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RESUMO
A identificação das zonas suscetíveis à instabilização de um talude de cava é
imprescindível para o gerenciamento e operação de minas a céu aberto. Neste sentido,
este trabalho destina-se ao estudo dos parâmetros condicionantes da ruptura combinada
que ocorreu no setor norte de uma cava de uma mina a céu aberto. A ruptura global
combinada é caracterizada por uma camada superior de solo, rocha intemperizada, na
qual exerce uma tensão atuante em dois planos de famílias de falha, que se interceptam
formando uma cunha. As principais rochas no talude de estudo são: Granodiorito,
Quartzo-Biotita Xisto, Xisto Grafitoso e o Minério Sílico-Carbonatado. Entre os anos de
2013 a 2019 foram realizados cerca de 5014 pontos de levantamentos geológicos na cava
de estudo. Estes dados foram tratados em conjunto com dados de ensaios e testes de
campo para definição dos parâmetros geomecânicos. Adotou-se nas análises de
estabilidade o critério de resistência de Hoek-Brown para o maciço rochoso, BartonBandis para as descontinuidades e Mohr-Coulomb para as rochas intemperizadas.
Posteriormente, foram realizadas análises de estabilidade cinemática e por equilíbrio
limite tridimensional com os parâmetros de resistência médios definidos. O resultado de
fator de segurança (F.S.), definido com os parâmetros médios, apresentou valor muito
próximo ao mínimo aceitável proposto por diversos autores na literatura, F.S.>1,3. Tendo
em vista que a ruptura global é um fato concretizado, foram realizadas análises para
definição dos parâmetros condicionantes da ruptura. Para esta condição os parâmetros das
descontinuidades foram reduzidos progressivamente por fatores percentuais de redução.
As análises cíclicas de estabilidade foram encerradas quando encontrou-se F.S.=1,0, e,
então, determinou-se neste cenário os parâmetros das descontinuidades condicionantes
da ruptura. A condição de susceptibilidade de ocorrência da ruptura do tipo cunha foi
avaliada por meio de análises cinemáticas para condição de ângulo de atrito médio e para
condição de ângulo de atrito determinado na condição de ruptura. Neste contexto, os
resultados apontam um aumento considerável da probabilidade de falha cinemática. Por
fim, foram realizados estudos de sensibilidade de inclinação de retaludamento do talude,
correspondente à condição estável.

Palavras-chave: parâmetros geomecânicos, maciço rochoso, análises de sensibilidade,
equilíbrio-limite, modelagem 3D.
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ABSTRACT
The identification of susceptible areas to the instability of a pit slope is essential for the
management and operation of open pit mines. In this context, this work aimed to study
the parameters that affected the complex failure occurred in the northern sector of a open
pit, in 2013. The global failure was a complex failure type, formed by an upper layer of
soil, weathered rock that exerts a pressure on two discontinuity planes, which intersect to
form a wedge. The main rocks in the studied slope are: Granodiorite, Quartz-Biotite
Schist, Graphite Schist and Silica-Carbonated Ore. Between 2013 and 2019 geologicalgeotechnical surveys were done at the site, with 5014 points surveyed. These database is
managed together with lab tests and field tests to define the geomechanical parameters.
For the stability analyses the Hoek-Brown criterion is adopted for the rock mass, BartonBandis for the discontinuities and Mohr-Coulomb for the weathered rocks. Subsequently,
kinematic analyses and three-dimensional limit equilibrium methods were applied with
the defined average strength parameters. The safety factor (F.S.), defined with the average
parameters, presented a value very close with to the acceptable minimum value, proposed
by several authors in the literature, F.S.> 1,3. Given that, the global failure is a fact,
sensibility analyses were performed to define the parameters that conditioned the global
failure. For this condition the discontinuity parameters were progressively reduced by
percentage factors. The cyclic analyses were stopped when the F.S. equals to 1.0, and,
then, in this scenario, the discontinuity parameters that conditioned the global failure were
determined. The susceptibility condition of the wedge failure type was evaluated through
kinematic analyses, in the scenario with average parameters and in the scenario with the
parameters that conditioned the global failure. In this context, the results indicate a
considerable increase in the probability of kinematic failure. At the end, slope sensitivity
studies were performed in order to determine a stable slope.

Keywords: geomechanical parameters, rock mass, sensibility analyses, limit equilibrium
methods, 3D modeling.
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CAPÍTULO

1

INTRODUÇÃO
1. INTRODUÇÃO
1.1

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Diversas abordagens para determinação das características geológicas e geomecânicas
dos maciços rochosos são apresentadas na literatura, mostrando a importância e influência
que o estudo das descontinuidades tem na compreensão dos mecanismos de ruptura de
um talude. Estas rupturas podem ser pequenas e locais ou, ao contrário, assumir grandes
proporções, com consequências graves e onerosas. Os diferentes tipos de ruptura são
condicionados pela alteração, grau de fraturamento do maciço rochoso, saturação e/ou
pressão de água, características geológicas-geotécnicas das descontinuidades como
preenchimento, rugosidade, condição de água, separação, persistência e pela orientação e
distribuição das descontinuidades em relação ao talude, ficando a estabilidade
condicionada aos parâmetros de resistência das descontinuidades e da matriz rochosa.

A avaliação criteriosa dos mecanismos de ruptura de um talude rochoso é essencial em
complexos minerários, visto que a geometria dos taludes assume mergulho e direção de
mergulho variáveis e rapidamente modificada de acordo com o dinamismo do
empreendimento.

A geometria dos taludes de minas a céu aberto está intimamente relacionada com a
locação espacial do minério e com os limitantes relacionadas com a estabilidade dos
taludes da cava. Com a finalidade de potencializar a extração dos recursos minerais os
taludes de cavas têm atingido grandes alturas e inclinações. Porém, destaca-se que quanto
maior a inclinação dos taludes mais instáveis estes se tornam e consequentemente maiores
são os riscos associados. Segundo Hualanca (2004) as cavas têm alcançado alturas que,
por vezes, podem ser superiores a 1100 m, sendo, portanto, necessário o conhecimento
do comportamento de taludes e portanto os potenciais mecanismos de ruptura associados.
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Para compreensão do comportamento quanto a estabilidade de taludes de minas a céu
aberto Hoek & Bray (2005) citam três principais componentes de um talude de cava, a
saber: ângulo de inclinação global, ângulo entre rampas e geometria da bancada. O ângulo
global de um talude de cava estende-se do topo do talude a seu pé e incorpora todas as
rampas e bancos. Este pode ter uma inclinação menor em materiais superficiais mais
fracos, e ser mais íngreme, em rochas mais competentes. Além disso, o ângulo de
inclinação global pode ser variável em torno da cava, para acomodar a geologia e a
geometria de rampas de acesso.

O ângulo entre rampas é definido como a inclinação situada entre cada rampa e depende
diretamente do número de rampas e suas respectivas larguras. Já o ângulo da face de
bancadas individuais depende do espaçamento vertical entre bancos, ou bancos múltiplos
combinados, sendo que a largura das bancadas deve ser suficiente para conter o material
proveniente de rupturas menores ou rupturas locais (Hoek & Bray, 2005). Os principais
aspectos geométricos dos taludes de cava são apresentados na Figura 1.1, os quais são
apresentados o talude de bancada, o talude inter-rampa e o talude global.

Figura 1.1 – Configurações de taludes de mina a céu aberto (modificado de Huallanca,
2004 e Hoek & Bray, 2005).
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Tendo em vista que os taludes de minas a céu aberto têm desenvolvido maiores alturas e
inclinações mais íngremes é essencial a avaliação dos fatores geotécnicos que afetam
diretamente a estabilidade dos mesmos. Hoek & Bray (2005) mencionam alguns destes
fatores, a saber: altura do talude; características geológicas estruturais; propriedades de
resistência da rocha; presença de água subterrânea; atividade sísmica; e danos à face
devido a explosivos. Além destes fatores, Huallanca (2004) apresenta, ainda, como
fatores que influenciam no comportamento do maciço rochoso os seguintes: tensões in
situ e tensões induzidas devido às escavações; propriedades da rocha intacta,
descontinuidades, zonas de cisalhamento e estruturas; e condições climáticas (Figura 1.2).

Figura 1.2 – Fatores que influenciam no comportamento do maciço rochoso (Huallanca,
2004).
Dentre os principais métodos de avaliação da estabilidade de taludes rochosos as
metodologias usuais utilizadas são: métodos empíricos, análises cinemáticas, análises de
estabilidade determinísticas por equilíbrio limite, análise de estabilidade probabilística;
análise de estabilidade por tensão-deformação.

A análise de estabilidade determinística é definida pela metodologia de equilíbrio limite
em que a zona de fraqueza é determinada através de critérios de ruptura por regiões de
ruptura circulares ou não circulares. Segundo Hoek & Bray (2005) para as rochas
resistentes as rupturas são condicionadas pelas descontinuidades, enquanto para rochas
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brandas e muito alteradas as rupturas são condicionadas pelas propriedades do maciço
rochoso. Assim, devido aos mecanismos de ruptura e às características das rochas, as
análises de estabilidade por equilíbrio limite devem procurar preferencialmente zonas de
rupturas não circulares para maciços rochosos classificados como resistentes e fortes e
quando as rochas são muito alteradas as análises de estabilidade devem buscar zonas de
ruptura preferencialmente circulares. Cabe salientar a dificuldade de previsão quanto ao
mecanismo de ruptura de rochas classificadas como brandas, mesmo a ruptura neste tipo
de material ser predominante circular, em alguns casos em específico a ruptura pode ser
condicionada segundo as descontinuidades principais. O método de análise de
estabilidade por equilíbrio limite e busca de rupturas não circulares é aplicável, portanto,
em condições de materiais heterogêneos e em taludes rochosos onde a ruptura é
condicionada por descontinuidades persistentes. Já o método de busca circular é
recomendado para maciços rochosos com descontinuidades não persistentes, como, por
exemplo, em rupturas envolvendo pontes de rocha, e rochas alteradas.

Para que a análise de estabilidade seja precisa e represente com qualidade os
comportamentos e mecanismos de ruptura reais, ou o mais próximo possível, os
parâmetros geomecânicos devem ser cuidadosamente definidos, visto que os resultados
das análises de estabilidade são sensivelmente dependentes da resistência ao
cisalhamento. Portanto, a definição das propriedades geomecânicas é fundamental e, para
tanto, deve-se adotar metodologias para estimativa que sejam representativas ao tipo de
maciço a ser avaliado e aos objetivos da análise.

A literatura, então, apresenta diversos sistemas empíricos, sistema de classificação, testes,
ensaios de laboratório e correlações para definição dos parâmetros geológico-geotécnicos
e resistência da rocha intacta, maciços rochosos, descontinuidades e materiais alterados
(solos). Para maciços rochosos heterogêneos a definição dos parâmetros geológicogeotécnicos torna-se uma atividade árdua, principalmente, quando no estudo de rupturas
complexas e compostas por vários mecanismos e visto que o maciço rochoso é um meio
descontínuo e anisotrópico.
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Segundo Sjoberg (1999) para prever com maior exatidão possíveis regiões instáveis em
taludes de cava é necessário conhecer as condições de ocorrência de diversas rupturas,
conhecer as condições que condicionaram a ruptura e a forma e localização da ruptura.
Portanto, para que os mecanismos de ruptura e modos de ruptura sejam conhecidos é
essencial a difusão do estudo de rupturas ocorridas, para que assim as metodologias para
avaliação de taludes com potencial de ruptura sejam aprimoradas gradativamente e
consequentemente permitam uma melhor previsão de possíveis ocorrências e agilidade
para intervenção nos taludes onde haja rupturas potenciais.

Neste sentido, este trabalho tem como principal objetivo validar os parâmetros obtidos
por meio de classificação geomecânica e testes de campo nas descontinuidades
condicionantes de uma ruptura global ocorrida em um talude de uma cava, através de
análise de estabilidade tridimensional por equilíbrio limite. Para tanto, foram definidos
de forma criteriosa os parâmetros do maciço rochoso, das descontinuidades e dos
materiais completamente alterados, para que assim os parâmetros geológico-geotécnicos
representem, o mais próximo possível, as condições ocorridas na ruptura global do talude.
As avaliações de estabilidade foram realizadas em termos de análise cinemática e
equilíbrio limite tridimensional, esta última análise foi essencial para uma avaliação mais
fidedigna e melhor entendimento da ruptura global combinada ocorrida.

1.2

JUSTIFICATIVAS DA DISSERTAÇÃO

Este trabalho apresenta o estudo de uma ruptura global ocorrida em um talude de uma
cava. Rupturas globais em taludes de cavas de mineração podem ser onerosas para o
empreendedor, além de representar um risco aos trabalhadores da operação. Portanto,
dentre as justificativas apresentadas para desenvolvimento deste trabalho destaca-se:
 Tendo em vista que os softwares para análise de estabilidade tridimensional por
equilíbrio limite são relativamente recentes e, ainda, pouco utilizados, tanto no meio
acadêmico como no meio comercial, este trabalho justificasse pelo fato de analisar
uma ruptura ocorrida em um talude através da análise 3D e avaliação da consistência
dos resultados obtidos. A premissa de utilização de análise 3D neste estudo de caso é
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cabível e justificasse pelo fato de que a ruptura global ocorreu num talude com a
presença de diversos materiais (maciço rochoso, descontinuidades e solo) e pelo fato
de que a geometria rompida é caracterizada como complexa (orientação da massa
rompida variável e deslocamento tridimensional) não sendo bem representada em uma
análise bidimensional, ou necessitando de ajustes ou simplificações nas análises 2D
para que a simulação seja mais representativa;
 Devido à grande incerteza na definição de parâmetros de resistência oriundos de
classificações geomecânicas e com intuito de definir os parâmetros geotécnicos que
representem de forma mais fidedigna possível as características reais de maciços
rochosos, este trabalho justificasse pelo fato de avaliar de forma criteriosa as
classificações geológicas do mapeamento de campo da mina e subsequente
classificações geomecânicas, aliados com os resultados de ensaios, teste de campos e
referências literárias consagradas, para melhor balizar e representar os materiais
envolvidos na ruptura;
 Este trabalho apresenta uma metodologia de análise inversa para definição dos
parâmetros condicionantes de rupturas globais de taludes em que as famílias de
descontinuidades são o fator condicionante principal;
 Este trabalho justificasse pelo fato de validar metodologias tradicionais apresentadas
na literatura, porém numa perspectiva de análise tridimensional por equilíbrio limite
para definição de superfícies críticas de deslizamento. A metodologia utilizada pode
ser adotada como orientação para projetos de taludes de cavas de mineração e
diagnósticos de estabilidade, quando são envolvidos diversos materiais associados e
geometrias complexas, situação comumente encontrada em minas a céu aberto;
 Este trabalho definiu, para a mina em estudo, os parâmetros condicionantes de
instabilidade das principais descontinuidades no Talude Norte, a fim de direcionar
ações operacionais quanto aos processos de desmonte, visto que estes podem reduzir
a qualidade do maciço rochoso. Sabe-se que na mina em questão o desmonte a fogo
tem grande influência nas características geotécnicas do maciço rochoso, sendo fonte
de problemas na operação. Portanto, estes trabalho justifica pelo fato de permitir
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direcionar ações operacionais de retaludamento na mina e controle de inclinação do
Talude Norte até a inclinação final da cava;
 Este trabalho apresenta para a mina em estudo uma metodologia para avaliação das
condições de estabilidade dos taludes e pode ser utilizada, também, em outras regiões
eventuais da cava, em que as descontinuidades se interceptam formando cunhas,
mesmo que em escala local;
 Através da metodologia proposta neste trabalho, a mina pode reavaliar para diversas
inclinações do talude os parâmetros geotécnicos que poderiam condicionar uma nova
ruptura. Destaca-se que, mesmo após o retaludamento do talude os efeitos de
desmonte poderiam condicionar a redução progressiva das propriedades geotécnicas
do maciço, gerando uma nova condição de instabilidade. Portanto, a metodologia
permite a verificação contínua de estabilidade do talude em estudo;
 Este trabalho permite estudar e, assim, conhecer as condições de ocorrência da ruptura
global ocorrida e a forma e localização da ruptura.

1.3

OBJETIVOS DA DISSERTAÇÃO

Os objetivos do trabalho são:
 Definir os parâmetros de resistência do maciço rochoso, das descontinuidades e da
camada de solo, que condicionaram a ruptura ocorrida, para os critérios de resistência
de Hoek-Brown, Barton-Bandis e Mohr-Coulomb, respectivamente;
 Realizar análise cinemática e de estabilidade tridimensional do talude em estudo em
termos de equilíbrio limite e no cenário de utilização dos parâmetros de resistência
médios, definidos através do tratamento do banco de dados;
 Realizar análise de sensibilidade, através de análise de estabilidade tridimensional,
para definição dos parâmetros das descontinuidades que condicionaram a ruptura
ocorrida;
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 Realizar análise de sensibilidade, através de análises cinemáticas, para avaliação da
inclinação mínima de retaludamento do talude.

1.4

ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO

Para atender aos objetivos propostos, este trabalho foi estruturado em 8 capítulos, escrito
de forma sistemática, cuidadosa e respeitando uma sequência lógica de entendimento,
para que o leitor compreenda todos os enfoques do trabalho de forma clara. A ordenação
dos assuntos seguiu a seguinte estruturação:

Capítulo 1: Contextualização do tema proposto e objetivos do trabalho;

Capítulo 2: Considerações sobre maciços rochosos, modos de ruptura, mecanismos de
ruptura, análises cinemáticas e de estabilidade;

Capítulo 3: Classificação de maciços rochosos;

Capítulo 4: Definição de parâmetros geomecânicos, critérios de resistência, ensaios e
testes;

Capítulo 5: Descrição do estudo de caso;

Capítulo 6: Apresentação da metodologia adotada no estudo;

Capítulo 7: Apresentação e discussão acerca dos resultados e análises de estabilidade;

Capítulo 8: Conclusões e sugestões de trabalhos futuros;
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CAPÍTULO

2

CONSIDERAÇÕES INICIAIS SOBRE MACIÇOS ROCHOSOS
2. CONSIDERAÇÕES INICIAIS SOBRE MACIÇOS ROCHOSOS
2.1

MACIÇOS ROCHOSOS E DESCONTINUIDADES

Maciços rochosos são definidos por Bazcinsky (2000) como sistemas compostos
estruturalmente por rocha intacta ou pontes de rochas e famílias de fraturas. Sendo que
dentro de um espaço geológico há presença de diferentes litotipos, comportamentos
estruturais e parâmetros geomecânicos.

As rochas intactas são definidas como porções de rocha que não apresentam
fraturamentos ou planos de fraqueza. O maciço rochoso, por sua vez, é caracterizado por
porções de rocha intacta mais conjuntos de fraturamentos, sendo a sua resistência
diretamente dependente das propriedades das descontinuidades e rocha intacta. Hoek &
Bray (2005) apresenta as transições características de um maciço muito fraturado a uma
rocha intacta, dependente dos efeitos de escala do tamanho da amostra (Figura 2.1).
Segundo este autor a resistência adequada de um talude depende diretamente do fator de
escala entre a superfície e a estrutura geológica do maciço rochoso.

Os planos de fraquezas observados em maciços rochosos são identificados principalmente
nas descontinuidades e nos contatos geológicos. Segundo Fiori (2015) as
descontinuidades mais comuns são representadas por juntas, falhas e formações
metamórficas. Assim o maciço rochoso é composto por blocos irregulares, formados por
regiões com propriedades físicas muito diferentes da rocha intacta.
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Figura 2.1 – Transição entre rocha intacta e maciço muito fraturado com o incremento
do tamanho da amostra (modificado de Hoek & Bray, 2005)

Os maciços rochosos são, portanto materiais heterogêneos e anisotrópicos sendo que as
descontinuidades apresentam significativa influência nas características de resistência e
deformabilidade, sendo necessário a avaliação criteriosa de suas características como a
sua natureza, abertura, espaçamento, frequência, orientação, rugosidade, persistência ou
extensão, grau de alteração e presença de água (Figura 2.2).

Figura 2.2 – Características das descontinuidades de maciços rochosos (modificado de
Wyllie, 1999).
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Influência das descontinuidades nas análises de estabilidade

As propriedades geotécnicas do maciço rochoso podem ser reduzidas por processos de
intemperismo e processos metamórficos, assim como pela presença e constituição das
descontinuidades. Muitos autores propõem que, os parâmetros geomecânicos muitas
vezes são mais dependentes das descontinuidades do maciço rochoso que das porções de
rocha intacta, uma vez que por constituírem as estruturas de menor resistência, as
descontinuidades governarão o movimento de ruptura.

Segundo Menezes (2013) em maciços rochosos de rochas duras, competentes e pouco
alteradas, as rupturas normalmente se dão pelos planos de fraqueza, descontinuidades, já
em rochas classificadas como brandas, pouco competentes e muito alteradas, o maciço
exerce a condicionante principal da ruptura.

Hoek et al. (2000) citam que a estabilidade das encostas rochosas é muitas vezes
significativamente influenciada pela geologia estrutural da rocha em que a encosta é
escavada. Um dos campos de influência da geologia estrutural refere-se a fraturas naturais
na rocha, como os planos de acamamento, juntas e falhas, que são geralmente
denominadas descontinuidades, sendo que estas definem os planos de fraqueza no maciço
e auxiliam na previsão de possíveis rupturas.

Normalmente as descontinuidades persistentes de grande extensão determinam as
condições de estabilidade do talude, porém estruturas de pequeno porte aliadas a
estruturas maiores podem ser as condicionantes principais de uma ruptura. Mecanismos
de ruptura em superfícies de ruptura complexas podem envolver não só mecanismos de
cisalhamento ao longo de um plano pré-existente, mas podem também estar compostas
de várias descontinuidades separadas por pontes rochosas, formando-se assim a superfície
de ruptura pela propagação destas juntas. A Figura 2.3 apresenta esse complexo de
condicionantes de estabilidade.
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Figura 2.3 – Superfície de ruptura condicionada por descontinuidades maiores, menores
e pontes rochosas (modificado de Hoek et al., 2000).
Baseado nas condições estruturais do maciço rochoso as características geológicas devem
ser criteriosamente analisadas. Hoek & Bray (2005) apresentam as seguintes
características de resistência:
 Descontinuidades: planos de acamamento individuais, juntas ou falhas. As
propriedades das descontinuidades que influenciam a resistência ao cisalhamento
incluem a forma e a rugosidade das superfícies, a rocha na superfície que pode ser
fresca ou intemperizada e os preenchimentos que podem ser de baixa resistência ou
coesivos;
 Maciço rochoso: os fatores que influenciam a resistência ao cisalhamento de uma
massa rochosa articulada incluem a resistência à compressão e o ângulo de atrito da
rocha intacta, o espaçamento das descontinuidades e a condição de suas superfícies,
sendo as descontinuidades as principais condicionantes para a determinação de sua
resistência;
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 Rocha intacta: um fator a ser considerado na medição da resistência da rocha intacta é
que a resistência pode diminuir ao longo da vida útil do maciço devido ao
intemperismo.

Portanto, para uma avaliação das condicionantes de ruptura de um talude rochoso devese analisar criteriosamente a estrutura geológica, classes de resistência do maciço e
potenciais superfícies de ruptura. Dependendo das características do maciço rochoso a
análise de estabilidade é definida em conformidade com a resistência do maciço rochoso
ou resistência das descontinuidades ou ambas.

A resistência das descontinuidades pode ser determinada por ensaios de laboratório,
classificações geomecânicas ou testes de campo e do maciço rochoso por métodos
empíricos através de retro-análise, classificações geomecânicas ou estimativa pelos
índices de resistência da rocha. A Figura 2.4 mostra a relação entre a tensão normal e de
cisalhamento para cinco condições geológicas e a Figura 2.5 mostra a relação entre as
classes de resistência do maciço e a geologia.

Figura 2.4 – Relação entre a resistência normal e de cisalhamento para diferentes
condições geológicas (extraído do Board, 1996 apud Hoek & Bray, 2005).
13

Figura 2.5 – Relação entre a geologia e classes de resistência da rocha (Hoek e Bray,
2005).

2.2

MODOS DE RUPTURA E MECANISMOS DE RUPTURA

Segundo Bieniawski (1967) e Sjoberg (1999), o modo de ruptura é a descrição
macroscópica da forma geométrica em que uma ruptura acontece, como as rupturas:
planar, em cunha e por tombamento. O mecanismo de ruptura refere-se à descrição do
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processo físico que acontece em diferentes pontos do maciço rochoso, tal como o começo
(gatilho) e a propagação da ruptura.

Segundo Hoek et al. (2000b), as principais rupturas possíveis em taludes altos podem ser
controladas por:
 Descontinuidades individuais: resultando em modos de rupturas (planar, cunha e
tombamento) com controle estrutural que podem afetar a estabilidade do talude em
escala de bancada; em alguns casos, pode ocorrer a ruptura global de taludes
controladas por descontinuidades persistentes;
 Estrutura do maciço rochoso no seu conjunto: resultando em modos de rupturas sem
controle estrutural específica e/ou superfícies complexas.

Modos de ruptura

De acordo com os Hudson & Harrison (1997) e Hoek et al. (2000), ainda considerando
as principais rupturas possíveis, pode-se classificar as instabilidades de taludes em dois
principais grupos:

1. Quando o maciço rochoso se apresenta como um meio descontinuo (presença de
descontinuidades, com controle estrutural) originando rupturas governadas pelas
descontinuidades, tais como rupturas planares, em cunha e por tombamento, assim
como rupturas plano circulares e rupturas complexas (governadas por diversos
mecanismos de deslizamento);

2. Quando o maciço rochoso se apresenta como um meio equivalente continuo (maciço
rochoso fraturado, sem controle estrutural), originando preferencialmente rupturas
circulares.

Adicionalmente Patton & Deere (1971) comentam que as rupturas podem abranger uma
determinada escala conforme sua geometria e a altura dos taludes de mineração a céu
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aberto, e adicionalmente, incluindo o grau de fraturamento do maciço rochoso. Estas
rupturas foram divididas em três tipos, conforme se apresenta na Figura 2.6.

1. Rupturas locais (Tipo I) são aquelas rupturas que ocorrem em nível de bancada,
controladas por juntas e falhas dessas mesmas magnitudes. Estas rupturas também
podem indicar um evento iniciador para outros modos de ruptura;

2. Rupturas de maior escala (Tipo II) são aquelas controladas por descontinuidades
persistentes, tais como sistemas de juntas combinadas com falhas. Este tipo de ruptura
envolve um grande volume de massa rochosa. Estas podem ocorrer de acordo com a
configuração geométrica das descontinuidades pré-existentes em relação ao talude,
gerando desta forma rupturas do tipo planar ou cunha;

3. Rupturas em rochas fraturadas ou global (Tipo III) são aquelas associadas ao alto
fraturamento, típico de rochas brandas e alteradas que influenciam a estabilidade
devido a sua baixa resistência ou maciços rochosos resistentes a depender do efeito
escala e grau de fraturamento. Este tipo de ruptura pode envolver áreas de bancadas,
ou até o talude global.

Figura 2.6 - Tipos de rupturas em taludes de mineração em função da geometria e
qualidade do maciço rochoso (modificado de Patton & Deere, 1971).
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Mecanismos de ruptura

De acordo com Collin (apud Skempton, 1949), Terzaghi (1944), Romani et al. (1972) e
Chowdhury (1978), citados por Sjoberg (1999), a ruptura começa na crista do talude,
baseado no fato de que as trincas de caráter extensional se desenvolvem primariamente
na zona da crista, sendo esta zona ativa e livre para movimentar-se ao longo de uma
superfície pré-existente ou não. Outra alternativa seria que a ruptura se inicia no pé do
talude, onde é encontrada alta concentração de tensões de cisalhamento (Veder, 1981;
Zaruba & Mencl, 1982, apud Sjoberg, 1999).

Segundo Bishop (1955), a superfície de ruptura avança progressivamente do pé do talude
para a sua crista. Em contrapartida, Harr (1977) apud Sjoberg (1999) concluiu que a
ruptura começa num ponto qualquer que não seja necessariamente o pé do talude, o que
se deve ao fato de que, em mineração a céu aberto, conforme o avanço da escavação, o
pé do talude geral toma uma nova localização. Portanto, as rupturas em taludes podem
começar tanto pelo pé do talude, como citado por Bishop (1955), ou em locais diversos
do talude de uma cava de mineração, como proposto por Harr (1977) apud Sjoberg
(1999).

Na ruptura por tombamento flexural, o mecanismo de ruptura desenvolve-se no
cisalhamento de descontinuidades pré-existentes, quase paralelas à face do talude. Este
mecanismo

de

ruptura

depende

basicamente

da

distribuição

espacial

das

descontinuidades no talude global (Pritchard & Savigny, 1990) e dos esforços
submetidos, força da gravidade e forças laterais. As rupturas por tombamento flexural,
em taludes altos de mineração em seu estágio final, resultam em uma superfície basal ou
pseudocircular, Figura 2.7.
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Figura 2.7 - Mecanismo de ruptura por cisalhamento a partir do tombamento
(modificado de Sjorberg, 1999).
Outro mecanismo de ruptura descrito por Sjorberg (1999), denominado tombamento de
grandes dimensões, o principal fator estabilizante é governado pela deformação do
maciço com menor rigidez (“maciço rochoso fraco”) e por descontinuidades persistentes
de alto ângulo e paralelas, conforme visto na Figura 2.8. Esse mecanismo de ruptura é
ativado pela deformação excessiva da massa rochosa na porção inferior levando ao
desconfinamento e/ou cisalhamento ao longo de descontinuidades persistentes causando
a redistribuição de tensão na porção superior, que por sua vez, resultam em trincas
extensionais próximo a crista do talude e deslocamentos lentos e contínuos ao longo de
todo o talude até formar uma superfície de ruptura.

Figura 2.8 - Mecanismo de ruptura complexa (modificado de Sjorberg, 1999).
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2.3

ANÁLISES CINEMÁTICAS EM TALUDES ROCHOSOS

A análise cinemática refere-se ao estudo do comportamento de movimentação de maciços
rochosos e está intimamente relacionado com o potencial de ruptura dos diversos modos
de escorregamento. Segundo Fiori (2015) a identificação destes possíveis modos é um
pré-requisito fundamental na análise de estabilidade.

As análises cinemáticas são definidas através da utilização de projeções hemisféricas
conhecidas como representação estereográfica. Nestas análises as condições estruturais
do maciço são representadas, como: (i) atitude do talude em que será analisada a possível
ocorrência de ruptura; (ii) atitude das famílias de descontinuidades; (iii) ângulo de atrito
das descontinuidades.

As rupturas em maciços rochosos podem ser classificados em quatro tipos principais:
escorregamentos planares, escorregamentos em cunha, tombamentos de blocos e
escorregamentos rotacionais ou curvilíneos, estes normalmente ocorrem em solos ou
rochas muito alteradas. Hoek & Bray (2005) apresentaram um esquema associado aos
quatro principais possíveis modos de ruptura em maciços rochosos e a correspondente
representação estereográfica das condições estruturais (Figura 2.9).

Os escorregamentos apresentados na Figura 2.9 são simplificados, sendo que uma ruptura
em um maciço rochoso pode ser mais complexa e envolver mais de um mecanismo (Fiori,
2015).
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Figura 2.9 – Modos de ruptura e estereogramas (modificado de Hoek & Bray, 2005).

Ruptura Planar

Os escorregamentos planares ocorrem pelo deslocamento de massa sobre um plano de
fraqueza que aflora na superfície livre do maciço. Para a avaliação de uma possível
ruptura planar alguns critérios devem ser atendidos, conforme apresentado por Hoek &
Bray (2005), a saber:
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1. O mergulho do plano de descontinuidade (ψp) deve ser menor do que o ângulo de
inclinação da face do talude (ψf), ou seja ψp < ψf;
2. O mergulho do plano do escorregamento (ψp) deve ser maior que o ângulo de atrito
(ϕ) deste plano, ou seja ψp > ϕ;

3. A direção de mergulho do plano de deslizamento deve variar, no máximo, em ± 20°
em relação à direção da face do talude;

4. A extremidade superior da superfície de deslizamento deve interceptar o plano de topo
do talude ou terminar em uma fenda de tração;

5. Ter condições com superfícies de alivio lateral do maciço rochoso de baixa resistência
ou o plano de escorregamento passar pela porção convexa do talude.

A Figura 2.10 apresenta algumas representações gráficas dos critérios supracitados e um
exemplo de estereograma de um talude com indicação da região potencial de ruptura.

Figura 2.10 - Representação gráfica dos critérios de ocorrência de ruptura planar em
maciço rochoso e exemplo de estereograma (modificado de Hoek & Bray, 2005).
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Ruptura em Cunha

Os escorregamentos em cunha ocorrem pela intercessão de dois planos de
descontinuidades. O potencial de escorregamento em cunha é diretamente relacionado
com a atitude da linha de interseção entre os dois planos de fraqueza que compõem a
possível massa de ruptura, sendo necessário que esta linha aflore na superfície do talude
e tenha inclinação superior ao valor de ângulo de atrito (Fiori, 2015).

Para a avaliação de uma possível ruptura em cunha alguns critérios devem ser atendidos,
conforme apresentado pelo teste proposto por Markland (1972), a saber:

1. Dois planos de fraqueza devem se interceptar e a linha de interseção deve aflorar na
face do talude. A inclinação da linha de interseção (ψi) deve ser inferior à inclinação
da face do talude (ψf) atendendo, assim, a seguinte correlação: ψf > ψi.
2. O mergulho da linha de interseção (ψi) entre os planos deve ser superior ao ângulo de
atrito dos planos (Øp). Assim a seguinte relação deve ser atendida: Øp < ψi.

A Figura 2.11 apresenta as condições para ruptura em cunha.

Hocking (1976) propôs um refinamento para o teste de Markland (1972) que permite
definir se o deslizamento de massa ocorre por uma ruptura em cunha ou preferencialmente
em um dos planos de interseção. Caso o ponto de interseção entre os planos esteja dentro
da área crítica de potencial deslizamento por cunha, área cinza representada na Figura
2.11a), o deslizamento poderá ser planar ou em cunha. Para avaliação do tipo de
deslizamento preferencial Markland (1972) propõe que o deslizamento será
preferencialmente em um dos planos (ruptura planar) se a direção de um dos planos
estiver entre a direção de mergulho do talude e a direção da linha de interseção, caso
contrário o deslizamento será em cunha (Fiori, 2015).
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Figura 2.11 – Ruptura em cunha. a) exemplo de estereograma para ocorrência de
ruptura em cunha. b) esquemático ruptura em cunha. c) critérios de inclinação.
(modificado de Hoek & Bray, 2005).

Tombamentos de blocos

O tombamento de blocos caracteriza-se pela formação de geometrias retangulares, se a
avaliação é bidimensional, definidas por planos estruturais bem definidos (acamamentos,
xistosidades, falhas, juntas, etc.). A cinemática que leva à ruptura é constituída por blocos
individuais ou conjunto de blocos sobre eixos fixos que rotacionam em direção à face
livre do talude. (Fiori, 2015).

Instabilidade por tombamento direto

No caso de instabilidade de tombamento direto, os critérios de viabilidade cinemáticos se
relacionam apenas à geometria da massa rochosa, e não à geometria mais aos parâmetros
de resistência - embora este último possa ser usado para estabelecer o corte entre apenas
tombar e deslizar seguido do tombamento. Portanto, os dois únicos critérios necessários
são os seguintes (Hudson & Harrison, 1997).
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(a) Existem dois conjuntos de planos de descontinuidade cujas interseções mergulham no
talude, a fim de fornecer as condições apropriadas para a formação das faces dos blocos
de rocha.

(b) Existe um conjunto de planos de descontinuidade para formar as bases dos blocos, de
modo que, em associação com o critério (a), blocos completos de rochas possam ser
formados.

A partir do critério (a), é necessária uma sobreposição para um gráfico de interseção; do
critério (b) é necessária uma sobreposição para uma plotagem de pólos. Para isso, as
plotagens de interseção e pólos são sobrepostas e uma sobreposição composta é usada. O
estereograma ilustrativo para análise das condições de ocorrência cinemática do
tombamento direto é apresentado na Figura 2.12 e a Figura 2.13 ilustra as condições de
instabilidades por tombamento direto.

Direção do talude

Direção do talude

Normal – Plano Basal
Limite inferior do ângulo 0º
Limite do ângulo superior: atrito ou mergulho do talude
Interseções
Limite do ângulo inferior: (90-Ø) ou 0º
Limite superior do ângulo: 90º

Normal – Plano Basal
Limite inferior do ângulo 0º
Limite do ângulo superior: atrito ou mergulho do talude
Interseções
Limite do ângulo inferior: (90-Ø) ou 0º
Limite superior do ângulo: 90º

Figura 2.12 - Exemplo de estereograma para ocorrência de ruptura por tombamento
direto (Hudson & Harrison, 1997).
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Planos basal
Analise usando os polos
Direção do talude
Tombamento oblíquo
Aumenta criticamente à medida que as
interseções se aproximam da vertical
Bloco
Análise usando interseção

Figura 2.13 - Ilustração dos modos de instabilidade de tombamento direto (Hudson &
Harrison, 1997).
Instabilidade por tombamento flexural

Segundo Hudson & Harrison (1997) os principais critérios para ocorrência do
tombamento flexural são descritos a seguir. O estereograma correspondente a análise
cinemática referente ao tombamento flexural é apresentado esquematicamente na Figura
2.14.

(a) Existe um conjunto de planos de descontinuidade mergulhando de forma contrária na
encosta, em um ângulo suficientemente alto para gerar escorregamento entre camadas;

(b) A direção dos planos deve situar-se a aproximadamente ±20º da inclinação. Como na
instabilidade do plano, este é um critério empírico e resulta da observação de que o
escorregamento entre camadas tende a não ocorrer quando as descontinuidades ocorrem
obliquamente à inclinação.
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Direção do talude

Sobreposição para atrito de 30º e mergulho do talude de 75º
Figura 2.14 - Construção de sobreposição de instabilidade para tombamento por flexão
(Hudson & Harrison, 1997).

2.4

EQUILÍBRIO LIMITE E MÉTODOS ANALÍTICOS

Análises de estabilidade por equilíbrio limite

A estabilidade de taludes rochosos é relacionada com as condições geológicas potenciais
de ruptura e é diretamente dependente da resistência ao cisalhamento gerada ao longo da
superfície de deslizamento (Hoek, 2005). A análise de estabilidade por equilíbrio limite
envolve a relação entre as componentes atuantes e componentes resistentes, em que as
componentes podem ser definidas em termos de tensões, forças e/ou momentos. Esta
relação é denominada fator de segurança (F.S.) e pode ser determinado conforme Equação
2.1, Equação 2.2 e/ou Equação 2.3. Fatores de segurança menores que 1,0 representam
condição instável de talude, maiores que 1,0 condição estável e igual a 1,0 iminência de
ruptura. As tensões resistentes podem ser definidas por diversos critérios e é apresentado
no Capítulo 4 (revisão bibliográfica dos critérios de resistência utilizados neste trabalho).

F. S. =

Ʃ𝑡𝑒𝑛𝑠õ𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
Ʃ𝑡𝑒𝑛𝑠õ𝑒𝑠 𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠

Equação 2.1
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F. S. =

Ʃ𝑓𝑜𝑟ç𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
Ʃ𝑓𝑜𝑟ç𝑎𝑠 𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠

Equação 2.2

F. S. =

Ʃ𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
Ʃ𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠

Equação 2.3

A Figura 2.15 mostra um talude contendo uma junta contínua em sua face formando um
sólido deslizante. O cálculo do fator de segurança para o bloco mostrado na Figura 2.15
envolve a decomposição da força atuante sobre a superfície de deslizamento em
componentes atuantes perpendicularmente e paralelamente à superfície de análise. O
cálculo das tensões atuantes no plano de deslizamento é dado pela Equação 2.4 e Equação
2.5.
𝑊. cos(ψp)
𝐴
𝑊. sin(ψp)
τs =
𝐴
σ =

Equação 2.4
Equação 2.5

Onde: σ = tensão normal; τs = tensão cisalhante; 𝑊 = peso do bloco; ψp = inclinação do
plano de deslizamento; 𝐴 = área de contato com o plano de deslizamento.

Figura 2.15 - Decomposição da força peso (W) em componentes paralela e
perpendicular ao plano de deslizamento (modificado de Hoek, 2005).
Vários autores recomendam na literatura valores aceitáveis de fator de segurança para
estabilidade de taludes. Para condições operacionais normais e estabilidade em longo
prazo são recomendados fatores de segurança entre 1,25 a 2, dependendo do autor,
enquanto que para taludes de vida útil curta os valores recomendados variam entre 1,3 e
27

1,5. Os valores recomendados de F.S. necessários para condições severas de carga variam
entre 1,25 e 1,3. Read & Stacey (2009) apresentam uma série de fatores de segurança
recomendados por diversos autores para aplicações de engenharia, Tabela 2.1.
Tabela 2.1 – Fatores de segurança recomendados por diversos autores (modificado de
Read & Stacey, 2009).
Tipo de
Material
Solo
compactado

Estruturas de
contenção de
terra e
escavações
Taludes

F.S. aceitáveis
(condição
estática)

Condições
Cargas normais e condições de serviço
Cargas máximas e piores condições
ambientais
Cargas normais e condições de serviço
Cargas máximas e piores condições
ambientais
Solos não coesivos
Solos coesivos
Baseado no vane teste de campo
corrigidos para taxa de deformação e
efeitos anisotrópicos

1,5

2,0
1,5
1,3
1,5
1,3

1,25-1,5
1,5
1,3-1,5
1,3-1,4

Valores baixos para carregamento
temporário

Meyerhof
(1984)

1,3

1,25
Maior valor para alta consequência de
falha ou alta incerteza

Referências

1,5

Bjerrum
(1973)
Bowles (1979)
Gedney &
Weber (1978)
Hansen (1967)
Meyerhof
(1970)
Sowers (1979)
Terzaghi
(1943)

1,25-1,3
Condições permanentes de carregamento
1,5
Temporário

1,25

Permanente
Barragens

1,5

Fim da construção, sem carregamento
do reservatório, poropressão no final da
construção estimada pela poropressão
não dissipada na fundação
Reservatório cheio, condição não
drenada na fundação
Reservatório cheio, condição drenada e
dissipação de poropressão na fundação
Condição drenante
Rebaixamento rápido do reservatório
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1,3

1,3
1,5
1,2
1,3

US Navy
Department
(1962)
SAICE COP
(1989)
SAICE COP
(1989)
Hoek (1991)

Existem vários métodos de equilíbrio limite propostos na literatura por diversos autores
e comumente utilizados em projetos de estabilidade de taludes. Os métodos utilizados no
desenvolvimento deste trabalho foram Bishop, Janbu, Spencer e Morgenstern-Price
(GLE), métodos disponíveis no Slide3 que foi utilizado neste trabalho, sendo todos eles
algoritmos de métodos de fatias.

O método de Bishop (1955) e de Janbu (1973) são comumente utilizados devido à maior
velocidade de execução em programas computacionais para definição do F.S. Entretanto,
estes métodos não levam em conta todas as componente de equilíbrio de forças e
momentos (Tabela 2.2) e portanto os valores por vezes podem ser diferentes de outros
métodos que avaliam todas as componentes de equilíbrio. O método de Bishop (1955)
divide a superfície de deslizamento em lamelas, considera a resultante das forças
interlamelares horizontais e as forças cisalhantes entre lamelas como nulas. Segundo
Abramson (2002) este método considera, então, o equilíbrio de forças em X e de
momentos, porém não considera o equilíbrio de forças em Y. Já o método de Janbu (1973)
considera uma superfície de ruptura qualquer e a resultante das forças entre as lamelas é
determinada por uma linha de empuxo assumida. O método de Janbu (simplificado)
ignora as forças normais e de corte entre fatias (forças de cisalhamento entre lamelas são
zero) e satisfaz apenas o equilíbrio de forças.

O método de Morgenstern-Price (1965) é compatível com o método Geral de Equilíbrio
Limite GLE (Chugh, 1986). Este método considera uma superfície de ruptura qualquer,
a direção da resultante das forças entre lamelas é definida com uma função arbitrada, onde
 é um fator da função que deve satisfazer o equilíbrio de forças e momentos, e as lamelas
de espessura infinitesimal. Este método considera então o equilíbrio de forças X e Y,
assim como de momentos. Assim como o método de Morgenstern-Price o método de
Spencer (1973) considera o equilíbrio de forças X e Y, assim como de momentos. Porém,
este método considera em seus cálculos a ruptura por uma superfície qualquer e a
resultante das forças interlamelares tem inclinação constante através da massa deslizante
(Abramson, 2002).
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Tabela 2.2 – Métodos de equilíbrio limite e condições de equilíbrio estático (modificado
de Abramson, 2002).
Método
Bishop (1955)
Janbu (1973)
Morgenstern-Price GLE (1965)
Spencer (1973)

Equilíbrio de Forças
X
Y
sim
não
sim
não
sim
sim
sim
sim

Equilíbrio de
momentos
sim
não
sim
sim

Métodos analíticos 3D

As análises de estabilidade são comumente realizadas pelos métodos analíticos por
equilíbrio limite através do auxílio de programas computacionais. A análise de
estabilidade de taludes por equilíbrio limite tridimensional é simples no conceito, e
diretamente análoga para métodos bidimensionais (Rocscience, 2019), a saber:
 Em 2D, uma massa deslizante é discretizada em fatias verticais;
 Em 3D, uma massa deslizante é discretizada em colunas verticais com seção
transversal quadrada.

Os métodos 2D de fatias (Bishop, Janbu, Spencer e Morgenstern-Price (GLE)) que são
baseados em equilíbrio de forças e/ou equilíbrio de momentos, podem ser estendidos para
um método 3D de colunas, onde forças e momentos são resolvidos em duas direções
ortogonais. Nas colunas de análise as forças verticais determinam a tensão normal e
forças na base determinam a tensão de cisalhamento. A Figura 2.16 mostra uma imagem
ilustrativa de um modelo de ruptura com uma superfície de ruptura esférica e os planos
de uma massa de deslizamento discretizada em colunas quadradas.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 2.16 – Ruptura hipotética de uma talude. (a) modelo de ruptura; (b) planta (X,Y)
de deslizamento discretizada em colunas quadradas; (c) vista da coluna no eixo ZX; e
(d) vista da coluna no eixo ZY (Rocscience, 2019).

Os métodos de análise em 3D se deparam com vários obstáculos não existentes nos
modelos bidimensionais, como:
 Buscas eficientes para superfícies desconhecidas em 3D;
 Problemas numéricos encontrados nas análises em 2D são agravados em 3D (como
forças de tração, por exemplo).
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Porém, a metodologia de cálculo de análise de estabilidade 3D foi melhorada por Huang,
Tsai & Chen (2002) e ampliadas por Cheng & Yip (2007). Os critérios adotados por estes
autores são:
 Equilíbrio de força e momento em 2 direções ortogonais;
 Ao contrário dos métodos tradicionais 2D em que a direção de deslizamento é definida
e conhecida, a direção de deslizamento 3D é calculada;
 O sistema 3D de equações é estatisticamente determinado.

As forças que agem numa coluna típica de análise 3D são apresentadas na Figura 2.17 a
Figura 2.21, onde os fatores envolvidos são: Ni, Ui = força normal efetiva e força de
pressão de poros na base da coluna; Si = força de cisalhamento mobilizada na base da
coluna; a = direção de deslizamento; E = forças normais entre colunas; X = forças de
cisalhamento verticais entre colunas; H = forças de cisalhamento horizontais entre
colunas; P = força externa vertical; Wi= peso da coluna.

Figura 2.17 – Vista tridimensional das forças que agem numa coluna (Rocscience,
2019).
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Figura 2.18 - Direção de deslizamento para todas as colunas - vista em planta
(Rocscience, 2019).

Figura 2.19 – Equilíbrio de forças no plano x-y (Rocscience, 2019).

Figura 2.20 – Equilíbrio de força horizontal na direção x para uma coluna típica
(Rocscience, 2019).
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Figura 2.21 – Equilíbrio de força horizontal na direção y para uma coluna típica
(Rocscience, 2019).
O Slide3 usa a formulação geral de Cheng e Yip (2007), com outras melhorias, incluindo:
 Solucionador eficiente para equações de equilíbrio 3D;
 Qualquer critério de falha pode ser usado (não limitado a Mohr-Coulomb);
 Métodos de pesquisa rápidos para superfícies de deslizamento 3D gerais;
 Recursos de modelagem geométrica e interpretação de dados.
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CAPÍTULO

3

CLASSIFICAÇÃO DE MACIÇOS ROCHOSOS
3. CLASSIFICAÇÃO DE MACIÇOS ROCHOSOS
3.1

CLASSIFICAÇÃO GEOLÓGICA-GEOTÉCNICA
Grau de alteração (W)

O grau de alteração (W) da rocha é diretamente relacionado ao estado em que o material
se encontra devido aos processos intempéricos. A classificação é realizada de forma
visual e subjetiva. A Tabela 3.1 apresenta a classificação geomecânica quanto à alteração.

Tabela 3.1 – Classificação quanto ao grau de alteração (modificado de ISRM, 2007)
Símbolo
W1

Designação
são

W2

pouco alterado

W3

mediamente
alterado

W4

muito alterado

W5

decomposto

W6

solo residual

Característica
sem quaisquer sinais de alteração
sinais de alteração apenas nas imediações das
descontinuidades
alteração visível em todo o maciço rochoso mas a
rocha
não é friável
alteração visível em todo o maciço e a rocha é
parcialmente friável
o maciço apresenta-se completamente friável com
comportamento de solo
o material encontra-se no estado de solo residual

Grau de fraturamento

A classificação quanto ao grau de fraturamento corresponde ao número de fraturas em
um maciço rochoso por metro linear em uma dada direção. Esta classificação se divide
em cinco classes referentes à proximidade das fraturas, limitadas de muito próximas a
muito afastadas. A Tabela 3.2 apresenta a classificação quanto ao grau de fraturamento
do maciço.
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Tabela 3.2 – Classificação quanto ao grau de fraturamento (ISRM, 1983).
Intervalo entre fraturas (mm)
<20
20 - 60
60 - 200
200 - 600
600 - 2000
2000 - 6000
>6000

Características
Extremamente pequeno
Muito pequeno
Pequeno
Moderado
Grande
Muito grande
Extremamente grande

Grau de resistência (R)

O grau de resistência (R) da rocha intacta compreende os valores estimados de resistência
a compressão simples em campo. A Tabela 3.3 apresenta a classificação de maciços
rochosos quanto ao grau de resistência.

Tabela 3.3 – Classificação quanto ao grau de resistência (modificado de ISRM, 1981)
Símbolo

Designação

Resistência a
compressão
simples
(MPa)

R0

Extremamente
branda e solos estruturados,
coesivos, rijos e duros

0,25 - 1

R1

Rocha muito branda

1-5

R2

Rocha branda

5 - 25

R3

Rocha medianamente resistente

25 - 50

R4

Rocha resistente

50 - 100
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Identificação em campo

Penetrável pelo polegar. Marcado
com a unha.
Penetrável por lâmina provoca
sulcos profundos, desagregáveis
anualmente. Esfarela ao golpe do
martelo.
Facilmente penetrável por lâmina;
quebra-se facilmente a um golpe
do martelo. Somente as bordas do
fragmento podem ser quebradas
pela pressão dos dedos
Quebra com relativa facilidade ao
golpe do martelo, as bordas do
fragmento não podem ser
quebradas pela pressão dos dedos.
A lâmina de aço provoca sulcos
rasos na superfície.
A lâmina de aço dificilmente
provoca sulcos na superfície.
Quebra-se a um golpe de martelo.

Símbolo

Designação

Resistência a
compressão
simples
(MPa)

R5

Rocha muito resistente

100 - 250

R6

Rocha extremamente Resistente

> 250

3.2

Identificação em campo
Quebra-se com vários golpes de
martelo. Não risca pela lamina de
aço.
São impenetráveis por lâminas de
aço. Os fragmentos possuem
bordas ásperas e cortantes.
Quebra-se com dificuldade a
vários golpes do martelo.

CLASSIFICAÇÃO Q

O sistema de classificação Q foi proposto por Barton et al. (1974) e desenvolvido no
Instituto Geotécnico da Noruega (NGI) com a finalidade de avaliar túneis e escavações
de cavernas amplas. Este sistema foi desenvolvido não só para classificar, mas para
quantificar o comportamento geomecânico de maciços rochosos. O sistema de
classificação leva em consideração seis parâmetros relacionados com as propriedades
físicas das rochas, parâmetros do maciço e propriedades das descontinuidades. A Equação
3.1 apresenta a formulação para definição do parâmetro Q.

𝑄 = [𝑅𝑄𝐷/𝐽𝑛] 𝑥 [𝐽𝑟/𝐽𝑎] 𝑥 [𝐽𝑣/𝑆𝑅𝐹]

Equação 3.1

Onde: RQD é o índice de qualidade da rocha; Jn é o número de famílias de
descontinuidade; Jr é o grau de rugosidade das paredes das descontinuidades; Ja é o grau
de alteração das paredes das descontinuidades; Jv é a influência da água na ação
subterrânea; e SRF é o estado de tensão do maciço.

Neste trabalho a mina em estudo classifica em campo as descontinuidades de acordo com
os critérios propostos por Barton et al. (1974) referente ao grau de alteração (Ja) e grau
de rugosidade (Jr). Portanto, estes parâmetros serão melhores detalhados nos itens a
seguir.
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Grau de alteração das descontinuidades (Ja)

O grau de alteração das descontinuidades (Ja) foi proposto por Barton et al. (1974) e
caracteriza os níveis de intemperismo em que as descontinuidades se encontram
associados ao respectivo preenchimento. A Tabela 3.4 apresenta os valores
correspondentes ao grau de alteração das descontinuidades.

Tabela 3.4 – Grau de alteração das descontinuidades Ja (modificado de Barton et al.,
1974).
Descrição do Parâmetro
Alteração da descontinuidade

Valor
Ør (°)
Ja
aprox.

a) Contato entre as paredes das descontinuidades
A.
Paredes duras, compactas, preenchimentos impermeáveis (quartzo
ou epidoto)

0,75

-

1

25 - 35

C.
Paredes ligeiramente alteradas, com partículas arenosas e rochas
desintegradas não brandas

2

25 - 30

D.

3

20 - 25

4

8 - 16

B.

Paredes não alteradas, somente com leve descoloração

Paredes com partículas siltosas ou areno-argilosas

E.
Paredes com partículas de materiais moles ou de baixo ângulo de
atrito, tais como caulinita, mica, gesso, talco, clorita, grafita, etc., e
pequenas quantidades de argilas expansivas

b) Contato entre as paredes de rocha das descontinuidades antes de 10 cm de escorregamento
F.

Paredes com partículas de areia e rochas desintegradas, etc

4

25 - 30

G.
Descontinuidades com preenchimento argiloso sobreconsolidado
(contínuo, mas com espessura < 5 mm)

6

16 - 24

H.
Descontinuidades com preenchimento argiloso subconsolidado
(contínuo, mas com espessura < 5 mm)

8

12 - 16

8 - 12

6 - 12

J. Zonas ou bandas com rochas desintegradas ou esmagadas com argila
(ver G, H e I para condições do material argiloso)

6,8 ou
8-12

6 - 24

K.
Zonas ou bandas siltosas ou areno-argilosas, com pequena fração de
argila

5

-

10, 13,
13-20

6 - 24

I.
Descontinuidades com preenchimento argiloso expansivo, como, por
exemplo, montmorilonita (contínuo, mas com espessura < 5 mm); o valor
de Ja depende da percentagem de partículas de argila expansiva e do
acesso da água, etc
c) Não há contato entre as paredes das descontinuidades

L.
Zonas contínuas de argila (ver G, H e I para condições do material
argiloso)
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Grau de rugosidade das juntas (Jr)

O grau de rugosidade da juntas (Jr) foi proposto por Barton et al. (1974) e caracteriza as
descontinuidades quanto ao seu formato e regularidade. A Tabela 3.5 apresenta os valores
correspondentes ao grau de rugosidade das descontinuidades.

Tabela 3.5 – Grau de rugosidade das juntas Jr (modificado de Barton et al.,1974).
Descrição do Parâmetro
Valor
Rugosidade das paredes
Jr
a) Contato entre as paredes das descontinuidades.
b) Contato entre as paredes antes de 10 cm de
cisalhamento
A. Juntas descontínuas
4
B. Descontinuidades rugosas, irregulares,
3
onduladas
C. Descontinuidades suaves e onduladas
2
D. Descontinuidades polidas e onduladas
1,5
E. Descontinuidades rugosas ou irregulares, planas 1,5
F. Descontinuidades lisas, planas
1
G. Descontinuidades polidas, planas
0,5
c) Não há contacto entre as paredes de rocha no
cisalhamento
H. Zona contendo minerais argilosos e
suficientemente espessa, de modo a impedir o
1
contato entre as paredes.
I. Zonas esmagadas contendo areias de modo a
impedir o contato entre as paredes.

3.3

1

Notas
I. As descrições das
alíneas a) e b) referem-se
a escalas de amostragem
de pequena e média
dimensão,
respectivamente.
II. Adicionar 1,0 se o
espaçamento médio da
família de
descontinuidades mais
relevante for maior que 3
m.
III. Jr igual a 0,5 pode ser
usado para
descontinuidades polidas
e planas contendo
lineações, se essas
lineações estiverem
orientadas na direção de
menor resistência.

CLASSIFICAÇÃO RQD (ROCK QUALITY DESIGNATION)

O RQD (Rock Quality Designation) é um parâmetro de qualidade da rocha proposto por
Deere et al. (1966). Este parâmetro de qualidade é definido pela condição de fraturamento
de testemunhos de sondagem. O RQD é então calculado segundo a Equação 3.2.

RQD = 100. (

∑𝑛𝑖=1 𝑥𝑖
)%
𝐿

Equação 3.2
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Onde: xi = comprimento de fragmento intacto de rocha com comprimento superior a 10
cm; L = comprimento total de manobra de avanço da perfuração.

Quando não é possível a definição do RQD por testemunhos de sondagens, alguns autores
definiram correlações relacionadas com os traços das descontinuidades em afloramentos
rochosos, possibilitando, assim, a estimativa do RQD através de mapeamento de campo.
A Equação 3.3 apresenta a correlação proposta por Hudson & Harrison (1997) e a
Equação 3.4 foi proposta por Palmström (1982).

𝑅𝑄𝐷 = 100𝑒−0,1𝑓𝑥(0,1𝑓 + 1)

Equação 3.3

𝑅𝑄𝐷 = 115 – 3,3.Jv

Equação 3.4

Onde: f = número de descontinuidades por unidade de comprimento; Jv = contador
volumétrico de juntas.

O parâmetro Jv é dado pelo somatório do inverso do espaçamento médio das
descontinuidades para o conjunto das famílias, conhecido como contador volumétrico de
juntas. A Figura 3.1 mostra esquematicamente a definição de Jv.

Figura 3.1 – Definição do contador volumétrico de juntas Jv (modificado de FEUP,
2019).
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Um inconveniente para a definição do RQD é a direção utilizada para a definição do
parâmetro. O RQD por ser uma medida unidimensional, é muito sensível com relação à
direção onde é realizado o levantamento. Estas limitações têm sido mostradas por Choi
and Park (2004) com base nas suas experiências na Coreia.

3.4

CLASSIFICAÇÃO RMR (ROCK MASS RATING)

A determinação das classes de maciço é realizada de acordo com o sistema RMR (Rock
Mass Rating) de classificação do maciço rochoso. Este sistema foi desenvolvido por
Bieniawski (1989) e constitui um sistema de classificação que permite relacionar índices
de qualidade com as propriedades mecânicas do maciço. Esta classificação leva em conta
os seguintes parâmetros geomecânicos:
 Resistência uniaxial da rocha intacta;
 RQD (Rock Quality Designation);
 Espaçamento das descontinuidades;
 Condição das descontinuidades;
 Condições de fluxo de água subterrânea.
Além dos parâmetros mencionados acima, o valor de RMR pode ser ajustado conforme a
condição de orientação das descontinuidades com relação à escavação. A incidência
destes parâmetros no comportamento geomecânico do maciço rochoso se expressa por
meio do índice de qualidade RMR que varia de 0 a 100 pontos. O RMR obtém-se através
da somatória dos pesos obtidos dentro dos cinco parâmetros supracitados, seguindo a
seguinte formulação:
RMR = A1 + A2 + A3 + A4 + A5
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Equação 3.5

Onde: A1 = Resistência uniaxial da matriz rochosa; A2 = RQD (Rock Quality
Designation); A3 = Espaçamento das descontinuidades; A4 = Condição das
descontinuidades; A5 = Condições de fluxo.

O valor somatório determinado de RMR pode ser correlacionado à qualidade do maciço
rochoso e consequentemente aos valores estimados das propriedades de resistência,
coesão e ângulo de atrito, Tabela 3.6.

Tabela 3.6 – Classificação RMR e estimativa de parâmetros de resistência (Bieniawski,
1989).
Peso global
Classe
Descrição
Coesão da
massa
rochosa
(kPa)
Ângulo de
atrito da
massa
rochosa

100-81
I
Maciço
rochoso
muito bom

80-61
II
Maciço
rochoso bom

60-41
III
Maciço
rochoso
razoável

40-21
IV
Maciço
rochoso
fraco

< 21
V
Maciço
rochoso
muito fraco

> 400

300-400

200-300

100-200

< 100

> 45

35-45

25-35

15-25

< 15

De acordo com Bieniawski (1989) os objetivos da classificação do maciço rochoso são:
 Identificar os parâmetros mais importantes que influenciam o comportamento do
maciço rochoso;
 Dividir o maciço rochoso em grupos de comportamento mecânico similar;
 Fornecer uma base sólida para a compreensão das características do maciço;
 Relacionar a experiência de condições da rocha em um local com as condições e
experiências encontradas em outros locais;
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 Obter os parâmetros quantitativos e as diretrizes para o projeto de engenharia e;
 Fornecer uma base comum para uma comunicação efetiva entre as pessoas envolvidas
com a geomecânica.

A aplicação deste sistema de classificação e parâmetros de pontuação são descritos
detalhadamente nos itens subsequentes.
Na Tabela 3.7 estão apresentados os pesos considerados por Bieniawski (1989) para as
faixas de resistência sugeridas pela ISRM (1981).
Tabela 3.7 – Pesos de resistência uniaxial (modificado de Bieniawski,1989, e ISRM,
1981).
Descrição
Grau Compressão uniaxial Point Load Pesos
Rocha extremamente resistente
R6
> 250 MPa
>10 MPa
15
Rocha muito resistente
R5
100-250 MPa
4-10 MPa
12
Rocha resistente
R4
50-100 MPa
2-4 MPa
7
Rocha medianamente resistente
R3
25-50 MPa
1-2 MPa
4
Rocha branda
R2
5-25 MPa
2
Ver
Rocha muito branda
R1
1-5 MPa
compressão
1
uniaxial
Solo estruturado coesivo, rijo a duro R0
< 1MPa
0
O critério original de RQD proposto por Deere et al. (1966) considera cinco faixas de
qualidade do maciço e para cada faixa Bieniawski (1989) determinou uma pontuação para
definição do RMR, Tabela 3.8.
Tabela 3.8 – Classificação RQD (modificado de Deere,1966 e Bieniawski, 1989).
RQD
90-100 %
75-90 %
50-75 %
25-50 %
<25 %

Qualidade do maciço por Deere
Excelente
Bom
Fraco
Pobre
Muito probre

Peso Bieniawski
20
17
13
8
3

Os espaçamentos das descontinuidades determinados para cada família deverão ser
agrupados dentro das faixas de valores sugeridos por Bieniawski e apresentada na Tabela
3.9.
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Tabela 3.9 - Pesos para condição de Espaçamento das Descontinuidades (Bieniawski,
1989).
Espaçamento das descontinuidades
>2m
0,6-2 m
200-600 mm
60-200 mm
< 60 mm

Pesos
20
15
10
8
5

Com relação à condição das descontinuidades, Bieniawski considera especificamente
cinco parâmetros: persistência, abertura, rugosidade, preenchimento e grau de
intemperismo das paredes. A Tabela 3.10 apresenta os parâmetros de pontuação das
condições das descontinuidades para definição do RMR.

Tabela 3.10 – Condição das descontinuidades (Bieniawski, 1989).
Comprimento da
descontinuidade
(persistência)

<1m

1-3 m

3-10 m

10-20 m

>20 m

Peso

6

4

2

1

0

Separação
(abertura)

nenhuma

<0,1 mm

0,1-1,0 mm

1-5 mm

>5 mm

Peso

6

5

4

1

0

Rugosidade

Muito
rugoso

Rugoso

Ligeiramente
rugoso

Quase liso

liso

Peso

6

5

3

1

0

Preenchimento

nenhum

Duro com
espessura <
5 mm

Duro com
espessura > 5
mm

Peso

6

4

2

Grau de alteração

Não
alteradas

Peso

6

Ligeiramente Moderadamente
alteradas
alteradas
5

3

Mole com
Mole com
espessura < espessura > 5
5 mm
mm
2

0

Muito
alteradas

Em
decomposição

1

0

A condição das águas subterrâneas refere-se às condições de saturação, ocorrência de
gotejamento, umidade ou fluxo de água e são indicativos das condições de saturação do
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maciço rochoso. Na Tabela 3.11 estão apresentados os critérios propostos por Bieniawski
para quantificar as condições de saturação do maciço.

Tabela 3.11 - Pesos para a condição das águas subterrâneas do maciço (Bieniawski,
1989).
Fluxo em 10 m de
comprimento de
túnel
Nulo
< 10 l/min
10 – 25 l/min
25 – 125 l/min
> 125 l/min

Pressão de água
versus tensão
principal máxima
0
< 0.1
0.1 – 0.2
0.2 – 0.5
> 0.5

Condições Gerais

Pesos Bieniawski

Completamente seco
Úmido
Molhado
Gotejando
Fluxo

15
10
7
4
0

Para obter o valor do RMR final é necessário considerar um ajuste devido à orientação
das descontinuidades. Este ajuste dependerá do tipo de estrutura a ser implantada e da
direção das descontinuidades presentes em relação a estas estruturas. A Tabela 3.12
apresenta os valores para ajustes quanto a orientação e direção das descontinuidades.

Tabela 3.12 – Ajustes do RMR devido à orientação e direção das descontinuidades
(modificado de Bieniawski, 1989).
Orientação do mergulho
Muito
Muito
e direção da
Favorável Regular Desfavorável
favorável
desfavorável
descontinuidade
Túneis e minas
0
-2
-5
-10
-12
Pesos
Fundações
0
-2
-7
-15
-25
Taludes
0
-5
-25
-50
-60
Valores de RMR
100 - 81
80 - 61 60 - 41
40 - 21
< 20
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PARÂMETROS GEOMECÂNICOS
4. PARÂMETROS GEOMECÂNICOS
Os itens a seguir apresentam a revisão bibliográfica que embasou este trabalho no
contexto de definição dos parâmetros geomecânicos. Para tanto, são apresentados os
critérios de resistência utilizados, os ensaios de resistência para definição dos parâmetros
e correlações entre resistência a compressão uniaxial e grau de alteração de maciços
rochosos.

4.1

CRITÉRIOS DE RESISTÊNCIA
Critério de Hoek-Brown

O critério de resistência de Hoek-Brown foi introduzido em 1980 com o objetivo inicial
de fornecer informações para projetos de escavações subterrâneas em rocha. Este critério
foi desenvolvido através de resultados de pesquisa sobre resistência à ruptura da rocha
intacta, descritas por Hoek (1965), e nos estudos de modelagem do comportamento das
descontinuidades no maciço rochoso, desenvolvidos por Brown (1970).

O critério de resistência de Hoek-Brown foi desenvolvido originalmente com base no
pressuposto de que a rocha intacta está livre de outros defeitos que não sejam
microfissuras e falhas. O critério foi, então, revisado por Hoek-Brown em 2018 e agora
incorpora características da rocha intacta e descontinuidades, como juntas, caracterizado
pelo índice de resistência geológica (GSI), em um sistema projetado para estimar
comportamento de massas rochosas típicas encontradas em túneis, encostas e fundações.
O sistema GSI foi desenvolvido para lidar com maciços rochosos compostos por blocos
angulares interligados, nos quais o processo de falha é dominado pelo deslizamento e
rotação de blocos sem uma grande quantidade de falha na rocha intacta (Hoek & Brown,
2018). O objetivo original da tabela GSI (Anexo I) era fornecer um guia para a estimativa
inicial das propriedades da massa rochosa, sendo, posteriormente, incorporada no critério
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de resistência de Hoek-Brown para definição dos parâmetros mb, s e a, apresentados a
seguir.

O critério generalizado de Hoek-Brown para determinação da resistência do maciço
rochoso é expresso pela Equação 4.1. Este critério correlaciona a tensão principal maior
(σ1 ) e a tensão principal menor (σ3 ) com os parâmetros característicos do maciço
rochoso.

σ1 = σ3 + σc. [m𝑏 . ( σ3 / σ𝑐 ) + s]𝑎

Equação 4.1

Os parâmetros mb, s e a são constantes do material que são dependentes da natureza do
maciço rochoso. Estes parâmetros são diretamente relacionados com o sistema de
classificação GSI, com o grau de perturbação do maciço rochoso devido a desmonte a
fogo, dado pelo parâmetro D, e pela constante do material referente à rocha intacta mi.
As equações para definição das constantes mb, s e a são apresentadas na Equação 4.2,
Equação 4.3 e Equação 4.4. Para a rocha intacta as constantes são definidas como s = 1,0,
a = 0,5 e mb = mi.

mb = mi.e[(GSI-100)/(28-14D)]

Equação 4.2

s = e[(GSI-100)/(9-3D)]

Equação 4.3

a = 1/2 + 1/6.(e-GSI/15-e-20/3)

Equação 4.4

O valor do parâmetro D varia entre 0 e 1, sendo 1 para maciços altamente perturbados e
0 para maciços sem perturbação. Valores sugeridos de D conforme a condição do maciço
são apresentados no Anexo I. O parâmetro mi refere-se à natureza da rocha intacta e a
forma mais aconselhável para determinação é através de ensaios triaxiais. Quando na
ausência de ensaios a constante mi pode ser estimada de acordo com valores típicos,
conforme apresentado na Tabela 4.1.
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Tabela 4.1 – Valores típicos de mi (Hoek, 2000).
Rochas e valores de mi

Tipo de rocha

Intrusiva

Ígneas

Extrusiva

Granito:
32±3
Granodiorito:
29±3

Riolito:
16±5

Vulcânica

Clástica

Diorito:
25±5
Dolerito:
16±5

Gabro:
27±3
Norito:
22±5

Andesito:
25±5

Basalto:
16±5
Diabásio:
16±5

Aglomera
do: 19±3
Conglomerado:
4±18
Brecha:
4±16

Peridotito
: 25±5

Pórfiros
: 20±5

Tufos:
13±5

Arenito:
17±4

Siltito:
7±2
Margas:
7±2

Argilito:
4±2
Folhelho:
(6±2)

Calcário

Calcário

Calcário

cristalino:

Esparítico
:
10±2

Micrítico:

Dolomito
:
9±3

Sedimentares
Carbonática

12±3
Química

9±2

Gipso:
8±2
Anidrito:
12±2

Sedimentares
Orgânica

Foliada

Metamórficas

Levemente
foliada
Sem foliação

Gnaisse:
28±5

Xisto:
12±3

Migmatito:
29±3

Anfibolito:
26±6

Quartizito:
20±3

Metarenito:
19±3

Carvão:
8±12

Giz:
7±2

Filito:
7±3

Ardósia:
7±4

Hornfels:
19±4

Mármore:
9±3

Hoek (1994) e Hoek et al. (1995) introduziram o GSI (Geological Strength Index) como
uma ferramenta para coletar informações de campo para incorporação nas equações de
determinação das constantes mb, s e a, que são, por sua vez, utilizadas no critério de
resistência de Hoek-Brown. A classificação GSI foi estabelecida para abordar os dois
principais fatores considerados como condicionantes nas propriedades mecânicas de um
maciço rochoso, ou seja, a estrutura e a condição das descontinuidades. A última grande
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revisão do GSI foi feita por Hoek et al. (2002). A versão básica do gráfico GSI, para uso
com descontinuidades rochosas, é proposta por Hoek & Marinos (2000) e é apresentada
no Anexo I. O valor de GSI pode ser também definido através de uma correlação com o
valor de classificação do maciço rochoso RMR, conforme proposto por Bieniawski
(1989) e apresentado na Equação 4.5.

GSI = RMR-5

Equação 4.5

O critério de resistência não linear de Hoek-Brown pode ser, ainda, correlacionado com
o critério de resistência linear de Mohr-Coulomb (este critério é detalhado no item 4.1.3
deste trabalho). Essa correlação, proposta por Hoek et al. (2002), é realizada ajustandose uma relação linear média à curva gerada pela solução Equação 4.1 para uma faixa de
valores de tensão principal menores definidos por σt < σ3 < σ3máx, como ilustrado na Figura

Tensão principal maior σ’1

4.1.

Tensão principal maior σ’3
Figura 4.1 – Relação entre a tensão principal menor e tensão principal maior do critério
de Hoek-Brown e correlação com o critério de Mohr-Coulomb (modificado de HoekBrown, 2002).
49

Os valores dos parâmetros de c (coesão) e ângulo de atrito (Ø) do critério de MohrCoulomb definidos pelas constantes de Hoek-Brown são apresentados na Equação 4.6 e
Equação 4.7.
𝜎𝑐[(1 + 2𝑎)𝑠 + (1 − 𝑎)𝑚𝑏. 𝜎3𝑛].(𝑠 + 𝑚𝑏. 𝜎3𝑛)𝑎−1
𝑐=
(1 + 𝑎)(2 + 𝑎)√1 + [6𝑎. 𝑚𝑏(𝑠 + 𝑚𝑏. 𝜎3𝑛)𝑎−1]/ [(1 + 𝑎)(2 + 𝑎)]
]
𝜑 = 𝑠𝑖𝑛−1 .[
6. 𝑎. 𝑚𝑏(𝑠 + 𝑚𝑏. 𝜎3𝑛)𝑎−1
2(1 + 𝑎)(2 + 𝑎) + 6. 𝑎. 𝑚𝑏(𝑠 + 𝑚𝑏. 𝜎3𝑛)𝑎−1

Equação 4.6

Equação 4.7

Umas das formulações da σ3n é determinado pela divisão da tensão máxima σ3máx pela
resistência a compressão simples da rocha, σc. O valor de σ3n para taludes pode ser
estimado pela Equação 4.8 proposta por Hoek et al. (2002).

σ3𝑛 =

𝜎3𝑚á𝑥
𝜎𝑐 −0,91
= 0,72 (
)
𝜎𝑐
γ. 𝐻

Equação 4.8

Onde: γ = peso específico do maciço; e H = altura do talude.

Critério de Barton-Bandis
O critério de Barton-Bandis (1982) foi criado com a finalidade de determinar a resistência
ao cisalhamento de descontinuidades que apresentam rugosidade.

Este critério foi

definido de forma empírica através de dados de resultados de ensaios de cisalhamento em
juntas artificiais. O critério correlaciona a tensão normal (σn) aplicada nas juntas com a
resistência ao cisalhamento das descontinuidades (τ), Equação 4.9.

τ = σn. tan. [Ør + JRC. log10 (JCS/ σn)]

Equação 4.9

Onde: Ør = ângulo de atrito residual; JRC = coeficiente de rugosidade da junta; e JCS =
resistência a compressão na parede da junta.
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Segundo Barton & Choubey (1977) o ângulo de atrito residual (Ør) pode ser definido
pela relação com o ângulo de atrito básico (Øb), os números de rebotes do martelo de
Schmidt determinados nas descontinuidades (r) e o número de rebotes com o martelo de
Schmidt determinado no maciço rochoso (R), conforme Equação 4.10. Já o ângulo de
atrito básico pode ser definido pela relação proposta por Barton (2002), em que relaciona
o parâmetro de influência da rugosidade das paredes (Jr) com o parâmetro de influência
da alteração das paredes (Ja), Equação 4.11.

Ør = (Øb − 20) + 20. (r/R)

Equação 4.10

Øb = arctang. (Jr/Ja)

Equação 4.11

O JRC pode ser determinado por comparação visual com os perfis de rugosidade padrão
(ISRM, 1981) e através de comparações entre os perfis geométricos de rugosidade e
correspondente parâmetro de influência da rugosidade das paredes (Jr) proposto por
Brown (1981), Figura 4.2.

Figura 4.2 – Relação entre os perfis de rugosidade e parâmetro Jr para definição do
parâmetro JRC. (Modificado de Brown, 1981).

Onde: JRC20 = coeficiente de rugosidade da junta para uma persistência de 20 cm; JRC100
= coeficiente de rugosidade da junta para uma persistência de 100 cm.

Como observado na Figura 4.2 o valor de JRC é influenciado pelo comprimento da
persistência da família de descontinuidade. Com o incremento da extensão das
51

descontinuidades o valor de JRC é reduzido devido ao efeito escala. Assim, o parâmetro
JRC deve ser ajustado devido ao efeito escala conforme Equação 4.12 proposta por
Barton & Bandis (1982).

𝐽𝑅𝐶𝑛 = 𝐽𝑅𝐶0 . (

𝐿𝑛 −0,02.𝐽𝑅𝐶0
)
𝐿0

Equação 4.12

Onde o parâmetro JRCn corresponde ao valor corrigido para as famílias de
descontinuidades de comprimento Ln através do valor determinado de JRC0 de
comprimento L0.

Critério de Mohr-Coulomb

O critério de ruptura de Mohr-Coulomb é definido pela combinação dos conceitos
apresentados por Coulomb (1776) e por Mohr (1900). Mohr (1900) propôs a teoria de
ruptura em que o material tem o seu colapso devido à combinação entre tensões
cisalhantes (τ) e tensões normais (σ). O princípio de Mohr é definido pela curvatura
composta pelos círculos relativos à ruptura, observados experimentalmente pelo material
(Pinto, 2006). A Equação 4.13 e a Figura 4.3 apresentam a função e os círculos de ruptura
do critério de Mohr.

τ = f(σ)

Equação 4.13

Onde: τ = tensão cisalhante; e f(σ) = função da tensão normal.

Figura 4.3 – Círculos de ruptura de Mohr (modificado de Pinto, 2006).
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Coulomb (1776) propôs o conceito de critério de ruptura definido pela reta linear
composta pela tensão cisalhante no plano de ruptura em função da tensão normal. Tendo
em vista que a envoltória de ruptura de Mohr é uma linha curva, a teoria proposta por
Coulomb (1776) demonstrou ser adequada para a maioria dos problemas envolvendo a
mecânica dos solos. A Equação 4.14 apresenta o critério de Coulomb.

τ = c + σ. tang(Ø)

Equação 4.14

Onde: τ = tensão cisalhante; (σ) = função da tensão normal; c = coesão; Ø = ângulo de
atrito.

No critério de Mohr-Coulomb a ruptura ocorre quando os círculos de tensão de Mohr
alcançam a reta linear de resistência do material da equação linear de Coulomb (Equação
4.14). Este critério de resistência é apresentado na Figura 4.4.

Figura 4.4 – Critério de resistência de Mohr-Coulomb (modificado de Pinto, 2006).
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A envoltória de ruptura de Mohr-Coulomb define o estado de tensões limite de resistência
do material. Quando pretende-se apresentar os estados de tensões do material os círculos
de Mohr podem ser representados por trajetórias de tensões através do gráfico p x q,
Figura 4.5.

Figura 4.5 – Correlação entre círculos de Mohr e trajetória de tensões (Pinto, 1983).

Os valores correspondentes de p e q são definidos como apresentado nas Equações 4.15
e 4.16.
𝜎1 + 𝜎3
2
𝜎1 − 𝜎3
q =
2
p =

Equação 4.15
Equação 4.16

Fazendo-se coincidir os eixos p x q e τ x 𝜎 a envoltória de Mohr-Coulomb será tangente
ao círculo no ponto B e a trajetória de tensões será secante ao círculo. A correlação entre
os parâmetros a e α com os parâmetros c e Ø são apresentados na Equação 4.17, Equação
4.18 e Figura 4.6 (Ortigão, 2007).

sen Ø = tan α

Equação 4.17

c = a/ cos Ø

Equação 4.18
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Figura 4.6 – Relação entre as relações de Mohr-Coulomb e a envoltória de trajetória de
tensões (Ortigão, 2007).

4.2

ENSAIOS DE RESISTÊNCIA

Ensaio de compressão puntiforme

Dentre os ensaios para determinação da resistência a compressão simples uma das
alternativas é a execução do ensaio de compressão puntiforme conhecido como “Point
Load Test”. O procedimento de execução são descritos pela ISRM (2007a) e consiste na
aplicação de uma carga pontual crescente em corpos de prova cilíndricos até a sua ruptura,
Figura 4.7.

Figura 4.7 – Ensaio de compressão puntiforme “Poit Load Test” (FEUP, 2019).
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A ISRM (2007a) sugere que, quando possível, os ensaios sejam realizados em pelo menos
10 corpos de prova, retirando-se os resultados correspondentes aos dois valores máximos
e os dois valores mínimos, sendo o índice de resistência à carga pontual Is(50) determinado,
então, pela média dos valores intermediários. Quando os ensaios são realizados em
amostras de rocha com o diâmetro padrão de 50 mm calcula-se o Is(50) através da Equação
4.19.

I𝑠(50) =

𝑃
𝐷2

Equação 4.19

Onde: P = carga pontual na ruptura; D = diâmetro da amostra.

Os ensaios podem também ser realizados em amostras cilíndricas com diâmetros
diferentes de 50 mm desde que seja aplicado um fator de correção (F), conforme
apresentado na Equação 4.20 e Equação 4.21.

I𝑠(50) = F
𝐹= (

𝑃
𝐷2

Equação 4.20

𝐷 0,45
)
50

Equação 4.21

Quando os ensaios são realizados com a aplicação de carga na direção axial ou com outras
geometrias, a ISRM (2007a) recomenda os critérios apresentados na Figura 4.8. Nestes
casos, para definição do Is(50) padrão, torna-se necessário a determinação do fator de
correção (F) definido pelo diâmetro equivalente (De), que por sua vez é determinado
através da manipulação da equação da área equivalente (Ae). Estas correlações são
apresentadas nas Equações 4.22 a 4.25.

I𝑠(50) = F

𝐹= (

𝑃
𝐷𝑒 2

Equação 4.22

𝐷𝑒 0,45
)
50

Equação 4.23
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A𝑒 = WD =

𝜋
(𝐷 )2
4 𝑒

Equação 4.24

Assim, o diâmetro equivalente é dado por:

𝐷𝑒 = √

4𝑊𝐷
𝜋

Equação 4.25

Figura 4.8 - Relação das dimensões W e D nos ensaios de carga puntiforme em corposde prova cilíndricos submetidos à compressão diametral (a) e axial (b); e em corpos-deprova regulares (c) e irregulares (d). (ISRM, 2007a, apud Jaques, 1985).

A resistência a compressão simples pode ser determinada pelo índice de resistência à
carga pontual Is(50) através de correlações apresentadas por diversos autores. Santos
(2015) fez um apanhado na literatura e as equações de correlação compiladas são
apresentadas na Tabela 4.2.
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Tabela 4.2 – Equações de correlação entre Is(50) e σc (Santos, 2015).
Correlações
𝜎𝑐 = 𝐾. 𝐼𝑠(50) (20 < K < 25)
𝜎𝑐 = 15,3. 𝐼𝑠(50) + 16,3
𝜎𝑐 = 24. 𝐼𝑠(50)
𝜎𝑐 = 23. 𝐼𝑠(50) (Arenitos)
𝜎𝑐 = 29. 𝐼𝑠(50) (Rochas sedimentares)
𝜎𝑐 = 16,5. 𝐼𝑠(50) + 51
𝜎𝑐 = (20 𝑎 25). 𝐼𝑠(50)
𝜎𝑐 = 14,7. 𝐼𝑠(50) (Siltito)
𝜎𝑐 = 18. 𝐼𝑠(50) (Arenito)
𝜎𝑐 = 12,6. 𝐼𝑠(50) (Xisto)
𝜎𝑐 = 23. 𝐼𝑠(50) + 13
𝜎𝑐 = 9,3. 𝐼𝑠(50) + 20,04
𝜎𝑐 = 23,4. 𝐼𝑠(50) (Quartzito)
𝜎𝑐 = 12,5. 𝐼𝑠(50)
𝜎𝑐 = 24. 𝐼𝑠(50) (arenito)
𝜎𝑐 = 12,6. 𝐼𝑠(50) (xisto)
𝜎𝑐 = 9,08. 𝐼𝑠(50) + 39,32
𝜎𝑐 = 11,103. 𝐼𝑠(50) + 37,659 (Xistos)
𝜎𝑐 = 16,5. 𝐼𝑠(50)

Autores
Bieniawski (1989)
D’Andrea et al. (1964)
Broch & Franklin (1972)
Bieniawski (1975)
Read et al. (1980)
Gunsallus & Kulhawy (1984)
ISRM (1985)
Das (1985)
Chargill & Shakoor (1990)
Grasso et al. (1992)
Singh & Singh (1993)
Chau & Wong (1996)
Smith (1997)
Fener et al. (2005)
Basu and Kamran (2010)
Kohno and Maeda (2012)

Teste do Esclerômetro de Schmidt

O teste do esclerômetro de Schmidt é um método sugerido pela ISRM (1978) para
determinação da dureza das rochas. Este teste correlaciona o número de rebotes
determinados pelo martelo de Schmidt com os parâmetros de resistência a compressão
simples (σc) e/ou elasticidade (E).

As fases de execução do teste correspondem em: i) liberação da mola de compressão; ii)
posicionamento do martelo de Schmidt na superfície a ser ensaiada preferencialmente na
direção perpendicular; iii) carregamento do equipamento através da pressão externa
exercida pelo executor para compressão do embolo, energia ativa; iv) rebote exercido
pelo equipamento, energia passiva (Figura 4.9). A energia residual no processo refere-se
a resistência à penetração da superfície e é associado ao número de rebotes registrados no
equipamento (Aydin & Basu, 2005).
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O posicionamento do martelo afeta diretamente nos valores obtidos, sendo recomendado
que o teste seja realizado nas seguintes orientações: vertical, horizontal ou com uma
variação de ± 5% com relação a posição adequada (ISRM, 1978). Recomenda-se que o
teste seja repetido na superfície ensaiada 20 vezes ou paralisado quando obtêm-se 10
medidas consecutivas com variações de ± 4 (ISRM, 2007b).

Figura 4.9 – Martelo de Schmidt e fases do teste (modificado de Ramos, 2009)
Um dos métodos para estimativa dos valores de resistência a compressão simples é a
utilização do ábaco de Miller (Figura 4.10). Este ábaco correlaciona o número de rebotes
do martelo tipo L, a densidade média da rocha e a orientação do martelo na execução do
teste (Vallejo et al., 2002).
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Figura 4.10 – Ábaco de Miller (modificado de Vallejo et al., 2002).

Conforme Santos (2015) diversos autores propuseram equações que estabelecem
correlação entre a resistência à compressão da rocha (σc) e deformabilidade (E) em
relação ao número de rebotes de Schmidt. A Tabela 4.3 mostra algumas das correlações
apresentadas na literatura para diversos tipos de litologia.
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Tabela 4.3 - Equações de correlação do número de rebotes de Schmidt em relação à
resistência à compressão uniaxial e módulo de deformabilidade. (Santos, 2015).
Equação
σc = 9,97𝑒(0,02𝑅𝐿𝜌)
𝐸 = 0,19𝜌2𝑅𝐿 − 7,87
σc = 0,33(𝑅𝐿ρ)1,35
𝐸 = 4911,84(𝑅𝐿𝜌)1,06
σc = 2𝑅L
σc = 0,4𝑅𝑁 − 3,6

Litologia

Referência

28 litologias

Deere & Miller (1966)

25 litologias

Aufmuth (1973)

30 litologias de Rochas
Sedimentares
20 litologias

Shorey et al. (1984)

σc = 0,994𝑅𝐿 − 0,383

10 litologias

σc = 0,88𝑅𝐿 − 12,11

Carvão

σc = 4,85𝑅𝐿 − 76,18

Arenito, siltito, anidrito

Shorey et al. (1984)
Haramy & DeMarco
(1985)
Ghose & Chakraborti
(1986)
O’Rourke (1989)

Mica-Xisto

Xu et al. (1990)

33 litologias de carbonatos

Sachpazis (1990)

Marga

Gökçeoglu (1996)

10 litologias

Kahraman (1996)

Carbonatos

Kahraman (2001)

Granito

Aydin and Basu (2005)

Xisto

Shalabi et. al. (2007)

Calcário e Xisto

Yagiz (2008)

Rochas Sedimentares
Carbonáticas

Bruno et al. (2012)

𝜎𝑐 = 2,98. 𝑒 (0,06𝑅𝐿)
E = 1,77. 𝑒 (0,07𝑅𝐿)
σc = 4,29𝑅𝐿 − 67,52
E = 1,94𝑅𝐿 − 33,93
σc = 0,0001R3,2658
σc = 4,5x10−4(𝑅Nρ)2,46
(0.014ρ𝑅𝑁)

σc = 6,97.e

𝜎𝑐 = 1,45.𝑒0,07RL
𝐸 = 1,04.𝑒0,06RL
σc = 3,201𝑅𝐿 − 46,59
σc = 0,0028R2,584
E = 0,0987R1,5545
1

σc = −0,022+1,41/𝑅𝐿

Aidin & Basu (2005) propuseram a Equação 4.26 de correlação entre o número de rebotes
obtidos através do martelo de Schmidt do tipo N para obtenção do correspondente número
de rebotes do tipo L. Uma vez que esclerômetros do tipo L não são mais fabricados e
tendo em vista a recomendação da ISRM (1978b) para ensaios em rocha.

RN = 1,064RL + 3,3673

Equação 4.26
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Goudie (2006) apresenta uma tabela de correlação entre o número de rebotes determinado
no teste com o martelo de Schmidt do tipo R e valores aproximados de resistência a
compressão simples de acordo com a classificação do grau de resistência (Tabela 4.4).
Assim, os valores de rebotes podem ser aproximadamente correlacionados com os testes
realizados em campo com o martelo de geólogo.

Tabela 4.4 – Correlação aproximada entre a resistência a compressão simples e os
números de rebotes do martelo de Schmidt tipo R (Goudie, 2006).
Designação

Identificação em campo

Resistência a Martelo de
compressão Schmidt do
simples (MPa) tipo "R"

desmorona sob golpes afiados com a
Rocha muito fraca ponta do martelo de geólogo, pode
ser cortado com canivete

1 - 25

10 - 35

corta ou raspa com canivete com
dificuldade, afunda-se
profundamente com um golpe firme
com martelo de geólogo

25 - 50

35 - 40

50 - 100

40 - 50

100 - 200

50 - 60

> 200

> 60

Rocha fraca

não pode ser cortado ou raspado
com canivete, afunda-se
Rocha moderada
superficialmente com um golpe
firme do martelo de geólogo
quebra-se a um golpe de martelo de
Rocha forte
geólogo
requer vários golpes com o martelo
Rocha muito forte
de geólogo para quebrar a superfície

Ensaio Triaxial

O procedimento para execução do ensaio de compressão triaxial é sugerido pelas normas
ASTM D4767 (2011), ASTM D7181 (2011) e D2850-03A (2007). Para execução do
ensaio o corpo de prova (CP) deve ser moldado em formato cilíndrico em que a altura é
cerca de duas vezes a dimensão do diâmetro, este é envolvido por uma membrana
impermeável e, então, a amostra é inserida dentro de uma câmara para início do ensaio.
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Além do procedimento mencionado de recomposição da amostra deformada para
execução do corpo de prova, pode ser utilizado um bloco de amostra indeformada em
loco e talhada nas dimensões para realização do ensaio. Essa câmara é preenchida com
fluido e é aplicada uma pressão que atuará em toda a amostra, confinando-a. A tensão
confinante inicial é conhecida como tensão principal menor (σ3). Mantendo a tensão de
confinamento constante, o cisalhamento ocorre a partir da imposição de um acréscimo
progressivo de tensão axial (Δσ1 = σ1 - σ3), também conhecido como tensão desviadora
(σd). Segundo Braja (2007) a tensão axial pode ser aplicada em uma das seguintes formas:
 Aplicação de pesos ou pressão hidráulica em incrementos iguais até o rompimento do
corpo de prova, sendo a deformação medida por um extensômetro;
 Aplicação de deformação a uma taxa constante através de uma prensa mecânica ou
hidráulica, ensaio de deformação controlada.

A Figura 4.11 mostra o desenho esquemático de realização do ensaio.

Figura 4.11 – Esquema de execução do ensaio triaxial (Pinto, 2006).
Os dados registrados no ensaio são apresentados em forma gráfica correspondente à
tensão desviadora por deformação, onde a tensão máxima na ruptura equivale à tensão
principal maior, σ1. Assim, os valores de tensão confinante (σ3) e tensão máxima (σ1)
permitem a construção gráfica nos círculos de Mohr para cada amostra ensaiada e
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consequentemente, quando são realizados pelo menos três ensaios, da envoltória de
resistência do material (Pinto, 2006). Os círculos de Mohr desenvolvidos pelas tensões
dos ensaios triaxiais e a envoltória de resistência são apresentados na Figura 4.12.

Figura 4.12 – Envoltória de resistência e círculos de Mohr definidos pelos resultados de
ensaios triaxiais (modificado de Pinto, 2006).

As tipologias padrões de realização do ensaio triaxial são apresentadas a seguir (Pinto,
2006):

Ensaio Triaxial Consolidado Drenado (CD): Aplica-se a tensão confinante e espera-se
que o corpo de prova adense e assim a pressão neutra se dissipe. A válvula de saída de
água mantém-se nesse tipo de ensaio aberta, permitindo, assim, que a poro-pressão seja
dissipada quando na aplicação de carga axial. Portanto, as tensões totais aplicadas são
transmitidas aos contatos dos grãos e a pressão neutra é nula. Os parâmetros determinados
no ensaio são referentes à tensão efetiva.

Ensaio Triaxial Consolidado Não-Drenado (CU): Aplica-se a tensão confinante e esperase que o corpo de prova adense e assim a pressão neutra se dissipe. No início do ensaio a
válvula de saída de água é fechada, permitindo, assim, que a tensão axial aplicada seja
64

transmitida parte aos contatos dos grãos e parte à água. Portanto, os parâmetros
determinados no ensaio são referentes à tensão total do material. Porém, quando a pressão
neutra é medida no ensaio os valores de tensão efetiva também são determinados. Este
ensaio tem o benefício de ser mais rápido que o ensaio CD para materiais finos e permite
determinação dos parâmetros totais e efetivos (Figura 4.13).

Figura 4.13 - Envoltória de ruptura da tensão efetiva e total – Ensaio triaxial CU – solo
não coesivo (modificado de Braja, 2007).
Ensaio Triaxial Não-Consolidado Não-Drenado (UU): Para este ensaio não espera-se o
tempo necessário para que o corpo de prova adense. A pressão de água (tensão confinante)
é aplicada e de imediato começa-se a aplicar a tensão axial até a ruptura. O ensaio é
realizado com a válvula de água fechada, condição não drenada. O ensaio é conhecido
como não adensado e não drenado e é de resposta rápida. Os parâmetros normalmente
são obtidas em termos de tensões totais e corresponde à resistência não drenada.

4.3

CORRELAÇÃO ENTRE A RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO UNIAXIAL
E ALTERAÇÃO DAS ROCHAS

A matriz rochosa e as descontinuidades estão susceptíveis a vários processos
intempéricos como presença de água subterrânea, chuvas, escoamentos superficiais de
água, ventos, variação de temperatura, outros, aos quais estão associados aos graus de
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alteração em que a rocha se encontra. Sabe-se que estes processos e os níveis de alteração
da rocha estão intimamente relacionados com a respectiva redução da resistência a
compressão simples.

Para verificação da correlação entre a resistência a compressão uniaxial (RCU) de rochas
e o correspondente grau de alteração, Vaz (1996) compilou da bibliografia e outras fontes
cerca de 2000 resultados de ensaios a compressão axial para diversos litotipos. A Tabela
4.5 apresenta os valores de RCU e respectivas classes de alteração observadas para
diversos litotipos e a Figura 4.14 apresenta as variações de valores de RCU e correlação
com os graus de alteração.

Tabela 4.5 – Grupos de rocha e perfis de intemperismo (modificado de Vaz, 1996).
Grupo

RCU (MPa)

Duras

>100

Médias

30 a 100

Brandas

10 a 30

Muito brandas

<10

Classes de alteração presentes
Todas: rocha sã, rocha alterada dura, rocha alterada
mole e solo de alteração.
Rocha alterada dura, rocha alterada mole e solo de
alteração; Rocha sã presente nas rochas com RCU mais
altos
Rocha alterada dura, rocha alterada mole e solo de
alteração; Rocha alterada dura ausente nas rochas com
RCU mais baixo
Rocha alterada mole e solo de alteração; nas rochas
abaixo de 2 MPa somente solo de alteração
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Figura 4.14 – Correlação entre (RCU) e classes de alteração (modificado de Vaz, 1996).
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ESTUDO DE CASO
5. DESCRIÇÃO DO ESTUDO DE CASO
5.1

DESCRIÇÃO DO ESTUDO DE CASO

O estudo de caso desenvolvido neste trabalho trata-se de uma mina a céu aberto próxima
a Ouro Preto. A cava é dividida em três principais taludes identificados como Talude
Norte, Talude Sul e Talude Oeste. O foco principal deste trabalho é avaliar as condições
de estabilidade do Talude Norte e definir os parâmetros geomecânicos das
descontinuidades condicionantes de uma ruptura global combinada ocorrida neste setor
em 2013. A Figura 5.1 mostra uma foto geral da mina a céu aberto e a Figura 5.2 mostra
em planta a identificação dos taludes e da área foco dos estudos desenvolvidos neste
trabalho.

Figura 5.1 – Mina a céu aberto em estudo (Fonte: imagem aérea disponibilizada pela
mina).
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Talude Norte

Talude Oeste

Talude Sul

Figura 5.2 – Planta com a identificação dos taludes (Fonte: Google Earth, acesso:
07/2019).
Em 2013, ocorreram rupturas no Talude Norte em nível de bancada, condicionadas pela
presença de descontinuidades, e rupturas maiores oriundas de uma associação entre
descontinuidades e o enfraquecimento do maciço causado pela presença de zonas de
cisalhamento e pelos efeitos constantes oriundos dos processos de desmontes. Neste
talude há duas famílias de falhas, identificadas como D1 (241/45) e D2 (163/45) que se
interceptam formando uma cunha, estas falhas tem persistência considerável que se
estende entre as bancadas de elevação 920 m a 970 m. A ruptura ocorrida no Talude
Norte, foco deste trabalho, estende-se entre as bancadas de elevação 920 m a 1010 m, 90
m de altura, e caracteriza-se pelo deslizamento de uma camada de solo (elevações 970 m
a 1010 m) seguido pelo deslizamento por cunha (elevações 920 m a 970 m). Para um
melhor entendimento da ruptura ocorrida, foco deste trabalho, é apresentada na Figura
5.3 um desenho esquemático com a localização e orientações das descontinuidades
condicionantes da ruptura, assim como a localização da camada de solo, que exerce uma
tensão atuante sobre a região da cunha, delimitando a cicatriz de ruptura.
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Figura 5.3 – Locação e orientação das descontinuidades (Fonte: disponibilizado pela
mina).
Segundo relatos de profissionais geotécnicos da mina, relatórios de diagnósticos do
Talude Norte e inspeções de campo realizados por empresas terceiras a instabilização na
região do Talude Norte é recorrente, sendo o mecanismo de ruptura classificado como
complexo, pelo fato de envolver diversos fatores de influência associados e diferentes
materiais. Antes da ruptura ocorrida em 2013 alguns indícios foram observados que
indicavam mobilização do talude, como o aparecimento de trincas persistentes na cota
aproximada El. 1000 m, com espessuras expressivas de até 5 cm. Estas trincas apareceram
no topo do talude como consequência ao deslocamento lento dos planos de
descontinuidades que formam a cunha e mobilização da massa rochosa.

As descontinuidades por serem bastante persistentes e de resistência consideravelmente
inferior à resistência do maciço rochoso, determinaram a condicionante principal de
instabilização. Entende-se que o mecanismo de ruptura ocorrido no Talude Norte tem
relação direta com os desmontes a fogo frequentes na mina e com as variações de nível
de água que aceleram os processos de alteração dos materias, sendo estes agentes
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essenciais para entendimento da instabilização. Os desmontes frequentes na mina
reduzem progressivamente as propriedades de resistência das descontinuidades, sendo
esta redução progressiva capaz de gerar, em algum momento, uma condição instável ou
iminência de ruptura. Portanto, o mecanismo de ruptura foi iniciado nos planos das
famílias de descontinuidades principais que formam a cunha. Segundo relatos descritos
em relatórios de inspeção da mina àquela época, o movimento cinemático geral de
instabilidade da cunha foi gerado pela associação das falhas de orientação 241/45 e
163/45 e decorreu da escavação no Talude Norte que, ao incrementar o ângulo geral,
aproximou a interseção desses planos de falha com a face do talude. Com isso, houve
facilidades cinemáticas para liberar a cunha. Portanto, os agentes desmontes a fogo e
variação de nível de água, associados ao peso exercido pela camada de solo sobre o
volume da cunha, assim como o potencial cinemático de deslizamento, caracterizam o
mecanismo de ruptura ocorrido no talude de estudo.

Na área da mina os litotipos de idade paleoproterozóica, normalmente, não apresentam
textura milonítica, salvo a ocorrência de corpos de monzogranito localizados na região
do Talude Norte, especificamente nos bancos intermediários. Já as rochas de idade
arqueana ocorrem, em grande parte, com textura milonítica. Os principais litotipos da
cava na região do Talude Norte são: Granodiorito (GRD), Minério Sílico-Carbonatado
(MSC) e Quartzo-Biotita Xisto (XQB), a descrição desses litotipos é detalhada a seguir e
correspondem a informações fornecidas pela mina.

Granodiorito (IGD)

Essa unidade aflora nos bancos superiores do extremo norte, norte e noroeste da cava,
com orientação NW-SE. Na área da mina esse litotipo apresenta-se foliado, feição
estrutural dúctil associada à orientação mineral, principalmente, das palhetas de mica e
não foi constatada textura milonítica.

De forma geral, o granodiorito apresenta coloração branca com tons esverdeados, notase como composição mineralógica, a presença de cristais de quartzo, feldspato
(plagioclásio e k-feldspato) e biotita. Grande extensão deste litotipo incide na área da cava
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como solo saprolítico. Normalmente o saprolito do granodiorito caracteriza-se por um
solo de coloração rosa ou creme, com textura areno-siltosa. O percentual aflorante dessa
litologia na cava é de aproximadamente 18,35%.

A

B

Figura 5.4 - (A) Saprolito de granodiorito com textura areno-siltosa e coloração rosa ou
creme. (B) Maciço rochoso de granodiorito (Fonte: disponibilizado pela mina).
Minério Sílico-Carbonatado (MSC)
O minério de manganês sílico-carbonatado ocorre essencialmente na porção central da
cava e como pequenas lentes disseminadas nas porções oeste, sul e sudeste da mina. Em
geral, essa rocha apresenta-se maciça com coloração cinza-azulada e composição
mineralógica a base de carbonato de manganês silicoso. Em determinados momentos sua
distinção com o xisto grafitoso só é possível através do teste de reação ao ácido HCL.

Embora relacionada ao domínio de rochas xistosas milonitizadas, essa rocha não
apresenta, em muitos casos, claras evidencias da deformação cisalhante. Em termos
percentuais essa unidade litoestratigáfica compõe aproximadamente 6,0% da área de
materiais geológicos aflorantes na região da cava.
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Figura 5.5 - Minério de manganês sílico-carbonatado (MSC), maciço, com coloração
cinza-azulado (Fonte: disponibilizado pela mina).
Quartzo-Biotita Xisto (XQB)

Trata-se de uma rocha metamórfica de coloração esverdeada com níveis acinzentados ou
pretos quando intercalada com camadas milimétricas a centimétricas de xisto grafitoso
(XGT). De forma geral, nota-se uma composição mineralógica formada por cristais de
quartzo, anfibólio, biotita, por vezes cloritizadas, e granada esparsas. O horizonte
saprolítico, associado a esta unidade, apresenta textura silto-arenosa e coloração entre
verde, laranja e cinza. Em geral esta litologia ocorre na porção central, SW, NW e SE da
mina como encaixante do minério sílico-carbonatado, sendo, em termos percentuais, a
unidade mais expressiva na região da cava, compondo 62,3% da extensão.

A

XQB

B
XQB

XGT

XGT
XQB

XGT

XGT

XGT
XGT

XQB

XQB

XQB

Figura 5.6 - (A) Quartzo-Biotita Xisto (XQB) com níveis de xisto grafitoso (XGT) com
coloração cinza azulada. (B), Saprolito de Quartzo-Biotita Xisto (XQB) com níveis
centimétricos de xisto grafitoso (XGT) (Fonte: disponibilizado pela mina).
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6. METODOLOGIA
Este trabalho foi desenvolvido respeitando aspectos técnicos e teóricos embasados em
literaturas consagradas de engenharia, a fim de permitir a aplicação de metodologias que
melhor representem os parâmetros dos materiais, condições geométricas do Talude Norte
e as análises de estabilidade. Para este fim, o estudo de caso foi dividido em 8 etapas, a
saber:

Etapa 1: Tratamento do banco de dados de mapeamento geotécnico - Para esta etapa
foram disponibilizados pela mina os dados levantados de mapeamento geotécnico de
aproximadamente 5014 pontos mapeados na cava, entre os anos de 2013 a 2019. Os dados
foram agrupados por litotipo e grau de alteração e definiram-se nesta etapa os parâmetros
RMR (Rock Mass Rating) e o grau resistência (R) predominante de cada litotipo. O grau
de resistência para cada material foi determinado através de uma avaliação da
consistência do grau de resistência mapeado em campo e apresentado no banco de dados,
ensaios geotécnicos existentes, testes de campo realizados pelo autor deste trabalho e
valores típicos para cada material apresentados na literatura;
Etapa 2: Estimativa dos parâmetros de resistência – Os parâmetros de resistência dos
materiais foram estimados através de correlações com os parâmetros geotécnicos, testes
em campo e ensaios de laboratório. Adotou-se o critério de resistência de Hoek-Brown
para o maciço rochoso, Barton-Bandis para os planos de descontinuidades que formam a
cunha e Mohr-Coulomb para o material completamente alterado do topo do talude;

Etapa 3: Construção do modelo 3D – Esta etapa consiste na construção do modelo
tridimensional através dos dados fornecidos pela mina, a saber: topografia da cava e
entorno correspondente ao ano de 2013 (topografia mais recente anterior à ruptura);
seções transversais à cava contendo os contatos geomecânicos; posição da linha freática;
e posição georreferenciada das falhas que formaram a cunha.
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Etapa 4: Análise cinemática com os parâmetros de resistência médios das
descontinuidades, orientação das descontinuidades e orientação do talude – Esta etapa
consiste na análise cinemática do talude na região de estudo, com os parâmetros médios
de resistência definidos na etapa 2. Esta etapa tem por principal finalidade a definição da
probabilidade cinemática de ocorrência do fenômeno físico;

Etapa 5: Análise de estabilidade com os parâmetros de resistência médios dos materiais
– Esta etapa consiste na análise de estabilidade por equilíbrio limite do talude na região
de estudo, com os parâmetros médios de resistência definidos na etapa 2. Esta etapa tem
por principal finalidade a definição do fator de segurança no cenário de utilização dos
parâmetros médios definidos na etapa 2;

Etapa 6: Análise inversa para definição dos parâmetros condicionantes da ruptura em
estudo – Esta etapa consiste na análise inversa para definição dos parâmetros
representativos das famílias de descontinuidades no cenário de iminência de ruptura. A
finalidade principal desta etapa é definir os parâmetros representativos das
descontinuidades no cenário em que a ruptura ocorreu;

Etapa 7: Análise cinemática do talude com os parâmetros condicionantes da ruptura,
orientação das descontinuidades e orientação do talude – Esta etapa consiste na análise
cinemática através da utilização dos parâmetros de resistência das descontinuidades
condicionantes da ruptura definidos na etapa de análise inversa (etapa 6);
Etapa 8: Avaliação de inclinação mínima de retaludamento do Talude Norte – Esta etapa
consiste na avaliação de diversos ângulos de inclinação do talude, através de análise
cinemática, e definição da inclinação mínima de retaludamento do talude na região de
estudo.

Neste contexto, é apresentado a seguir os materiais e métodos utilizados em cada etapa
deste trabalho.
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6.1

METODOLOGIA

PARA

DETERMINAÇÃO

DOS

PARÂMETROS

GEOMECÂNICOS

Tratamento do banco de dados e classificação dos litotipos por meio do parâmetro RMR
(Rock Mass Rating)

Para definição dos parâmetros geológico-geotécnicos a serem utilizados nas análises de
estabilidade do Talude Norte, fez-se necessário o tratamento do banco de dados de
mapeamento geológico realizado na cava.

O banco de dados totaliza 5014 pontos amostrais levantados entre os anos de 2013 a 2019.
Para cada ponto amostral mapeado são definidos os seguintes dados:
 litologia;
 estrutura geológica;
 orientação das descontinuidades;
 grau de resistência a compressão simples (ISRM, 1981);
 grau de alteração da rocha (ISRM, 2007);
 classificação do grau de faturamento (ISRM, 1981);
 condições das descontinuidades (Bieniawski, 1989);
 classificação da rugosidade das paredes (Jr) e condição de alteração das paredes (Ja)
(Barton et al., 1974).

Através dos dados de mapeamento foram definidos, pelo autor deste trabalho, para cada
ponto amostral o valor de classificação do maciço rochoso RMR (Rock Mass Rating)
proposto por Bieniawski (1989). Os critérios de pontuação utilizados para definição da
qualidade do maciço (RMR) são apresentados a seguir:
 Resistência a compressão uniaxial (R);
 RQD (Rock Quality Designation);
 Espaçamento;
 Condições das descontinuidades;
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 Orientação das descontinuidades;
 Condição de percolação de água subterrânea.

Os parâmetros correspondentes à resistência a compressão simples, espaçamento e
condição das fraturas foram pontuados conforme pesos propostos por Bieniawski (1989)
e ISRM (1981). O valor correspondente ao RQD foi definido através da equação proposta
por Hudson e Harrison (1997), Equação 3.3, ao qual correlaciona o valor de qualidade da
rocha (RQD) com o parâmetro 𝑓 correspondente ao número de descontinuidades por
unidade de comprimento. Definidos os valores de RQD, para cada ponto amostral, estes
foram pontuados conforme pesos propostos por Bieniawski (1989).

Os ajustes na pontuação devido à orientação das descontinuidades não foram
considerados, visto que as orientações das descontinuidades em estudo serão inseridas na
modelagem computacional de análise de estabilidade.

Assim, para este critério

considerou-se peso igual a 0. Para condição da presença de água no maciço, adotou-se
pontuação máxima correspondente a 15, ao qual refere-se a maciço completamente seco.
Este critério foi adotado visto que a posição da linha freática será inserida na análise de
estabilidade, determinando, assim, as regiões de saturação do maciço. Estas premissas e
critérios de pontuação definem valores elevados de RMR (Rock Mass Rating),
consequentemente de parâmetros de resistência. Entretanto, estes procedimentos evitam
dupla penalização destes parâmetros, já que, os parâmetros geomecânicos definidos pelo
RMR têm como principal objetivo a utilização nas análises de estabilidade e análise
inversa. Assim, com a utilização dos critérios mencionados, definiu-se o RMR básico,
uma vez que o fator de correção quanto a orientação não foi utilizado, visto que a
finalidade da classificação é estimar os parâmetros mecânicos para análise de
estabilidade.

Definido o valor de RMR para cada ponto mapeado, estes foram agrupados no banco de
dados de acordo com o respectivo litotipo e grau de alteração. Posteriormente, foram
definidos para cada litotipo e respectivo grau de alteração os valores de RMR mínimo,
médio, máximo, desvio padrão e coeficiente de variação.
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O tratamento de dados e determinação dos valores de RMR (Rock Mass Rating), para
cada litotipo e respectivo grau de alteração, foi necessário, visto que este parâmetro de
qualidade corresponde a um dado de entrada essencial para definição dos parâmetros de
resistência do maciço rochoso, apresentados neste capítulo.
Tratamento do banco de dados e definição da resistência a compressão simples (σc) da
rocha intacta
Para definição dos parâmetros de resistência a compressão simples (σc) foram analisados
os dados referentes ao grau de resistência determinados no mapeamento geotécnico,
classificados conforme ISRM (1981), os resultados do ensaio de compressão puntiforme
disponibilizados pela mina e os resultados do teste com o esclerômetro de Schmidt
realizados pelo autor deste trabalho em campo.

Os ensaios de compressão puntiforme foram executados nos litotipos Quartzo-Biotita
Xisto (XQB), Granodiorito (IGD) e no Minério Silico-carbonatado (MSC). Os resultados
de compressão puntiforme têm como dado de saída o valor médio de IS(50). Para o
litotipo XQB os valores de IS(50) obtidos no ensaio foram utilizados na equação proposta
por Basu and Kamran (2010), Tabela 4.2, para determinação da resistência a compressão
simples deste material, visto que este litotipo é classificado como uma rocha xistosa. Para
os litotipos IGD e MSC foram utilizadas as correlações propostas por Bieniawski (1989)
e ISRM (1985), Tabela 4.2, em que adotou-se um valor intermediário de K igual a 22.
Para estes litotipos definiu-se como mais adequada a utilização da equação de Bieniawski
(1989) e ISRM (1985), tendo vista que não foram encontrados na literatura equações
específicas para rochas do tipo granodiorito e carbanáticas. Para melhor compreensão a
Figura 6.1 mostra algumas amostras ensaiadas.
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(a)

(b)

(c)

Figura 6.1 – Amostras do ensaio de compressão puntiforme. (a) Quartzo-Biotita Xisto
(XQB); (b) Granodiorito (IGD); e (c) Minério Silico-carbonatado (MSC).

Os testes com o esclerômetro de Schmidt foram realizados nos litotipos correspondentes
ao Quartzo-Biotita Xisto (XQB) e Minério Silico-carbonatado (MSC), no maciço rochoso
e nas paredes das descontinuidades. Os valores de rebotes obtidos no levantamento em
campo foram determinados conforme recomendações da ISRM (1981). Assim, a
superfície ensaiada foi limpa e lixada para evitar pequenas distorções nos valores obtidos.
Posteriormente, o martelo de Schmidt do tipo N foi posicionado perpendicular à
superfície e os valores de rebote, para cada repetição de ensaio, foram registrados. O
procedimento de medição foi repetido de acordo com o seguinte critério: repetição do
ensaio na superfície ensaiada igual a 20 vezes, ou paralização dos testes após 10 medidas
consecutivas em que se obtenham valores com variações de ± 4 (ISRM, 2007b). A Figura
6.2 mostra a execução do teste realizado em campo.

Figura 6.2 – Teste com o Esclerômetro de Schmidt (tipo N).
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Após os procedimentos de levantamento em campo, os valores obtidos de rebotes foram
tratados. Os valores máximos e mínimos divergentes do espaço amostral foram
descartados e, então, determinou-se o valor médio (média aritmética dos valores
selecionados). Subsequentemente, os valores de número de rebotes médios determinados
com o martelo de Schmidt do tipo N foram convertidos em número de rebotes no martelo
do tipo L, através da equação proposta por Aydin & Basu (2005), Equação 4.26. Este
procedimento foi necessário visto que a ISRM (1978) recomenda somente o uso do
esclerômetro do tipo L para testes de resistência em rochas e devido ao fato das
correlações para determinação da resistência a compressão simples, através de testes com
martelo de Schmidt correlacionarem com o valor de rebote do martelo do tipo L. Os
valores de resistência a compressão simples (σc) foram estimados conforme equações
propostas por Shalabi et. al. (2007) e Sachpazis (1990), apresentados na Tabela 4.3, para
à litologia Quartzo-Biotita Xisto (XQB) e Minério Silico-carbonatado (MSC),
respectivamente. Considerou-se adequada a utilização da equação proposta por Sachpazis
(1990) para o litotipo MSC, visto que a equação foi definida através dos resultados em
33 litologias de carbonatos e que o litotipo em análise é um minério carbonatado. Assim
como, considera-se adequada a utilização da equação proposta por Shalabi et. al. (2007)
para o litotipo XQB, visto que esta equação foi definida por manipulações matemáticas
de resultados a compressão simples e correlação com o número de rebotes do martelo de
Schmidt em rochas xistosas.

Posteriormente à análise dos dados de ensaios puntiformes e testes com o martelo de
Schimdt, os valores de resistência a compressão simples, determinados por estes métodos,
foram avaliados comparativamente ao grau de resistência (R) determinado no
mapeamento geológico do banco de dados. Os limites de resistência a compressão
simples definido pelo grau de resistência (R) serviram como balizadores para
determinação do valor adotado para cada parâmetro geomecânico. Os dados de grau de
resistência (R) do banco de dados foram agrupados por litotipo e grau de alteração e,
assim, determinou-se para cada material o valor de grau de resistência predominante.
Definiu-se para cada material o valor de resistência a compressão simples mais
representativo das condições de alteração e limites de resistência conforme apresentado
por Vaz (1996).
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Parâmetros de resistência do maciço rochoso

Os parâmetros de resistência do maciço rochoso foram definidos conforme o critério de
Hoek-Brown (2002), apresentado na Equação 4.1. Para tanto, tornou-se necessário a
definição dos parâmetros m, s e a, constantes dependentes da natureza do material. Estas
constantes são diretamente correlacionadas com o GSI (Geological Strength Index), com
o grau de perturbação da rocha (D) e com o parâmetro mi. O GSI para cada parâmetro
geomecânico foi definido conforme correlação proposta por Bieniawski (1989), Equação
4.5, ao qual utilizou-se os valores de RMR (Rock Mass Rating) definidos no tratamento
de dados do mapeamento de campo. O parâmetro referente à perturbação do maciço (D)
foi definido igual a 1, ao qual representa um maciço rochoso fortemente perturbado,
devido às constantes perturbações nos taludes ocasionadas pelo desmonte na cava. Para
o parâmetro mi utilizou-se os valores médios, propostos por Hoek (2000), para os litotipos
classificados com grau de alteração W1, Tabela 4.1. Para os litotipos mais alterados (W2,
W3 e W4) o valor médio de mi foi reduzido progressivamente, restrito aos valores limites
de variação de mi para cada material conforme proposto por Hoek (2000), Tabela 4.1.
Para definição dos parâmetros de resistência a compressão simples (σc) do maciço
rochoso foram analisados os dados referentes ao grau de resistência determinados no
mapeamento geológico, classificados conforme ISRM (1981), os resultados do ensaio de
compressão puntiforme disponibilizados pela mina e os resultados do teste com o
esclerômetro de Schmidt realizados em campo.

Parâmetros de resistência das descontinuidades

Os parâmetros de resistência das descontinuidades foram definidos conforme o critério
de Barton-Bandis (1982), Equação 4.9. Para tanto, fez-se necessário a definição do
coeficiente de rugosidade das juntas (JRC), da resistência à compressão uniaxial das
paredes das descontinuidades (JCS) e do ângulo de atrito residual (Ør).

Para definição do parâmetro JCS das descontinuidades utilizou os resultados de campo
definidos com o esclerômetro de Schmidt e, posterior, utilizou-se a correlação proposta
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por Shalabi et al. (2007), visto que as descontinuidades são localizadas no liotipo XQB.
Assim, foram realizados em campo testes com o martelo de Schmidt nas descontinuidades
condicionantes da ruptura global do Talude Norte no litotipo Quartzo-Biotita Xisto
(XQB). O ângulo de atrito residual (Ør) foi definido através da correlação proposta por
Barton & Choubey (1977), Equação 4.10. Esta equação determina o ângulo de atrito
residual (Ør) pela relação matemática com o ângulo de atrito básico (Øb) e os números de
rebotes do martelo de Schmidt, determinados no maciço rochoso e nas descontinuidades.

Foram filtrados do banco de dados os registros de mapeamento na região de estudo
(Talude Norte), correspondentes às famílias de falhas no litotipo Quartzo-Biotita Xisto
(XQB) com grau de alteração W3. Assim, o ângulo de atrito básico foi definido através
dos parâmetros Jr (influência da rugosidade das paredes), Ja (influência da alteração das
paredes) e utilização da equação proposta por Palmström (1995), Equação 4.11. Salientase que foi filtrado apenas o grau de alteração W3, visto que as descontinuidades
condicionantes da ruptura estão locadas no maciço com esta alteração.

Para definição do coeficiente de rugosidade da junta (JRC), os dados referentes à
classificação da rugosidade das paredes (Jr) foram agrupados e, então, definiu-se o
parâmetro JRC através da correlação proposta por Barton et al. (1974) apud Aguilera
(2009). Posteriormente, os parâmetros de JRC foram corrigidos devido ao efeito de
escala, através da Equação 4.12 de Barton e Bandis (1982).

Parâmetros de resistência dos materiais muito alterados

Para as camadas localizadas no topo do Talude Norte, utilizou-se o critério de resistência
de Mohr-Coulomb (1900), devido ao estado de alteração deste material (alteração W5).
Para tanto, fez-se necessário a definição dos parâmetros de resistência coesão (c) e ângulo
de atrito (Ø). Estes parâmetros foram definidos através de resultados de ensaios de
compressão triaxial disponibilizados pela mina.

Sobre as amostras indeformadas foram realizados ensaios de compressão triaxial do tipo
rápido, pré-adensado, saturado, e com medida da pressão neutra (CIUsat), sendo uma
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série de quatro corpos de prova por bloco amostral retirado em campo, com tensões
confinantes de 100, 200, 400 e 600 kPa (Geoestável, 2013). Foram retiradas em campo
dois blocos de amostras indeformadas dos litotipos Quartzo-Biotita Xisto (XQB) e um
bloco de amostra indeformada do Granodiorito (IGD), com grau de alteração W5. A
Figura 6.3, Figura 6.4 e Figura 6.5 apresentam as amostras ensaiadas após o rompimento
para os litotipos XQB e IGD correspondente a cada tesão confinante.

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 6.3 – Amostra AI-04 XQB; (a) tensão confinante de 100 kPa; (b) tensão
confinante de 200 kPa; (c) tensão confinante de 400 kPa; e (d) tensão confinante de 600
kPa (modificado de Geoestável, 2013).

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 6.4 – Amostra AI-07 XQB; (a) tensão confinante de 100 kPa; (b) tensão
confinante de 200 kPa; (c) tensão confinante de 400 kPa; e (d) tensão confinante de 600
kPa (modificado de Geoestável, 2013).
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 6.5 – Amostra AI-08 IGD; (a) tensão confinante de 100 kPa; (b) tensão
confinante de 200 kPa; (c) tensão confinante de 400 kPa; e (d) tensão confinante de 600
kPa (modificado de Geoestável, 2013).
Os resultados dos ensaios foram disponibilizados em termos de trajetórias de tensões
totais e efetivas, assim fez-se necessário a transformação dos parâmetros a e α, definidos
na trajetória de tensões, nos correspondentes parâmetros c (coesão) e Ø (ângulo de atrito)
do critério de Mohr-Coulomb, conforme proposto por Ortigão (2007) e apresentado na
Equação 4.17 e Equação 4.18.

O peso específico tanto dos materiais rochosos com grau de alteração W1, W2, W3 e W4,
quanto para os materiais completamente alterados, W5, foram determinados em
laboratório e disponibilizados pela mina.

6.2

CONSTRUÇÃO DO MODELO TRIDIMENSIONAL

Para que as análises de estabilidade sejam executadas no software Slide3 é necessária, em
etapa anterior, a construção do modelo tridimensional em programa específico para essa
finalidade. São diversos os softwares que permitem essa construção, porém, para esse
trabalho, optou-se pela utilização do software AutoCAD Civil 3D. O AutoCAD Civil 3D
é um software da linha AutoCAD desenvolvido pela empresa Autodesck para a
elaboração e análise de projetos em diversos ramos da engenharia.
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Para a construção do modelo gemecânico deste trabalho foram seguidas as seguintes
etapas de manipulação no AutoCAD Civil 3D:

I.

Inicialmente, para criação da superfície tridimensional topográfica, foi necessária a
limpeza dos arquivos disponibilizados pela mina que forneciam diversas informações
em planta dispensáveis para a elaboração do modelo e delimitação da área de
interesse. Após a exclusão dos layers e informações indesejáveis tornou-se possível a
construção da superfície topográfica tridimensional. A Figura 6.6 apresenta a
topografia disponibilizada pela mina;

Figura 6.6 – Planta topográfica disponibilizada pela mina.

II.

Após preparação da topografia e delimitação da área de interesse, a superfície
tridimensional foi criada através da função create surface do programa AutoCAD
Civil 3D. Esta função executa finitos pontos, quantitativo determinado pelo usuário,
nas polilinhas existentes da topografia. Uma quantidade muito pequena de pontos
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pode gerar superfícies distorcidas e que não representam a realidade. Por outro lado,
uma quantidade excessiva de pontos gera superfícies com arquivos muito pesados. As
superfícies foram, portanto, geradas com quantitativo de pontos que representasse
com qualidade a superfície real existente. Através da função create surface, os pontos
gerados com as correspondentes coordenadas x, y e z foram interpolados pelo
programa e a superfície triangulada foi então gerada.

III.

Para elaboração tridimensional dos contatos geológicos e geotécnicos foram utilizadas
as seções geomecânicas bidimensionais disponibilizadas pela mina. Foram fornecidas
nove seções que atravessam a cava na direção nordeste-sudoeste, Figura 6.7.Para
construção das superfícies que representam os contatos geológicos e geotécnicos,
foram selecionadas as polilinhas de cada contato nas nove seções. Em seguida as
superfícies tridimensionais foram criadas através da função create surface do
AutoCAD Civil 3D. A Figura 6.8 apresenta a seção bidimensional identificada como
Seção E-E’, seção localizada na região central da cava.

Figura 6.7 – Apresentação em planta das seções bidimensionais fornecidas pela mina.
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Figura 6.8 – Seção E-E’.

6.3

ANÁLISE DE ESTABILIDADE E ANÁLISES CINEMÁTICAS NO
CENÁRIO DE TALUDE NORTE COM PARÂMETROS MÉDIOS DE
RESISTÊNCIA

A ruptura ocorrida no Talude Norte caracteriza-se pela associação de um deslizamento
na camada de solo localizada na porção superior do talude, seguido pela ruptura
condicionada por duas falhas que se interceptam formando uma cunha. Portanto, para
avaliação da susceptibilidade de instabilização na área de estudo, devido às famílias de
descontinuidades existentes, avaliou-se, antes das análises de equilíbrio limite, o
potencial cinemático de deslizamento do tipo cunha.

As análises cinemáticas foram realizadas através do programa DIPS 7.0 da empresa
Rocscience, para isso foi necessário a definição dos seguintes dados de entrada:
1. Direção e inclinação do talude na região da ruptura – Para definir a orientação do
talude na região de instabilização foram utilizados os dados georreferenciados de
levantamento topográfico de 2013 e a seção geomecânica mais representativa da área
de estudo, fornecidos pela mina;
2. Direção e mergulho das famílias de descontinuidades na área de estudo – Os dados
mapeados entre os anos de 2013 a 2019 das famílias de descontinuidades localizadas
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na região do Talude Norte, foram separadas no banco de dados de mapeamento
geológico e as orientações das descontinuidades (direção e mergulho) foram inseridas
no programa DIPS 7.0 para realização da análise cinemática;
3. Ângulo de atrito – Utilização do ângulo de atrito residual mais representativo das
paredes de descontinuidades do maciço na área de interesse, determinado pelo critério
de resistência de Barton-Bandis.

É esperado que as principais famílias de descontinuidades apresentem probabilidade de
ocorrência de ruptura do tipo cunha, visto que o mecanismo da ruptura ocorrido iniciouse na interseção de duas descontinuidades. Portanto, posterior a análise cinemática
realizou-se a análise de estabilidade por equilíbrio limite para verificação do fator de
segurança (F.S) com a utilização dos parâmetros de resistência médios, definidos
conforme metodologia apresentada no item 6.1.

As análises de estabilidade por equilíbrio limite foram realizadas por meio da modelagem
3D através do método tridimensional de equilíbrio limite. Para tanto, utilizou-se como
auxílio a modelagem através do programa Slide3, da empresa Rocscience. O modelo
geomecânico 3D foi construído através dos documentos e desenhos fornecidos pela mina,
a saber:

1. Levantamento topográfico (2013) referente ao cenário anterior ao rompimento global
ocorrido no Talude Norte;

2. Modelo geológico 2D contendo a localização dos contatos geológicos, contatos
geomecânicos e localização da linha freática.

Com os dados mencionados acima, um modelo em três dimensões foi elaborado no
software AutoCad Civil 3D da Autodesk, através da topografia da cava, contatos
geomecânicos e a superfície freática.
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Para análise de estabilidade foram utilizados os parâmetros tratados e definidos conforme
metodologia apresentada no item 6.1. Os critérios de resistência utilizados para cada
material foram Hoek-Brown (2018) para o maciço rochoso, Barton-Bandis (1982) para
os planos de descontinuidades da cunha e Mohr-Coulomb (1900) para o material
completamente alterado localizado no topo do talude. A utilização destes critérios de
resistência permite uma modelagem mais precisa e representativa das condições reais que
condicionaram a ruptura global. Esses critérios, de acordo com a experiência, se mostram
mais adequados para cada tipo de material.

Quanto aos parâmetros das descontinuidades estes foram determinados através de testes
em campo nas bancadas El. 920 m e El. 940 m do Talude Norte. Todavia, como o ponto
de interseção dos dois planos que formam a cunha encontra-se aproximadamente na cota
El. 922 m (acima da bancada El. 920 m) definiu-se como premissa a utilização dos
parâmetros das descontinuidades determinados na bancada El. 940 m, visto que os
parâmetros nesta região são considerados mais representativos para as famílias de
descontinuidades condicionantes do rompimento.

Definidos a geometria, contatos geológicos e geomecânicos e os parâmetros médios de
resistência dos materiais, tornou-se possível a importação no programa Slide3 do modelo
tridimensional construído no programa AutoCad Civil 3D e, assim, realização das
análises de estabilidade 3D por equilíbrio limite. Para tanto, adotou-se os seguintes
critérios geotécnicos na modelagem:
 Meio isotrópico: Considerou-se as mesmas propriedades geotécnicas em todas as
direções;
 Nível freático: a superfície freática foi inserida no modelo nas elevações
correspondentes à condição no período da ruptura global e a poropressão foi aplicada
em todos os materiais abaixo da superfície;
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 Modo de busca: para que o programa procure a superfície de análise na região de
estudo definiu-se no modelo a auto busca de superfícies no Talude Norte. Assim, o
programa procura nesta região todas as possíveis superfícies de ruptura crítica;
 Métodos de análise de equilíbrio limite: os métodos de análise por equilíbrio limite
disponíveis no programa Slide3 são os métodos de Bishop, Janbu, Spencer e
Morgenstern‐ Price (GLE). As análises de estabilidade foram conduzidas
inicialmente na comparação dos resultados definidos por cada método, posteriormente
adotou-se como critério a utilização do método de Spencer, pois conforme
apresentado no Capítulo 7 este método apresentou-se mais representativo;
 Critérios de resistência: os critérios de resistência para cada material, como já
mencionado, foram Hoek-Brown (2018) para o maciço rochoso, Barton-Bandis
(1982) para os planos de descontinuidades da cunha e Mohr-Coulomb (1900) para o
material completamente alterado localizado no topo do talude;
 Inserção das famílias de descontinuidades: para que o programa Slide3 contemple as
famílias de descontinuidades condicionantes da ruptura, estas foram georeferenciadas
e inseridas no programa com as respectivas orientações e parâmetros de resistência.

Os fatores de segurança (F.S.) foram determinados através dos critérios mencionados
acima para os quatro métodos de análise de equilíbrio limite (Bishop, Janbu, Spencer e
Morgenstern‐Price (GLE)) disponíveis no programa Slide3. Os valores foram avaliados
comparativamente e definiu-se o método de equilíbrio limite mais representativo para a
área de estudo. Assim, foi possível a definição do fator de segurança equivalente à
utilização dos parâmetros médios.

Visto que a ruptura do Talude Norte é um fato concretizado e que os parâmetros
geomecânicos dos litotipos podem ser inferiores aos médios, o item a seguir apresenta a
metodologia de análise inversa para determinação dos parâmetros condicionantes da
ruptura global ocorrida.
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6.4

ANÁLISE DE SENSIBILIDADE E ANÁLISE CINEMÁTICA NO CENÁRIO
DE DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS CONDICIONANTES DA RUPTURA

A técnica de análise inversa é uma alternativa de simulação computacional muito usada
na prática da engenharia. A essência da análise inversa é ajustar o conjunto de parâmetros
desconhecidos para que eles representem uma situação real e conhecida. Neste trabalho,
a técnica realizada consiste na busca de superfícies de ruptura crítica na região da
instabilização e redução gradual dos parâmetros geotécnicos até que sejam definidos os
parâmetros que condicionaram a ruptura. Destaca-se que os parâmetros de resistência
médios podem apresentar certa dispersão devido a heterogeneidade do material ou
subjetividade na definição e por vezes não representam a condição real dos materiais.
Assim, adotou-se para determinação dos parâmetros das descontinuidades condicionantes
da ruptura global os seguintes critérios:
 Busca pela condição de ruptura iminente: esta condição é representada por um fator
de segurança igual a 1,0, ao qual confere um estado de tensões em que as tensões
atuantes são iguais às tensões resistentes. Valores abaixo de 1,0 representam
condições de ruptura já ocorridas, em que as tensões atuantes superam às resistentes.
Assim, esta metodologia tem por finalidade a definição dos parâmetros das
descontinuidades no momento de iminência de ruptura, valores abaixo dos parâmetros
determinados neste estado de tensões representam a condição real de ruptura
observada no Talude Norte. As simulações foram encerradas quando encontrou-se
valores próximos ou iguais a fator de segurança 1,0;
 Variação dos parâmetros das famílias de descontinuidades que formam a cunha no
Talude Norte. Os parâmetros reduzidos foram: coeficiente de rugosidade da junta
(JRC); resistência a compressão simples das juntas (JCS); e ângulo de atrito residual
das juntas (Ør). Estes parâmetros foram reduzidos em mesma ordem de grandeza em
função de um fator de redução percentual definido em cada simulação de análise
inversa;
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 Utilização do método de equilíbrio limite mais representativo. Com a finalidade de
redução do tempo de execução das análises, visto que para a execução de análise
inversa é necessário dezenas de simulações, utilizou-se a busca de fatores de
segurança apenas pelo método de equilíbrio limite mais representativo da ruptura,
através da metodologia apresentada no item 6.3.

6.5

DEFINIÇÃO DE INCLINAÇÕES DE RETALUDAMENTO DO TALUDE
NORTE

Como as condições de estabilidade de um talude são diretamente relacionadas à
geometria, condição de saturação e parâmetros de resistência dos materiais, esta etapa
metodológica refere-se à avaliação de variação da condicionante geometria para
retaludamento do Talude Norte, em termos de conservação das condições de saturação e
parâmetros condicionantes da ruptura. Para esta avaliação foram realizadas análises
cinemáticas através do programa DIPS 7.0 e foram seguidos os seguintes passos
metodológicos:

1. Inserção no programa computacional das orientações médias das principais famílias
de descontinuidades condicionantes da ruptura global e inserção do ângulo de atrito
das descontinuidades correspondente à iminência de ruptura, determinado na etapa de
análise inversa;

2. Inserção da direção e inclinação global do Talude Norte no cenário em que a ruptura
ocorreu. Posterior redução gradual da inclinação do talude e avaliação, no
estereograma da análise cinemática, quanto a localização do ponto de interseção entre
as duas famílias de descontinuidades principais;

3. As simulações de análise cinemática, nesta etapa, foram encerradas no cenário em que
o ponto de interseção das duas descontinuidades apresentava-se fora da zona crítica
de ruptura por cunha.
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Para uma melhor compreensão de todas as etapas de trabalho desenvolvidas neta pesquisa
é apresentado na Figura 6.9 um fluxograma simplificado.

Fundamentação Teórica
Tratamento do Banco de
Dados de Levantamento
Geológico

Tratamento de Ensaios
de Laboratório

Testes de Campo

Definição dos Parâmetros
Geomecânicos
Análises de Estabilidade com os
Parâmetros Médios e Definição do F.S.

Análises Cinemática

Solução Inversa

Fator de
Segurança
Igual a 1,0?

Sim
Não
Redução dos
Parâmetros das
Descontinuidades
(JRC, JCS e Ør)

Cálculo do
Fator de
Segurança
(F.S.)
Análise de
Estabilidade
por Equilíbrio
Limite

Análises
Cinemática

Definição dos Parâmetros
Condicionantes da
Ruptura Global

Avaliação dos Ângulos
para Retaludamento do
Talude Norte

Figura 6.9 - Fluxograma demonstrativo da sequência de etapas adotadas no trabalho.
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CAPÍTULO

7

RESULTADOS E DISCUSSÕES
7. RESULTADOS E DISCUSSÕES
7.1

PARÂMETROS GEOMECÂNICOS

Tratamento do banco de dados e definição do RMR (Rock Mass Rating)

Para definição dos parâmetros geomecânicos a serem utilizados na análise de estabilidade
fez-se necessário o tratamento do banco de dados do levantamento geológico-geotécnico
realizado na cava e definição dos parâmetros de classificação do maciço RMR (Rock
Mass Rating).

Os parâmetros de RMR (Rock Mass Rating) foram pontuados para cada ponto amostral
de levantamento geológico-geotécnico com os respectivos pesos propostos por
Bieniawski (1989). Para os parâmetros de RMR referentes à correção quanto a orientação
e condição de água, foram adotados pesos, respectivamente, de 0 e 15, para não gerar
dupla penalização nas análises de estabilidade. Definidos os valores de RMR para todos
os pontos mapeados, estes foram agrupados no banco de dados de acordo com o
respectivo litotipo e grau de alteração e para este espaço amostral foram definidos os
valores de RMR mínimo, máximo e médio. Vale destacar que a premissa de agrupamento
dos pontos amostrais por grau de alteração para posterior definição dos valores de RMR
foi executada, tendo em vista que o modelo geomecânico da mina é elaborado com este
critério, como pode ser observado na seção geomecânica fornecida pela mina (Figura
6.8). Como não era intuito deste trabalho elaborar novo modelo geomecânico de acordo
com os valores de RMR, foi utilizado o modelo já existente e fornecido pela mina. Sabese que essa definição pode acarretar certas fragilidades como será exposto nos resultados
a seguir. Os valores mínimo, médio, máximo, desvio padrão e coeficiente de variação de
RMR para cada material são apresentados na Tabela 7.1.
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Tabela 7.1 – Valores de RMR definidos pelo tratamento dos dados de levantamento
geológico.
Litotipo

Quartzo-Biotita Xisto
(XQB)

Granodiorito (IGD)
Minério Silicocarbonatado (MSC)

RMR
máx
95
87
72
68
87
81
75

RMR
med
77
69
63
61
77
72
67

s

CV (%)

W1
W2
W3
W4
W1/W2
W3
W4

RMR
mín
65
48
53
54
59
54
58

6.166
7.380
4.899
4,43
6.893
7.305
5.680

8
11
8
7
9
10
9

W1/W2

55

93

79

6.713

9

Alteração

Onde: RMR mín = valor mínimo de RMR; RMR máx = valor máximo de RMR;
RMR med = valor médio de RMR; s = desvio padrão; CV = coeficiente de variação.

A Figura 7.1, Figura 7.2, e Figura 7.3 apresentam, respectivamente, os histogramas de
frequência por grau de alteração dos litotipos Minério Silico-carbonatado (MSC),
Quartzo-Biotita Xisto (XQB) e Granodiorito (IGD).
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Figura 7.1 – Histograma de frequência MSC por grau de alteração.
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Figura 7.2 – Histograma de frequência XQB por grau de alteração.
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Figura 7.3 – Histograma de frequência IGD por grau de alteração.

Através da análise dos histogramas de frequência apresentados acima observa-se que o
modelo geomecânico definido pela mina não representa com qualidade os parâmetros do
maciço rochoso, visto que há grande variação de classes geomecânicas para um mesmo
material, quando agrupado por grau de alteração e posterior definido os valores de RMR.
Para o material MSC observa-se que este foi classificado com grau de alteração W1/W2,
entretanto este litotipo varia, quanto à qualidade geomecânica, entre as classes I, II e III,
com predominância das classes I e II. Para o XQB observa-se que o material com grau de
alteração W1 possui classes geomecânicas I e II, o material W2 possui classes
geomecânicas I, II e III e o material W3 e W4 possui classes geomecânicas II e III, para
este litotipo observa-se, de forma geral, que há predominância do material com classe
geomecânica II. Para o IGD com grau de alteração W1/W2 observa-se as classes
geomecânicas I, II e III, já para o material com grau de alteração W3 e W4 observa-se as
classes geomecânicas II e III, para este litotipo observa-se, de forma geral, predominância
da classe geomecânica II. Com isso, consta-se que para um material com mesmo grau de
alteração o litotipo por vezes pode ser classificado entre as classes I a III, ou seja entre as
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qualidades, respectivamente, correspondente a maciço rochoso muito bom a maciço
rochoso razoável. Assim, conclui-se que os resultados indicam que o modelo
geomecânico utilizado na mina não permite definir com qualidade os parâmetros
geomecânicos, portanto a necessidade de elaboração de novo modelo geomecânico é
apresentado no item 8.2 como sugestão a pesquisas futuras. É importante mencionar que
mesmo que observado essa fragilidade no modelo os resultados em termos médios não
representam grandes prejuízos para as análises realizadas neste trabalho, visto que a
instabilidade desenvolveu-se nos planos de falhas sendo estas as condicionantes
principais na instabilização, reduzindo, assim, a influência dos parâmetros do maciço
rochoso no mecanismo de ruptura.

Mesmo com as ponderações mencionadas acima, observa-se na Tabela 7.1, que os valores
de RMR (Rock Mass Rating) em termos médios apresentaram-se consistentes com o
respectivo grau de alteração, visto que os materiais menos alterados apresentam valores
de qualidade da rocha, definido pelo RMR, superiores aos mais alterados. Observa-se,
ainda, que o agrupamento dos materiais por litologia e grau de alteração apresentaram
valores de coeficiente de variação menores que 11%, este valor é considerado adequado
para materiais geotécnicos e representa que o agrupamento possui baixa dispersão em
termos dos valores médios. Estas evidências reforçam que o agrupamento por litotipo e
grau de alteração, mesmo que frágil, apresenta certa coerência quando observado os
parâmetros médios. Portanto, a definição dos parâmetros geomecânicos dos matérias deuse em termos dos parâmetros médios de RMR.

Resistência a compressão simples
Para definição dos parâmetros de resistência a compressão simples (σc) foram analisados
os dados referentes ao grau de resistência (R), determinados no mapeamento geológicogeotécnico e classificados conforme ISRM (1981), os resultados do ensaio de compressão
puntiforme realizados pela UFV (2013) e os resultados do teste com o esclerômetro de
Schmidt realizados em campo pelo autor deste trabalho.
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O teste com o esclerômetro de Schmidt foi realizado nos litotipos correspondentes ao
Quartzo-Biotita Xisto (XQB) e Minério Silico-carbonatado (MSC). Os testes foram
executados conforme recomendações da ISRM (1981a). Após os procedimentos de
levantamento em campo, os valores obtidos de rebotes do martelo tipo N foram tratados,
convertidos em números de rebotes do martelo tipo L e determinada a resistência a
compressão simples (σc).

Os valores determinados de rebotes do martelo de Schmidt, resistência a compressão
simples, classificação quanto ao grau de resistência e grau de alteração no maciço são
apresentados na Tabela 7.2. Os valores correspondentes ao ensaio realizado nas
descontinuidades do material XQB são apresentados na Tabela 7.3.

Os ensaios com o martelo de Schmidt foram realizados também nas descontinuidades do
material XQB no nível de bancada correspondente a cota El. 950 m. Entretanto, nesta
elevação o material apresentava-se muito alterado, correspondente a grau de alteração
W4. Os valores médios de rebote RN, tanto na descontinuidade 1 (D1) quanto na
descontinuidade 2 (D2), foram da ordem de 15, e quando utilizados na equação proposta
por Shalabi et al. (2007), fornecem valores negativos de σc de aproximadamente -12
MPa. Assim, neste trabalho, a correlação para Xistos proposta por Shalabi et al. (2007),
não apresentou-se consistente para materiais muito alterados. Para este material foi
avaliado o valor de σc determinado pela equação proposta por Yagiz (2008), Tabela 4.3,
visto que esta formulação foi definida para os litotipos calcário e xisto. O valor de σc
determinado por essa formulação foi de 3,1 MPa, que indica grau de resistência R1 e
rocha muito branda (ISRM, 1981), sendo, portanto, adequado visto às características
observadas em campo.

Os valores de resistência a compressão simples tanto para a matriz rochosa, quanto para
as descontinuidades, através das equações utilizadas, apresentaram-se relativamente
compatíveis com os limites aproximados propostos por Goudie (2006), Tabela 4.4. Os
valores de rebotes do tipo N realizados no maciço nos litotipos XQB e MSC variaram
entre 50-56 para alteração W2 o que conforme estimativa proposta por Goudie (2006)
corresponderia a σc aproximados entre 100-200 MPa. Já os valores do maciço do litotipo
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XQB variaram entre 30-35 para alteração W3, aos quais corresponderia, segundo Goudie
(2006), a valores estimados de σc nas transições de 1-25 MPa e 25-50 MPa. Quanto às
descontinuidades os valores de rebote do tipo N variaram entre 18-32 o que seria
associado a estimativas entre 1-25 MPa. Observa-se que quando os valores de rebotes
realizados no XQB são da ordem de 30 os valores determinados de σc pela equação
proposta por Shalabi et al. (2007) ultrapassam ligeiramente os valores limites
aproximados de Goudie (2006) (RN entre 10-35 e σc entre 1-25 MPa). Entretanto, a
equação proposta por Shalabi et al. (2007) apresentou-se bastante consistente para os
litotipos xistosos com grau de alteração W1, W2 e W3. Já para o litotipo xistoso com grau
de alteração W4 a equação proposta por Yagiz (2008) apresentou-se mais consistente.

Tabela 7.2 – Resistência a compressão simples estimada por teste com o martelo de
Schmidt – rocha intacta.
Litologia

R

W

El.950 m

σc
RN RN RN RL
mín méd máx méd (MPa
)
30
32
35
27
39

R3

W3

El.940 m

50

52

54

46

100

R5

W2

El. 920 m

52

54

56

47

105

R5

W2

Teor ± 30%

50

53

56

47

133

R5

W1/W2

Teor ± 34% a
37%

60

62

64

55

169

R5

W1/W2

59

61

63

54

165

R5

W1/W2

Identificação

Quartzo-Biotita
Xisto (XQB)
Minério Silicocarbonatado
(MSC)

Tabela 7.3 - Resistência a compressão simples estimada por teste com o martelo de
Schmidt – descontinuidades.
Litologia

Identificação

QuartzoBiotita
Xisto
(XQB)

D1 – El. 950 m
D1 – El. 940 m
D1 – El. 920 m
D2 – El. 950 m
D2 – El. 940 m
D2 – El. 920 m

RN
mín
12
18
20
12
22
26

RN
méd
15
21
23
15
23
30

RN
máx
18
22
24
18
24
32

RL
méd
11
16
18
11
18
25

σc
(MPa)
3
6
11
3
12
32

R

W

R1
R2
R2
R1
R2
R3

W4
W3
W3
W4
W3
W3

Onde: D1 = descontinuidade de orientação 241/45; D2 = descontinuidade de orientação
163/45; W = grau de alteração; R = grau de resistência.
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Pela análise dos resultados apresentados na Tabela 7.2 e Tabela 7.3 observa-se que os
valores de σc apresentaram-se muito consistentes. Constata-se redução considerável entre
os valores determinados na rocha intacta quando comparado com os valores determinados
nas descontinuidades. Pode ser verificado na Tabela 7.3 que os valores de σc reduzem
progressivamente entre as cotas El. 950 m a El. 920 m, indicando maiores valores de
resistência quanto mais profundo o material localiza-se na cava, sendo esta redução
justificada pelo fato de que em maiores profundidades o material encontra-se menos
alterado. Além disso, constata-se que os valores referentes à família de descontinuidades
D1 são inferiores, para uma mesma elevação, aos valores de resistência da família de
descontinuidades D2, sendo este fato esperado devido às características geotécnicas
observadas em campo. Para estes resultados a rocha intacta é classificada entre rocha
medianamente resistente (R3) a rocha muito resistente (R5) e as descontinuidades entre rocha
branda (R2) a rocha medianamente resistente (R3).

Além dos testes com o martelo de Schmidt, os valores de grau de resistência (R),
apresentados no banco de dados de levantamento geológico-geotécnico da mina, foram
agrupados por litologia e grau de alteração. Posteriormente, definiu-se os valores
predominantes de grau de resistência (R) para cada material. Na Tabela 7.4 são
apresentados os litotipos, grau de alteração (W), grau de resistência (R) e correspondentes
valores estimados de resistência a compressão simples (σc) conforme ISRM (1981).

Tabela 7.4 – Valores predominantes de grau de resistência por grau de alteração.
Litotipo
Quartzo-Biotita
Xisto (XQB)

Granodiorito (IGD)
Minério Silicocarbonatado (MSC)

Grau de
Alteração (W)
W1
W2
W3
W4
W1/W2
W3
W4

Grau de
Resistência (R)
6
5
3
2
5
4
3

Valores estimados de σc
(MPa) – ISRM (1981)
>250
100-250
25-50
5-25
100-250
50-100
25-50

W1/W2

6

>250

Observa-se, pela análise dos resultados apresentados na Tabela 7.4, correlação direta
entre o grau de alteração (W) e o grau de resistência (R) dos materiais. Conforme ISRM
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(1981) os valores de grau de resistência (R) correlacionam-se com valores estimados de
resistência a compressão simples (σc). Assim, como esperado, os materiais menos
alterados possuem maiores grau de resistência e, consequentemente, maiores valores de
resistência a compressão simples. Os valores de grau de resistência e, consequentemente,
de resistência a compressão simples, são reduzidos, progressivamente, conforme o
material apresenta-se mais alterado.

Foram avaliados, ainda, os ensaios de compressão puntiforme executados nos litotipos
Quartzo-Biotita Xisto (XQB), Granodiorito (IGD) e no Minério Silico-carbonatado
(MSC). Os valores de resistência a compressão simples (σc) determinados por correlações
matemáticas, através dos resultados de IS(50) obtidos nos ensaios de compressão
puntiforme, são apresentados na Tabela 7.5.

Tabela 7.5 – Parâmetros de resistência a compressão simples determinados através do
ensaio de compressão puntiforme.
Litotipo

Grau de
Alteração

IS(50)

σc
(MPa)

Referência

Quartzo-Biotita Xisto
(XQB)

W2

4,24

85

Basu and Kamran (2010)

Granodiorito (IGD)

W1/W2

7,56

166

Minério Silico-carbonatado
(MSC)

W1/W2

7,77

171

Bieniawski (1989) e
ISRM (1985)
Bieniawski (1989) e
ISRM (1985)

Observa-se na Tabela 7.5, que os ensaios de compressão puntiforme realizados nos
litotipos Granodiorito (IGD) e Minério Silico-carbonatado (MSC) foram executados em
amostras classificadas com grau de alteração W1/W2, em que determinou-se valores de
resistência a compressão simples, respectivamente, de 166 MPa e 171 MPa. Estes
resultados indicam um grau de resistência R = 5 e respectiva estimativa de resistência a
compressão simples entre 100 a 250 MPa. O resultado determinado pelo ensaio de
compressão puntiforme no litotipo IGD apresentou-se consistente com a classificação de
mapeamento de campo. Entretanto, para o litotipo MSC o resultado do ensaio apresentouse fora do intervalo determinado no mapeamento de campo, correspondente a σc > 250
MPa e grau de resistência R = 6 (Tabela 7.4). Embora tenha constatado essa divergência,
considera-se o resultado do ensaio puntiforme mais adequado para representar às
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propriedades do litotipo, tendo em vista a subjetividade atrelada às classificações de
campo.

Já os ensaios de compressão puntiforme realizados no litotipo Quartzo-Biotita Xisto
(XQB) foram executados em amostras com grau de alteração W2, em que definiu-se a
resistência a compressão simples de 85 MPa, Tabela 7.5. Este material, com alteração
W2, foi associado a valores de resistência a compressão simples estimados entre 100 MPa
a 250MPa, pelos dados de levantamento geológico-geotécnico, conforme Tabela 7.4.
Assim, o resultado determinado para o litotipo XQB/W2 pelo ensaio de compressão
puntiforme, apresenta-se menor que os limites de resistência a compressão simples
estimados através da classificação do grau de resistência determinado no mapeamento de
campo.

Observa-se, ainda, nos dados de mapeamento a ocorrência de classificação do litotipo
Quartzo-Biotita Xisto (XQB) com grau de resistência R6, Tabela 7.4, o que corresponde,
conforme definido pela ISRM (1981), a valores de resistência a compressão simples
superior a 250 MPa. Entretanto, conforme apresentado por Vaz (1996), Figura 4.14,
rochas dessa litologia e classificadas como duras possuem valores esperados de
resistência a compressão simples que variam entre 100 MPa a 150 MPa. Portanto, a luz
das avaliações mencionadas, os graus de resistência mapeados em campo, por vezes, são
superiores aos valores possíveis para esta litologia. Assim, fez-se necessário o ajuste do
grau de resistência do litotipo XQB, a fim de representar de forma mais fidedigna as
características geotécnicas do material. Sendo assim, o XQB/W1 classificado no
mapeamento de campo como R = 6 (σc superior a 250 MPa) foi ajustado, neste trabalho,
para grau de alteração R = 5 (σc entre 100 e 250 MPa), pois esta faixa de valores é mais
adequada para representar os máximos valores esperados para este material, conforme
proposto por Vaz (1996). O XQB/W2 também foi ajustado de R = 5 para R = 4 (valores
entre 50 e 100 MPa), faixa de valores mais adequada para este grau de alteração, segundo
Vaz (1996).

Além destes ajustes realizados para o XQB, observa-se que os valores definidos nos
ensaios realizados no litotipo Minério Silico-carbonatado (MSC), tanto de compressão
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puntiforme quanto com o martelo de Schmidt, são semelhantes e correspondem a valores
inferiores a 250 MPa. Assim, o grau de resistência deste material foi, também, ajustado
de R = 6 (> 250 MPa) para R = 5 (valores entre 100 e 250 MPa). Os valores consolidados
de resistência a compressão simples do maciço são apresentados na Tabela 7.6.
Tabela 7.6 – Parâmetros de resistência a compressão simples.

Descrição

Ensaio de
Compressão
Puntiforme

Teste com
Martelo
Schmidt

Grau de
IS
σc
σc
Litotipo Alteração
(50) (MPa)
(MPa)
(W)
W1
W2
4,24
85
103
XQB
W3
39
W4
W1/W2
7,56
166
IGD
W3
W4
MSC
W1/W2
7,77
171
156
*Grau de resistência a compressão simples ajustado.

Banco de
Dados de
Mapeamento
de Campo
Grau de
Resistência
(R)
6
5
3
2
5
4
3
6

Parâmetros
Consolidados
Grau de
σc
Resistência
(MPa)
(R)
5*
120
4*
95
3
40
2
25
5
150
4
80
3
30
5*
170

Parâmetros do maciço rochoso

Os parâmetros de resistência do maciço rochoso foram definidos conforme o critério de
Hoek-Brown (2002), atualizado por Hoek-Brown em 2018. O parâmetro de qualidade da
rocha GSI (Geological Strength Index) foi definido a partir da equação proposta por
Bieniawski (1989) e valores médios de RMR (Rock Mass Rating) apresentados na Tabela
7.1. Considerou-se o valor de perturbação (D) igual a 1, o que representa um maciço
rochoso muito perturbado, este valor foi definido devido aos intensos efeitos de
perturbação no maciço rochoso causado pelos desmontes ocorridos frequentemente na
mina. Os valores de mi foram definidos de acordo com os valores propostos por Hoek
(2000), Tabela 4.1. Para rochas xistosas e para o granodiorito Hoek propõe valores
médios de mi de 12 e 29, respectivamente, com variações de ± 3, assim definiu-se como
premissa a utilização do valor médio para os materiais menos alterados (W1 e/ou W2) e
para os materias mais alterados (W2, W3 e W4) os valores de mi foram reduzidos em -1,
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-2 e -3. A redução do mi por grau de alteração contribuiu na consistência do resultados
em relação ao conceito de que os materiais mais alterados têm menor resistência. Já o
peso específico das rochas foram definidos em ensaios de laboratório disponibilizados
pela mina. A resistência a compressão simples (σc) foi definida conforme parâmetros
consolidados expostos na Tabela 7.6. Assim, os dados de entrada para cálculo dos
parâmetros do critério de resistência de Hoek-Brown (2002) são apresentados na Tabela
7.7.
Tabela 7.7 – Parâmetros do maciço rochoso.
Litotipo

XQB

IGD
MSC

ɣ
W
RMR
(kN/m³)
28
W1
77
28
W2
69
25
W3
63
24
W4
61
26
W1/W2
77
25
W3
72
24
W4
67
32
W1/W2
79

GSI

D

mi

R

72
64
58
56
72
67
62
74

1
1
1
1
1
1
1
1

12
11
10
9
29
28
27
30

5
4
3
2
5
4
3
5

σc
(MPa)
120
95
40
25
150
80
30
180

Onde: ɣ = peso específico da rocha; W = grau de alteração; R = grau de resistência; σc =
resistência a compressão simples.

Os parâmetros calculados de resistência do maciço rochoso para cada litotipo, associado
ao respectivo grau de alteração, são apresentados na Tabela 7.8. Os dados de entrada para
cálculo dos parâmetros de resistência foram, também, inseridos no programa RocData 5.0
e os gráficos de tensões dos materiais são apresentados na Figura 7.4, Figura 7.5 e Figura
7.6. As curvas de tensões para cada litotipo e grau de alteração com os respectivos
parâmetros calculados do critério generalizado de Hoek-Brown, gerados pelo programa
RocData 5.0, são apresentados no Apêndice I.
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Tabela 7.8 - Parâmetros de resistência do maciço rochoso do critério de Hoek-Brown.
Descrição
Litotipo
XQB

IGD
MSC

Alteração
W1
W2
W3
W4
W1/W2
W3
W4
W1/W2

Parâmetros de Resistência Hoek-Brown
σc (MPa)
120
95
40
25
150
80
30
180

mb
1,624
0,841
0,498
0,388
3,925
2,651
1,789
4,683

s
0,0094
0,0025
0,0009
0,0007
0,0094
0,0041
0,0018
0,0131

a
0,501
0,502
0,503
0,504
0,501
0,502
0,503
0,501

Onde: mb, s e a = constantes do critério de Hoek-Brown.

Figura 7.4 – Gráfico de tensões principais a esquerda e gráfico de tensões de
cisalhamento por tensão normal a direita – Quartzo-Biotita Xisto (XQB).
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Figura 7.5 – Gráfico de tensões principais a esquerda e gráfico de tensões de
cisalhamento por tensão normal a direita – Granodiorito (IGD).

Figura 7.6 – Gráfico de tensões principais a esquerda e gráfico de tensões de
cisalhamento por tensão normal a direita – Minério Silico-carbonatado (MSC).
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Parâmetros das descontinuidades

Os parâmetros de resistência das descontinuidades foram definidos conforme o critério
de Barton-Bandis (1982). O ângulo de atrito residual (Ør) foi definido conforme equação
proposta por Barton & Choubey (1977) através do ângulo de atrito básico (Øb) do maciço
rochoso, o número de rebotes do martelo de Schmidt no maciço rochoso (R) e o número
de rebotes determinado nas descontinuidades (r).

O ângulo de atrito básico (Øb) foi estimado através do banco de dados de mapeamento
geológico-geotécnico e equação proposta por Palmström (1995). Assim, para cada ponto
amostral foi determinado o Øb através dos parâmetros de influência da rugosidade das
paredes (Jr) e da influência da alteração das paredes (Ja). Os dados estatísticos dos valores
de ângulo de atrito básico (Øb) foram calculados com auxílio do programa Excel e são
apresentados na Tabela 7.9, já a Figura 7.7 apresenta o histograma de frequência do
espaço amostral de Øb.

Tabela 7.9 – Resumo estatístico do espaço amostral dos valores de Øb estimados pelo Jr
e Ja do XQB/W3.

Freqüência

Descrição
Média
Erro padrão
Mediana
Moda
Desvio padrão
Variância da amostra
Mínimo
Máximo

Valores
42,32
1,37
45,00
45,00
7,66
58,61
27
63

40
20

20
2

6

1

1

1

27

34

37
45
Øb (°)

56

63

0

Figura 7.7 – Histograma de frequência do espaço amostral – ângulo de atrito básico
(Øb) do XQB/W3.
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Portanto, para cálculo do ângulo de atrito residual (Ør) utilizou-se a Equação 4.10, no
qual adotou-se o valor médio do ângulo de atrito básico (Øb) igual a 42° e o número de
rebotes do martelo de Schmidt no maciço do litotipo XQB/W2 igual a 47 (Tabela 7.2).
Os números de rebotes nas descontinuidades foram determinados em campo e são
apresentados juntamente com os resultados de Ør na Tabela 7.10.

Tabela 7.10 – Cálculo do ângulo de atrito residual (Ør) nas descontinuidade.
Litologia

Material

QuartzoBiotita Xisto
(XQB)

D1
D2
D1
D2

Elevação
bancada (m)

Øb (º)

RLm

RLd

Ør (º)

47

18
18
19
25

29
29
30
33

940
42
920

Onde: D1 = família de descontinuidades de orientação média 241/45; D2 = família de
descontinuidades de orientação média 163/45; Øb = ângulo de atrito básico da
descontinuidade; RLm= número de rebotes do martelo de Schmidt tipo L no maciço; RLd=
número de rebotes do martelo de Schmidt tipo L na descontinuidade; Ør = ângulo de atrito
residual.

A resistência a compressão simples (JCS) nas paredes das descontinuidades foi definida
através do teste com o martelo de Schmidt realizado em campo, Tabela 7.3. Para definição
do coeficiente de rugosidade da junta (JRC), fez-se necessário o agrupamento no banco
de dados das informações geológicas mapeadas das descontinuidades D1 e D2 e posterior
análise dos valores pontuados referentes à classificação da rugosidade das paredes (Jr).
Os valores predominantes de Jr e a definição do JRC são mostrados na Tabela 7.11 e a
Figura 7.8 apresenta a definição do parâmetro JRC através do Jr.

Tabela 7.11 – Classificação Jr das descontinuidades.
Descontinuidade
- Orientação
1 – 241/45

Classificação

Jr

JRC

Plana rugosa/ Ondulante polida

1,5

2,3

2 – 163/45

Ondulante rugosa/ Irregular pouco rugosa

3,0

9,0
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Figura 7.8 – Definição do parâmetro JRC através do coeficiente Jr. (modificado de
Barton et al. (1974) e Aguilera (2009))

Os valores JRC20 e JRC100 apresentados na Figura 7.8 referem-se a um perfil semelhante
a comprimentos de 20 cm e 100 cm. Entretanto, como os comprimentos reais do conjunto
de famílias de descontinuidades são de aproximadamente 57 m (persistência definida pela
planta georreferenciada) o JRC foi corrigido, devido ao efeito de escala. O coeficiente de
rugosidade da junta (JRC) para um comprimento de 57 m é apresentado na Tabela 7.12.

Tabela 7.12 – Correção do JRC100.
Descontinuidades
1
2

Bancadas
El. 920m - El.960 m
El. 920m - El.960 m

H (m)
40
40

L (m)
57
57

JRC100
2,3
9,0

JRC5700
1,9
4,4

Portanto, os parâmetros das descontinuidades do critério de Barton-Bandis (1982) são
apresentados na Tabela 7.13.

Tabela 7.13 - Parâmetros das descontinuidades do critério de Barton-Bandis (1982).
Litologia

Material

Quartzo-Biotita
Xisto (XQB)

D1
D2
D1
D2

Elevação
bancada (m)
940
920
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Ør (º)
29
29
30
33

JCS
(MPa)
6
12
11
32

JRC
1,9
4,4
1,9
4,4

Os parâmetros de resistência do critério de Barton-Bandis foram inseridos no programa
RocData 5.0 e os gráficos de tensões dos materiais são apresentados na Figura 7.9. As
curvas de tensões para cada litotipo e grau de alteração com os respectivos parâmetros
calculados do critério de Barton-Bandis, gerados pelo programa RocData 5.0, são
apresentados no Apêndice I.

Figura 7.9 - Gráfico de tensões principais a esquerda e gráfico de tensões de
cisalhamento por tensão normal a direita – descontinuidades.

Parâmetros das camadas completamente alteradas

As camadas superficiais da cava foram classificadas com grau de alteração W5, por se
apresentarem completamente alteradas. Portanto, adotou-se para estes materiais a
definição dos parâmetros de resistência de Mohr-Coulomb (1900), tendo em vista que
este critério é mais representativo para materiais muito alterados e homogêneos.

111

Os resultados dos ensaios foram disponibilizados em termos de trajetórias de tensões
totais e efetivas. Assim os parâmetros c (coesão) e Ø (ângulo de atrito), do critério de
Mohr-Coulomb (1900), foram calculados a partir dos parâmetros a e α, definidos na
trajetória de tensões, conforme proposto por Ortigão (2007) e apresentado na Equação
4.17 e Equação 4.18. Os valores determinados para os parâmetros de Mohr-Coulomb são
apresentados na Tabela 7.14, assim como os valores de peso específico definidos em
laboratório. Os gráficos de trajetórias de tensões são apresentados na Figura 7.10 a Figura
7.15.
Tabela 7.14 – Parâmetros do critério de Mohr-Coulomb (1900).
Material
XQB
IGD

Amostras

ɣ
(kN/m³)

AI-04
AI-07
AI-08

16
16
18

Parâmetros totais
Parâmetros efetivos
Ø
Ø'
a
α
c
a'
α'
c'
(kPa) (°) (kPa)
(kPa)
(°)
(kPa)
(°)
(°)
20
13 20,56 13,35
14
25
15,83 27,79
36
12 36,84 12,27
13
25
14,70 27,79
15
18 15,86 18,96
14
25
15,83 27,79

Figura 7.10 – Trajetória de tensões totais – Amostra AI-04 - XQB.
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Figura 7.11 – Trajetória de tensões efetivas – Amostra AI-04 - XQB.

Figura 7.12 – Trajetória de tensões totais – Amostra AI-07 - XQB.
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Figura 7.13 – Trajetória de tensões efetivas – Amostra AI-07 - XQB.

Figura 7.14 – Trajetória de tensões totais– Amostra AI-08 - IGD.
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Figura 7.15 – Trajetória de tensões efetivas– Amostra AI-08 - IGD.
Os parâmetros do critério de Mohr-Coulomb foram inseridos no programa RocData 5.0
e os gráficos de tensões são apresentados na Figura 7.16. Como os parâmetros são muito
semelhantes as curvas são praticamente sobrepostas.

Figura 7.16 – Gráfico de tensões dos materiais alterados – critério de Mohr-Coulomb.
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7.2

ANÁLISES DE ESTABILIDADE E ANÁLISES CINEMÁTICAS

Análises cinemáticas

Para avaliação da susceptibilidade de instabilização na área de estudo, devido a orientação
das falhas existentes que constituem a cunha, avaliou-se o potencial cinemático de
deslizamento do tipo cunha no programa DIPS 7.0.

A orientação do talude na área de estudo foi determinada pelos dados georreferenciados
do levantamento topográfico de 2013 e a seção geomecânica mais representativa na
região de instabilização, fornecidos pela mina. O tratamento destas informações é
apresentado na Figura 7.17, ao qual foi possível determinar a orientação do talude na área
de

instabilização

referente

a

201/44

(direção/

inclinação)

correspondente,

respectivamente, à direção do talude e a inclinação entre as bancadas que formam a cunha
(bancadas 920 m a 970 m, como representado na Figura 5.3).

Região de Instabilização

44°

(b)

(a)

Figura 7.17 – Orientação do Talude Norte. (a) direção de 201°; (b) inclinação entre
bancadas 44°.

Para o ângulo de atrito das descontinuidades considerou-se como critério a utilização dos
resultados de parâmetros médios, apresentados no item 7.1.4 deste trabalho. Assim,
avaliou-se os resultados de análise cinemática determinados para os ângulos de atrito
entre 29° e 33° (resultados apresentados no Apêndice II). As orientações correspondentes
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às falhas geológicas que condicionam a ruptura na região da cunha foram inseridas no
programa através da inserção dos dados mapeados entre os anos de 2013 a 2019. A Tabela
7.15 mostra os valores de probabilidade cinemática para cada ângulo de atrito avaliado.
A maior probabilidade cinemática para o modo de falha cunha corresponde a 32,92% e
foi determinada para o menor ângulo de atrito correspondente a 29°, Figura 7.18. Os
resultados, conforme esperado, apresentam uma probabilidade de ocorrência de ruptura
por cunha e aumento gradativo da probabilidade conforme o ângulo de atrito é reduzido.

Tabela 7.15 – Valores de probabilidade de falha por cunha com a redução gradativa do
ângulo de atrito.
Orientação Talude Norte (direção/
Ângulo de Atrito (°)
inclinação global)
33
32
201/44
31
30
29

P.F. (%)
24,98
28,25
29,94
31,13
32,92

Onde: P.F. = probabilidade de falha.

Figura 7.18 – Análise cinemática para ângulo de atrito (Ø) de 29° - probabilidade de
falha de 32,92%.
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Observa-se na Figura 7.8 que existem três famílias principais de descontinuidades na
região de estudo do talude correspondentes às falhas apresentadas no esquemático da
Figura 5.3. A orientação média dessas famílias são apresentados na Tabela 7.16. Destacase que as famílias de descontinuidades condicionantes da ruptura são as identificadas na
Figura 7.18 como 1 (241/45) e 2 (163/45) e que o ponto de interseção correspondente à
orientação média dessas famílias encontra-se dentro da região crítica de ruptura,
indicando, assim, ocorrência muito provável de deslizamento.

Tabela 7.16 – Orientação média das famílias de descontinuidades.
Família de
Descontinuidade
1
2
3

Direção média

Mergulho médio

241º
163º
242º

45º
45º
74º

Vale destacar que, tendo em vista que a ruptura foi um fato ocorrido, os valores calculados
de probabilidade de falha (P.F.) para deslizamento por cunha são considerados
relativamente reduzidos, entretanto, estes valores indicam certa susceptibilidade de
ocorrência do fenômeno físico. Salienta-se que, foram verificadas condições favoráveis
para ocorrência do deslizamento por cunha, a saber: interseção de duas falhas geológicas;
ponto de interseção das falhas aflorante no talude; e inclinação da linha de interseção da
cunha superior ao ângulo de atrito das paredes de descontinuidades e inferior à inclinação
do talude. Além destes fatores, a tensão atuante exercida pela camada de solo acima da
cunha exerce uma componente importante para instabilização do talude, que não é levada
em consideração nos cálculos indicativos de susceptibilidade de deslizamento realizados
através do programa DIPS 7.0. É importante mencionar, ainda, que os cálculos de P.F
foram realizados com parâmetros de ângulos de atrito das paredes em termos de dados
geológicos medianos que serão melhores representados para a condição da ruptura
ocorrida na etapa de análise inversa. Assim, espera-se, mediante as variáveis não
consideradas na análise cinemática realizada nesta etapa, que a P.F. seja maior que os
valores indicados, porém a realização desta análise inicial representa uma ferramenta
essencial para sensibilidade quanto a possível ocorrência do deslizamento.
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Então, visto que através da análises cinemáticas observou-se a possível ocorrência de
deslizamento por cunha, bem como o fato de que a ruptura combinada ocorreu nos planos
de descontinuidades, os itens a seguir avaliam a condição de estabilidade por equilíbrio
limite do talude de estudo para os parâmetros médios, assim como apresenta a análise
inversa para definição dos parâmetros condicionantes da ruptura ocorrida.

Análises de estabilidade no cenário de utilização dos parâmetros médios de
resistência

As análises de estabilidade por equilíbrio limite no talude de estudo foram realizadas
através da elaboração do modelo tridimensional pela utilização do programa AutoCAD
Civil 3D e os cálculos de estabilidade foram executados com auxílio do programa Slide3
2019, da empresa Rocscience.

O modelo geomecânico 3D foi construído através dos documentos e desenhos fornecidos
pela mina, como apresentado no item 6.2 deste trabalho. A etapa de preparação e
elaboração do modelo tridimensional foi executada no programa AutoCAD Civil 3D.
Vale destacar que esta etapa representou uma das atividades mais árduas no
desenvolvimento deste trabalho, devido à grande quantidade de contatos geomecânicos e
a grande área de abrangência da cava, aproximadamente 0,8 km². A superfície externa da
cava foi elaborada através da topografia disponibilizada e as etapas de elaboração da
superfície tridimensional, assim como a superfície 3D resultante destas etapas, são
apresentadas na Figura 7.19.

(a)

(b)

(c)

Figura 7.19 – Etapas de elaboração da superfície externa. (a) Topografia delimitada; (b)
Triangulação da superfície; (c) Superfície externa tridimensional.
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Posterior a elaboração das superfícies tridimensionais, estas foram importadas no
programa Slide3. Esta etapa constituiu-se em uma atividade cíclica, visto que no processo
de importação o programa Slide3 identifica erros inerentes à construção das superfícies
tridimensionais, sendo que, para correção, tornou-se necessário voltar à etapa anterior,
construção do modelo no AutoCAD Civil 3D, e corrigir os erros identificados até que a
superfície importada apresente-se sem erros. Os erros identificados pelo programa são:
regiões degeneradas, buracos nas superfícies, regiões dobradas, auto interseções e
recursos não coletados. O próprio programa Slide3 apresenta uma ferramenta de correção
de erros, entretanto, observou-se neste trabalho que em alguns casos, esta ferramenta
corrigia alguns erros gerando outros, que, por vezes, distorcia alguns planos do modelo.
Optou-se então pela correção dos erros identificados no Slide3 na própria superfície
origem desenvolvida no AutoCAD Civil 3D.

Com a superfície externa (topografia) e as superfícies dos contatos geomecânicos
importadas, o volume (modelo tridimensional 3D) foi elaborado no programa Slide3 com
a ferramenta Create External from Surface. Esta ferramenta permite criar o volume
tridimensional através da superfície externa (topografia tridimensional da cava e entorno)
até uma profundidade especificada. O modelo geológico-geotécnico 3D elaborado pelo
autor deste trabalho é apresentado na Figura 7.20. Para melhor contextualização do perfil
geológico-geotécnico uma seção típica da cava na direção NE/SW é apresentada na
Figura 7.21. Salienta-se que a avaliação de estabilidade do talude sul não faz parte deste
trabalho, entretanto o mesmo foi representado no modelo.
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Figura 7.20 – Modelo geológico-geotécnico 3D da cava.

Figura 7.21 – Seção típica orientação SW/NE.
Para inserção no Slide3 das falhas que condicionam a ruptura, tornou-se necessário, em
etapa anterior, o georreferenciamento das descontinuidades no programa AutoCAD Civil
3D, como apresentado na Figura 7.22.
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Figura 7.22 – Georreferenciamento dos planos representativos das falhas geológicas no
programa AutoCAD Civil 3D.
Os parâmetros dos materiais foram definidos para os critérios de resistência de HoekBrown (2018), Barton-Bandis (1982) e Mohr-Coulomb (1900) e são apresentados na
Tabela 7.18.

Os resultados de fator de segurança (F.S.) foram determinados para os quatro métodos de
análise de equilíbrio limite (Bishop, Janbu, Spencer e Morgenstern‐Price (GLE))
disponíveis no Slide3 e os resultados são apresentados na Tabela 7.17. A Figura 7.23,
Figura 7.24, Figura 7.25 e Figura 7.26 mostram os resultados de análise de estabilidade,
superfícies de ruptura e fator de segurança determinístico definido pelos quatro métodos
de equilíbrio limite.
Tabela 7.17 – Resultados de fator de segurança determinados com os parâmetros
médios.
Método
Fator de Segurança
Média
Bishop
1,320
Janbu
1,324
1,330
Spencer
1,331
1,344
Morgenstern‐Price (GLE)
Onde: s = desvio padrão; C.V. = coeficiente de variação.
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s

C.V. (%)

0,0105

0,79

Tabela 7.18 – Parâmetros geomecânicos médios utilizados na análise de estabilidade.
Descrição
Litotipo

Barton-Bandis

σc
(MPa)

mb

s

a

c'
(kPa)

Ø'
(°)

W1

120

1,624

0,0094

0,501

-

-

-

-

-

W2

95

0,841

0,0025

0,502

-

-

-

-

-

W3

40

0,498

0,0009

0,503

-

-

-

-

-

W4

25

0,388

0,0007

0,504

-

-

-

-

-

W5

-

-

-

-

15

28

-

-

-

D1

W3

-

-

-

-

-

-

6

1,9

29

D2

W3

-

-

-

-

-

-

12

4,4

29

W1/W2

150

3,925

0,0094

0,501

-

-

-

-

-

W3

80

2,651

0,0041

0,502

-

-

-

-

-

W4

30

1,789

0,0018

0,503

-

-

-

-

-

W5

-

-

-

-

16

28

-

-

-

W1/W2

180

4,683

0,0131

0,501

-

-

-

-

-

Quartzo-Biotita Xisto

Minério Silicocarbonatado

Mohr-Coulomb

Grau de
Alteração

Sigla

XQB

Granodiorito

Hoek-Brown
Cor

JCS
JRC
(MPa)

Ør
(º)

IGD

MSC

Onde: D1 = descontinuidade 1 com orientação 241/45; D2 = descontinuidade 2 com orientação 163/45
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Detalhe superfície crítica

Figura 7.23 – Análise de estabilidade do Talude Norte – cenário com parâmetros
médios em condição estável – Método de Bishop – F.S. = 1,320.

Detalhe superfície crítica

Figura 7.24 – Análise de estabilidade do Talude Norte – cenário com parâmetros
médios em condição estável – Método de Janbu – F.S. = 1,324.
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Detalhe superfície crítica

Figura 7.25 – Análise de estabilidade do Talude Norte – cenário com parâmetros
médios em condição estável – Método de Spencer – F.S. = 1,331.

Detalhe superfície crítica

Figura 7.26 – Análise de estabilidade do Talude Norte – cenário com parâmetros
médios em condição estável – Método de Morgenstern‐Price (GLE) – F.S. = 1,344.
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Com os resultados de fator de segurança e superfícies de ruptura definidos, avaliou-se os
resultados do programa. Neste sentido, são apresentados a seguir as considerações e
avaliações dos resultados:
 Observa-se, na Tabela 7.17, que os valores de fator de segurança determinísticos
mínimos determinados em cada método de análise por equilíbrio limite (Bishop,
Janbu, Spencer e Morgenstern‐ Price (GLE)) convergiram para valores muito
próximos, correspondente a um fator de segurança médio de F.S.médio = 1,330 e
respectivos valores de desvio padrão e coeficiente de variação baixos de s = 0,0105 e
C.V. = 0,79 %. Assim, considera-se que, independentemente do método de equilíbrio
limite utilizado para este estudo de caso, do ponto de vista de resultados de fator de
segurança crítico, os resultados absolutos são semelhantes para os quatro métodos.
Vale destacar que os métodos de Spencer e Morgenstern‐ Price (GLE) são mais
representativos em termos de equilíbrio estático, assim como pelo fato de considerar
equilíbrio de forças e momentos (como apresentado no Capítulo 2, Tabela 2.2), porém
adotou-se como premissa a avaliação dos resultados determinados pelos quatro
métodos, com o intuito de avaliação da variabilidade dos resultados de F.S. e das
geometrias críticas de ruptura (fator avaliado no item a seguir).
 Mesmo que os fatores de segurança determinados para cada método de equilíbrio
limite tenham convergido para valores muito próximos, as superfícies de ruptura para
cada método definiram formas geométricas diferenciadas. Observa-se na Figura 7.23,
Figura 7.24, Figura 7.25 e Figura 7.26 que para os métodos de Bishop e Janbu a
geometria do volume de ruptura crítica é mais ampla comparada com os volumes de
ruptura determinadas pelos métodos de Spencer e Morgenstern‐ Price (GLE). O
volume de ruptura dos métodos de Bishop e Janbu abrangeram, aproximadamente, as
bancadas entre as elevações 910 m a 1029 m. Já os volumes de ruptura dos métodos
de Spencer e Morgenstern‐ Price (GLE) abrangeram, aproximadamente, as bancadas
entre as elevações 919 m a 1015 m. Tendo em vista que a ruptura ocorreu entre,
aproximadamente, as bancadas de elevações 920 m a 1010 m, como apresentado na
Figura 5.3, considera-se que os métodos de equilíbrio limite que mais se aproximaram
da geometria real são os métodos de Spencer e de Morgenstern‐ Price (GLE), além
do fato de que os volumes de ruptura definida por estes métodos aproximam-se mais
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da interseção dos planos das descontinuidades mapeada em campo. Vale destacar que,
para os quatro métodos de equilíbrio limite avaliados, todos os volumes de ruptura
críticos abrangeram desde o material rochoso mais competente (elevações inferiores
a 970 m) à região da camada de solo (elevações superiores a 970 m, localizado no
topo do talude), o que apresentou-se consistente.
 Os valores de fator de segurança determinados por cada método de equilíbrio limite
corresponderam a um valor médio de F.S.médio=1,330. De acordo com diversos
autores (Tabela 2.1) e com as boas práticas de engenharia, considera-se como
referência para valores de fator de segurança mínimos para taludes de cava o valor de
F.S.mínimo = 1,3. Assim, nota-se que o fator de segurança médio, F.S.médio = 1,33,
definido pelos valores de parâmetros geológico-geotécnicos médios, apresentados no
item 7.1 deste trabalho, é muito próximo do fator de segurança mínimo recomendado
F.S. = 1,30. Neste contexto, conforme esperado, para a geometria do Talude Norte e
orientação das famílias de descontinuidades os parâmetros médios condicionam um
estado do Talude Norte muito próximo dos limites mínimos de fator de segurança de
referência. Como as análises de estabilidade foram conduzidas em termos de valores
médios, espera-se que uma pequena redução dos parâmetros das descontinuidades
sejam capazes de condicionar valores de fator de segurança abaixo de 1,3 e que
valores reduzidos destes parâmetros, mas dentro de valores geológico-geotécnicos
plausíveis, possam ocasionar fatores de segurança que representem a ruptura global
já ocorrida.

Tendo em vista as considerações e avaliações mencionadas acima e visto que a ruptura
do Talude Norte é um fato concretizado, o item a seguir apresenta as análises de
estabilidade para determinação dos parâmetros condicionantes da ruptura ocorrida. Para
as avaliações a seguir foi utilizado o método de equilíbrio limite proposto por Spencer,
pelo fato de ser um método consistente em termos de equilíbrio estático, possuir uma
geometria crítica muito similar à geometria aproximada da ruptura ocorrida e por ser mais
conservador em comparação com o método de Morgenstern‐ Price (GLE).
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Análise inversa para definição dos parâmetros condicionantes da ruptura

Para determinar os parâmetros condicionantes da ruptura global ocorrida no Talude
Norte, através dos modelos computacionais, foi utilizado a metodologia de solução
inversa. As análises de solução inversa foram realizadas no programa Slide3 e o método
de equilíbrio limite utilizado foi o de Spencer, visto que este foi o método mais consistente
como justificado no item 7.2.2.

Como mencionado na metodologia deste trabalho (Capítulo 6) a solução inversa foi
realizada através da redução gradual dos parâmetros de resistência das descontinuidades,
visto que elas representaram a condição principal de iniciação do processo de
instabilização do talude e exercem a condicionante principal no mecanismo de ruptura,
como mencionado no capítulo 5, portanto a variação dos parâmetros do maciço rochoso
e da camada de solo exerceriam pouca influência e seriam pouco representativos para
definição da condição de instabilização ocorrida, justificando assim a redução apenas dos
parâmetros das descontinuidaes. As simulações computacionais geraram dezenas de
análises de estabilidade. A Tabela 7.19 mostra o resultado de fator de segurança (F.S.)
determinado através dos parâmetros médios (definidos e apresentados na Tabela 7.18).

Tabela 7.19 – Parâmetros médios das descontinuidades e respectivo F.S.
Parâmetros D1
Ør (°)
JRC
JCS (MPa)

Parâmetros médios
Parâmetros D2
29
Ør (°)
1,9
JRC
6
JCS (MPa)

F.S.
29
4,4
12

1,331

Onde: D1 = família de descontinuidades 241/45; D2 = família de descontinuidades
163/45.

A Tabela 7.20 mostra os resultados mais representativos de fator de segurança (F.S.) para
os parâmetros das descontinuidades reduzidos. As imagens das análises de estabilidade
realizadas no Slide3, para os cenários de análise inversa mais representativos, podem ser
verificados no Apêndice III.
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Tabela 7.20 – Cenários de redução dos parâmetros das descontinuidades e respectivos
fatores de segurança.
Cenários

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Parâmetros
Parâmetros D1
Parâmetros D2
Ør (°)
27,550
Ør (°)
27,550
JRC
1,805
JRC
4,180
JCS (MPa) 5,700 JCS (MPa) 11,400
Parâmetros D1
Parâmetros D2
Ør (°)
26,100
Ør (°)
26,100
JRC
1,710
JRC
3,960
JCS (MPa) 5,400 JCS (MPa) 10,800
Parâmetros D1
Parâmetros D2
Ør (°)
24,650
Ør (°)
24,650
JRC
1,615
JRC
3,740
JCS (MPa) 5,100 JCS (MPa) 10,200
Parâmetros D1
Parâmetros D2
Ør (°)
24,360
Ør (°)
24,360
JRC
1,596
JRC
3,696
JCS (MPa) 5,040 JCS (MPa) 10,080
Parâmetros D1
Parâmetros D2
Ør (°)
23,780
Ør (°)
23,780
JRC
1,558
JRC
3,608
JCS (MPa) 4,920 JCS (MPa) 9,840
Parâmetros D1
Parâmetros D2
Ør (°)
23,200
Ør (°)
23,200
JRC
1,520
JRC
3,520
JCS (MPa) 4,800 JCS (MPa) 9,600
Parâmetros D1
Parâmetros D2
Ør (°)
23,171
Ør (°)
23,171
JRC
1,518
JRC
3,516
JCS (MPa) 4,794 JCS (MPa) 9,588
Parâmetros D1
Parâmetros D2
Ør (°)
23,157
Ør (°)
23,157
JRC
1,5172
JRC
3,513
JCS (MPa) 4,7910 JCS (MPa) 9,582
Parâmetros D1
Parâmetros D2
Ør (°)
23,142
Ør (°)
23,142
JRC
1,516
JRC
3,511
JCS (MPa) 4,788 JCS (MPa) 9,576

F.S.

Redução do F.S. (%)

5,00

1,243

6,61

F.R.(%)

F.S.

Redução do F.S. (%)

10,00

1,16

12,85

F.R.(%)

F.S.

Redução do F.S. (%)

15,00

1,088

18,26

F.R.(%)

F.S.

Redução do F.S. (%)

16,00

1,067

19,83

F.R.(%)

F.S.

Redução do F.S. (%)

18,00

1,032

22,46

F.R.(%)

F.S.

Redução do F.S. (%)

20,00

1,002

24,72

F.R.(%)

F.S.

Redução do F.S. (%)

20,10

1,001

24,79

F.R.(%)

F.S.

Redução do F.S. (%)

20,15

1,000

24,87

F.R.(%)

F.S.

Redução do F.S. (%)

20,20

0,999

24,94

F.R.(%)

Onde: F.R. = Fator redução percentual dos parâmetros das descontinuidades.
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Os fatores de segurança correspondentes a cada cenário de redução percentual dos
parâmetros das descontinuidades foram plotados e são apresentados na Figura 7.27. A
análise de estabilidade correspondente ao cenário VIII, ao qual representa a condição de
iminência de ruptura, determinado pelo F.S. = 1,000, é mostrada na Figura 7.28.

Figura 7.27 – Gráfico de fatores de segurança para cada cenário de análises inversa.

Figura 7.28 – Análise de estabilidade correspondente aos parâmetros de iminência de
ruptura – cenário VIII – F.S.=1,000.
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Assim, através da redução gradativa dos parâmetros de descontinuidades, definiu-se
como parâmetros de resistência do critério de Barton-Bandis (1982) representativos do
momento de iminência de ruptura (F.S. = 1,000), os definidos no cenário VIII. Os
parâmetros condicionantes da ruptura global são apresentados a seguir.
 Parâmetros de resistência da família de descontinuidades D1 de orientação 241/45:
coeficiente de rugosidade da junta (JRC) de 1,517; resistência a compressão simples
das juntas (JCS) de 4,791 MPa; e ângulo de atrito residual (Ør) de 23,16°;
 Parâmetros de resistência da família de descontinuidades D2 de orientação 163/45:
coeficiente de rugosidade da junta (JRC) de 3,513; resistência a compressão simples
das juntas (JCS) de 9,582 MPa; e ângulo de atrito residual (Ør) de 23,16°.

Observa-se, na avaliação dos resultados apresentados na Tabela 7.20, que reduções
percentuais progressivas dos parâmetros das descontinuidades produzem consideráveis
reduções no fator de segurança. Neste contexto, observa-se que, para a redução dos
parâmetros até o cenário de iminência de ruptura tornou-se necessário uma redução
correspondente a 20,15% dos parâmetros médios, ao qual gera um efeito de redução do
fator de segurança de 24,87%. Salienta-se, ainda, que reduções dos parâmetros das
descontinuidades superiores a 20,15% representam condições de instabilidade do Talude
Norte, em que as tensões atuantes tornam-se superiores a tensão resistente e, portanto,
fatores de segurança inferiores a um.

Para o cenário de parâmetros condicionantes da ruptura avaliou-se a probabilidade
cinemática de ocorrência de ruptura por cunha referente ao parâmetro de ângulo de atrito
de iminência de ruptura (Ør = 23°). Nesta análise foram inseridas as orientações das
famílias de descontinuidades e a orientação do talude de estudo. O resultado é apresentado
na Figura 7.29.
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Figura 7.29 – Análise cinemática correspondente ao ângulo de atrito representativo para
a condição de iminência de ruptura – P.F. = 40,17%.
Através da análise cinemática apresentada na figura acima, observa-se que:
comparativamente ao valor de P.F. determinado para o ângulo de atrito médio de 29°
correspondente a 32,92% (item 7.2.1) há um significativo aumento do valor de
probabilidade cinemática considerando o ângulo de atrito condicionante da ruptura de
23°; o valor de P.F. na condição de iminência de ruptura corresponde a 40,17% o que
representa um aumento da ordem de 22% na probabilidade de deslizamento cinemático
comparado à condição estável (Ør = 29°).

Avaliação de inclinações de retaludamento do talude

As análises cinemáticas a seguir apresentam uma avaliação da inclinação de
retaludamento do talude que seja suficiente para ocasionar uma condição cinemática
estável. Para tanto, foram utilizados as orientações médias das famílias de
descontinuidades identificadas como D1 (241/45) e D2 (163/45), ver Figura 5.3, e o
ângulo de atrito representativo da condição de iminência de ruptura do talude determinado
na etapa de análise inversa (Ør = 23°). A Figura 7.30 mostra as principais análises
cinemáticas correspondentes à redução gradual da inclinação do talude.
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Figura 7.30 – Análises cinemáticas de sensibilidade para definição de inclinações de
retaludamento do talude. (a) i = 44° e P.F.=100%; (b) i= 42° e P.F.=100%; (c) i=40° e
P.F.=100%; (d) i=39° e P.F.=100%; (e) i=38 e P.F.=100%; (f) i=37° e P.F.=0%.
As análises cinemáticas apresentadas acima mostram que: (i) o ponto de interseção das
descontinuidades se afasta da zona crítica à medida que a inclinação do talude é reduzida;
(ii) a inclinação de talude correspondente à ângulo de 38° indica o ponto de transição
entre a zona crítica e a zona estável. Assim, o talude assume condições estáveis, do ponto
de vista cinemático, para o cenário de retaludamento do talude correspondente a
inclinações inferiores a 38°.

Destaca-se, ainda, que para a condição de inclinação do talude antes de rompimento, i =
44º e ângulo de atrito das paredes de 23º, a probabilidade de falha corresponde a 100%,
visto que o ponto de interseção das falhas encontra-se interno à zona crítica. Com a
redução gradual da inclinação do talude um ângulo menor ou igual a 37º representa
condição cinemática estável e indica probabilidade de falha de 0%, não ocorrência do
evento. A Figura 7.31 e Figura 7.32 apresentam a análise cinemática para os dois cenários
mencionados.
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Figura 7.31 – Análise cinemática representativa do cenário anterior à ruptura –
inclinação do talude de 44º - P.F. = 100%.

Figura 7.32 – Análise cinemática representativa do cenário de retaludamento –
Inclinação do talude de 37º - P.F. = 0%.
Cabe salientar que as análises cinemáticas representam apenas um indicativo de
sensibilidade para definição de uma inclinação de retaludamento suficiente para não
deslizamento por cunha. Portanto, para uma definição mais detalhada da condição estável
de retaludamento, de tal forma que atenda ao critério de projeto que define fator de
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segurança mínimo de 1,3, recomenda-se que sejam realizados estudos futuros de análises
de estabilidade tridimensional por equilíbrio limite em inclinações inferiores à 44º.
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CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS
8. CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS
8.1

CONCLUSÕES

O objetivo principal deste trabalho foi estudar a ruptura de um talude de aproximadamente
90 m, de uma cava e definição dos parâmetros das descontinuidades que condicionaram
esta ruptura. Este objetivo foi alcançado com qualidade, através da utilização de
metodologias consagradas na literatura, visto que as análises cinemáticas indicaram
probabilidade de ocorrência de deslizamento por cunha e as análises de estabilidade
tridimensional representaram de forma fidedigna a superfície de ruptura observada na
época em que a instabilização ocorreu (2013).

Para definir os parâmetros de resistência foi necessário o tratamento dos dados de
mapeamento geológico-geotécnico realizados entre os anos de 2013 a 2019, que
totalizavam 5014 pontos mapeados contendo informações como: litologia; estrutura
geológica; orientação; grau de resistência a compressão simples; grau de alteração;
classificação do grau de faturamento; condições das descontinuidades; classificação da
rugosidade das paredes (Jr); e condição de alteração das paredes (Ja). Assim, houve
algumas dificuldades na etapa de definição dos parâmetros médios dos materiais do
maciço rochoso e das descontinuidades, devido à grande quantidade de informações
contidas no banco de dados de mapeamento geológico da cava.

Outra dificuldade, relacionada a definição dos parâmetros médios de resistência, trata-se
da definição dos parâmetros de resistência a compressão simples dos materiais. Para os
parâmetros do maciço rochoso observou-se que o grau de resistência para os materiais
WQB/W1, XQB/W2 e MSC/W1-W2, definidos no banco de dados, apresentaram
superiores aos valores esperados para estes litotipos. Assim, tornou-se necessário a
avaliação conjunta dos dados de grau de resistência mapeados, ensaios de compressão
puntiforme, ensaios com o martelo de Schimdt e valores de referência apresentados na
literatura. Com estas avaliações, foi possível determinar valores satisfatórios de
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resistência a compressão simples para o maciço rochoso. Para os parâmetros das
descontinuidades os valores de resistência a compressão simples foram estimados através
dos resultados com o martelo de Schimdt e correlações com as equações propostas por
Shalabi et. al. (2007) e Yagiz (2008). A correlação proposta por Shalabi et. al. (2007)
apresentou-se consistente para definição dos parâmetros do XQB, com exceção dos
materiais muito alterados, em que definiu-se valores negativos. Assim, para o litotipo
XQB classificado como muito alterado (W4) a equação proposta por Yagiz (2008)
apresentou-se mais consistente.

Com relação aos valores de RMR, estes apresentaram baixa dispersão dos dados em torno
do valor médio e, portanto, boa consistência. Quando no tratamento do banco de dados e
definição dos valores de RMR para o maciço rochoso, pode-se concluir que o modelo
geomecânico disponibilizado pela mina possui certas fragilidades pelo fato dos contatos
geotécnicos terem sido definidos pelo grau de alteração e não pelos valores de RMR.
Embora exista este ponto de atenção, pôde-se concluir que os resultados para os
parâmetros do maciço rochoso não influenciam de forma muito significativa nas análises
de estabilidade, visto que as descontinuidades exercem papel principal na instabilizarão
do talude. Para sanar essa fragilidade recomenda-se em trabalho futuros a definição de
novo modelo geomecânico para a cava.

Após a definição dos parâmetros de resistência, constatou-se que a descontinuidade 1
(241/45) apresenta valores de resistência inferiores a descontinuidade 2 (163/45). Este
fato era esperado, tendo em vista que em campo foi observado maior alteração na
descontinuidade 1. Verificou-se, também, que os valores de resistência aumentam com a
profundidade da cava. Esse fato está diretamente relacionado à observação de um menor
grau de intemperismo nas rochas localizadas em grandes profundidades. Assim, concluise que os valores de resistência definidos neste trabalho para as descontinuidades
apresentaram-se muito consistentes com as condições de campo.

A partir das análises cinemáticas, realizadas em função dos parâmetros médios e das
descontinuidades mapeadas entre 2013 e 2019, conclui-se que, embora a probabilidade
cinemática do talude seja relativamente pequena, há suscetibilidade de ocorrência de
deslizamento por cunha. Cabe salientar que nestas análises foram identificadas três
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famílias de descontinuidades principais localizadas na região onde a ruptura ocorreu e
que para as descontinuidades condicionantes da ruptura indicadas como 1 (241/45) e 2
(163/45) o ponto de interseção localiza-se na região crítica e indica condição cinemática
de deslizamento muito provável.

Na avaliação da condição de estabilidade tridimensional por equilíbrio de limite, ao usar
os parâmetros médios, foram realizadas análises para todos os quatro métodos de cálculo
disponíveis no programa Slide3 (Bishop, Janbu, Spencer e Morgenstern-Price (GLE)).
Cabe salientar que mesmo sendo os métodos de Spencer e Morgenstern-Price (GLE) mais
consistentes em termos de equilíbrio limite, optou-se pela análise de todos os métodos
disponíveis para realizar uma avaliação comparativa e validar para este estudo de caso o
método que mais assemelhasse à ruptura ocorrida. Concluiu-se que os valores de F.S. de
cada método possuem pequena dispersão e estão muito próximos do F.S. médio. Assim,
para definir o método de cálculo de equilíbrio limite mais representativo da ruptura, foi
avaliada a abrangência da superfície crítica de ruptura encontrada nas análises
computacionais. Nesta avaliação, observou-se que as superfícies críticas dos métodos de
Spencer e Morgenstern-Price (GLE) determinaram superfícies mais semelhantes à
ruptura ocorrida do que os métodos de Bishop e Janbu. Com os parâmetros de resistência
médios dos materiais, o F.S. médio pelo equilíbrio limite foi de 1,33, ligeiramente
superior ao F.S. mínimo (F.S. = 1,30) recomendado por vários autores para taludes de
cava. Assim, fatores como a subjetividade no mapeamento de campo e na definição de
parâmetros de resistência, redução das propriedades de descontinuidade do maciço
rochoso devido ao desmonte e alteração no nível da água, seriam condições favoráveis à
redução do F.S. médio, suficientes para definir uma condição instável do talude (FS
<1,30).

Na etapa de análise de sensibilidade para definição dos parâmetros condicionantes da
ruptura, constatou-se que para alcançar a condição de iminência de ruptura (F.S. = 1,00)
foi necessária uma redução de 20,15% dos parâmetros das descontinuidades, o que
representa uma redução do F.S. médio de 24,87%. Conclui-se, que os parâmetros das
descontinuidades determinados nesta etapa representam a condição geológica-geotécnica
referente às propriedades das falhas pouco antes do momento da ruptura do talude, visto
que a ruptura se desenvolveu nos planos das descontinuidades. Na condição de iminência
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de ruptura a probabilidade cinemática foi novamente determinada e os resultados
mostram que a probabilidade de deslizamento por cunha é sensivelmente aumentada
passando de P.F. = 32,92% para P.F. = 40,17%, o que representa um aumento de 22%.
Conclui-se, na etapa de análise de sensibilidade para a retaludamento do talude, que para
uma condição geométrica estável, em termos de condição cinemática, seria necessário,
no mínimo, a reconformação do talude para um ângulo de inclinação global de 37 °,
redução da inclinação em 7º.

De maneira geral conclui-se que a utilização do programa tridimensional de estabilidade
representa um grande ganho para simulação de taludes complexos, em que envolve
geometrias com orientações variáveis, diversos materiais envolvidos com diferentes
critérios de resistência e mecanismos de ruptura associados.

8.2

SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS

Como sugestões para pesquisas futuras são apresentadas a seguir algumas propostas:
 Avaliar a influência cíclica dos desmontes na redução das propriedades geológicogeotécnicas dos materiais;
 Avaliar a influência no fator de segurança quando na variação sazonal do nível
freático;
 Avaliar a inclinação de retaludamento propostas neste trabalho em função da
estabilidade pelo método de equilíbrio limite;
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ANEXO I

Tabela de Classificação de Qualidade do Maciço GSI
(Geological Strength Index) e Tabela Definição do Grau
de Perturbação (D)
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Tabela de Classificação de Qualidade do Maciço GSI (Geological Strength Index)
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Aparência do maciço rochoso

Descrição do maciço rochoso

Valor D sugerido

Explosões ou escavações de excelente controle e
qualidade executados por um TBM (Tunnel Boring
Machine) que resulta em perturbações mínimas do
maciço rochoso em torno do túnel.

D=0

Escavação mecânica ou manual em maciços
rochosos de má qualidade (sem rebentamentos) que
resultam em perturbações mínimas do maciço
rochoso em torno do túnel.
Quando existem levantamentos importantes do fundo
da escavação devido a problemas de esmagamento, a
perturbação pode ser elevada a menos que um aterro
provisório seja colocado como se mostra na figura.

Alinhamento de perfuração de baixa qualidade,
projeto de carga e sequenciamento de detonações
que resultam em explosões de baixa qualidade que
geram danos graves em túneis de rocha dura, numa
extensão de 2 a 3 metros, no maciço rochoso
circundante.

Tabela Definição do Grau de Perturbação (D).
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D=0

D = 0,5 (sem
aterro provisório)

D = 1,0 com uma
diminuição linear
até D = 0 a ± 2
metros no maciço
rochoso
circundante.

Aparência do maciço rochoso

Descrição do maciço rochoso

Explosões de pequena escala em encostas que
resultam em danos modestos ao maciço rochoso
quando explosões controladas são usadas, como
mostrado no lado esquerdo da fotografia. A explosão
não controlada pode resultar em significativos danos
à face da rocha.

Valor D sugerido

D = 0,5 para
"presplit"
controlado ou
explosões em
paredes lisas

D = 0 para
explosões não
controladas

Em alguns maciços rochosos fracos, a escavação
pode ser realizada por “ripping and dozing”. Os
danos nas encostas devem-se principalmente ao
alívio de tensões.
Os taludes de grandes inclinações de minas a céu
aberto sofrem perturbações devido as explosões não
controladas e ao alivio de tensões devido a remoção
de sobrecarga.

D = 0,7 para
efeitos de redução
de tensões
provocados por
escavações
mecânicas.

D = 1,0 para
explosões não
controladas.

Tabela Definição do Grau de Perturbação (D) - Continuação.
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APÊNDICE I

Gráficos de Tensões e Parâmetros de Resistência do
Critério de Hoek-Brown, Critério de Barton-Bandis e
Critério de Mohr-Coulomb
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Gráfico de tensões principais, tensões de cisalhamento por tensão normal e parâmetros
do critério de Hoek-Brown – Quartzo-Biotita Xisto (XQB/W1).
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Gráfico de tensões principais, tensões de cisalhamento por tensão normal e parâmetros
do critério de Hoek-Brown – Quartzo-Biotita Xisto (XQB/W2).
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Gráfico de tensões principais, tensões de cisalhamento por tensão normal e parâmetros
do critério de Hoek-Brown – Quartzo-Biotita Xisto (XQB/W3).
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Gráfico de tensões principais, tensões de cisalhamento por tensão normal e parâmetros
do critério de Hoek-Brown – Quartzo-Biotita Xisto (XQB/W4).
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Gráfico de tensões principais, tensões de cisalhamento por tensão normal e parâmetros
do critério de Hoek-Brown – Granodiorito (IGD/W1-W2).
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Gráfico de tensões principais, tensões de cisalhamento por tensão normal e parâmetros
do critério de Hoek-Brown – Granodiorito (IGD/W3).
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Gráfico de tensões principais, tensões de cisalhamento por tensão normal e parâmetros
do critério de Hoek-Brown – Granodiorito (IGD/W4).
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Gráfico de tensões principais, tensões de cisalhamento por tensão normal e parâmetros
do critério de Hoek-Brown – Minério Silico-carbonatado (MSC/W1).
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Gráfico de tensões principais, tensões de cisalhamento por tensão normal e parâmetros
do critério de Barton-Bandis – descontinuidade D1 Elevação 940 m.

158

Gráfico de tensões principais, tensões de cisalhamento por tensão normal e parâmetros
do critério de Barton-Bandis – descontinuidade D2 Elevação 940 m.
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Gráfico de tensões principais, tensões de cisalhamento por tensão normal e parâmetros
do critério de Barton-Bandis – descontinuidade D1 Elevação 920 m.
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Gráfico de tensões principais, tensões de cisalhamento por tensão normal e parâmetros
do critério de Barton-Bandis – descontinuidade D2 Elevação 920 m.
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Gráfico de tensões principais, tensões de cisalhamento por tensão normal e parâmetros
do critério de Mohr-Coulomb – Quartzo-Biotita Xisto (XQB/AI-04).
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Gráfico de tensões principais, tensões de cisalhamento por tensão normal e parâmetros
do critério de Mohr-Coulomb – Quartzo-Biotita Xisto (XQB/AI-07).
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Gráfico de tensões principais, tensões de cisalhamento por tensão normal e parâmetros
do critério de Mohr-Coulomb – Granodiorito (IGD/AI-08).

164

APÊNDICE II

Análises Cinemáticas Correspondentes às Famílias de
Descontinuidades do Talude Norte
para os Parâmetros Médios
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Análise cinemática para ângulo de atrito (Ø) de 33° - probabilidade de falha de 24,98%.

Análise cinemática para ângulo de atrito (Ø) de 32° - probabilidade de falha de 28,25%.
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Análise cinemática para ângulo de atrito (Ø) de 31° - probabilidade de falha de 29,94%.

Análise cinemática para ângulo de atrito (Ø) de 30° - probabilidade de falha de 31,13%.
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Análise cinemática para ângulo de atrito (Ø) de 29° - probabilidade de falha de 32,92%.
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APÊNDICE III

Imagens das Análises de Estabilidade para os Cenários
mais Representativos das Simulações de Análise Inversa
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Análise de estabilidade correspondente à etapa de análise inversa – método de Spencer - cenário I –
redução dos parâmetros em 5% - F.S.=1,243.

Análise de estabilidade correspondente à etapa de análise inversa – método de Spencer - cenário II –
redução dos parâmetros em 10% - F.S. = 1,160.
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Análise de estabilidade correspondente à etapa de análise inversa – método de Spencer - cenário III –
redução dos parâmetros em 15% - F.S. = 1,088.

Análise de estabilidade correspondente à etapa de análise inversa – método de Spencer - cenário IV –
redução dos parâmetros em 16% - F.S. = 1,067.
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Análise de estabilidade correspondente à etapa de análise inversa – método de Spencer - cenário V –
redução dos parâmetros em 18% - F.S. = 1,032.

Análise de estabilidade correspondente à etapa de análise inversa – método de Spencer - cenário VI –
redução dos parâmetros em 20% - F.S. = 1,002.
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Análise de estabilidade correspondente à etapa de análise inversa – método de Spencer - cenário VII –
redução dos parâmetros em 20,1% - F.S. = 1,001.

Análise de estabilidade correspondente à etapa de análise inversa – método de Spencer - cenário VIII –
redução dos parâmetros em 20,15% - F.S. = 1,000.
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Análise de estabilidade correspondente à etapa de análise inversa – método de Spencer - cenário VII –
redução dos parâmetros em 20,2% - F.S. = 0,999.
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