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RESUMO
O presente trabalho visa discutir dois métodos de aquisição de dados geotécnicos de
maciços rochosos. A área de estudo é uma pedreira de brita desativada, localizada na
região Leste da cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, onde afloram gnaisses
migmatizados, com constante queda de blocos. Os métodos empregados foram as
aquisições de dados geotécnicos por meio tradicional — com mapeamento de frente de
talude, já convencionado e aplicado em praticamente todos os levantamentos
geotécnicos de taludes — e remoto — com fotogrametria digital terrestre para
caracterização das descontinuidades. O estudo consistiu inicialmente na caracterização
das descontinuidades com valoração dos índices relativos à resistência, compressão
uniaxial da rocha intacta, persistência, espaçamento, orientação, preenchimento,
abertura, rugosidade das paredes, grau de intemperismo e presença de água em
descontinuidades. Com tais dados pôde-se enquadrar os taludes da pedreira pelas
classificações geomecânicas RMR (Rock Mass Rating) e SMR (Slope Mass Rating). Os
resultados evidenciaram diferenças nos ranges de detecção de estruturas, sendo que a
fotogrametria se mostrou mais completa, com mais dados de descontinuidades do que o
mapeamento tradicional, mas restritiva, com deficiência na obtenção de estruturas
oblíquas ao talude. Quanto às classificações do maciço, houve queda considerável do
índice SMR comparado ao RMR, indicando instabilidade teórica por rupturas planares e
em cunha do maciço em alguns pontos, o que se traduziu em susceptibilidade em queda
de blocos. A velocidade de aquisição de dados foi praticamente a mesma nos dois
métodos, mas na questão da segurança operacional a fotogrametria mostrou maior
comodidade para o operador, com risco de acidentes muito baixos.
Palavras-chaves: fotogrametria; classificação de maciços rochosos; SMR.
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Abstract
The present work aims to discuss two methods of acquiring geotechnical data from rock
masses. The study area is located in the eastern region of the city of Belo Horizonte,
Minas Gerais, in a deactivated gravel quarry with a constant fall of blocks from
migmatized gneisses outcrops. The methods used were the acquisition of geotechnical
data by traditional means - mapping the slope front, already agreed and applied in
practically all geotechnical surveys of slopes - and remote - using digital terrestrial
photogrammetry to characterize discontinuities. The study consisted in the
characterization of discontinuities with valuation of indicators related to the uniaxial
compressive strength of intact rock, persistence, spacing, orientation, filling, opening,
roughness of the walls, degree of weathering and presence of water in the
discontinuities. With such data it was possible to classify the slope by two
geomechanical classifications the RMR (Rock Mass Rating) and the SMR (Slope Mass
Rating). The results showed differences in the ranges of detection of structures, and
photogrammetry proved to be more complete, with more discontinuities data that the
traditional mapping, but restrictive, with deficiency in obtaining oblique structures to
the slope. As for the rock mass classification, there was a decrease in the SMR index
compared to the RMR, indicating theoretical instability due to planar and wedge
ruptures of the rock mass in some points, which translated into susceptibility to falling
blocks. The speed of data acquisition was practically the same in both methods, but in
terms of operational safety, photogrammetry presented the greatest convenience for the
operator, with lower risk of accidents.
Keywords: photogrammetry; rock mass classification; SMR.
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CAPÍTULO 1 INTRODUÇÃO
A análise de caracterização de descontinuidades de um maciço rochoso é primordial
para o melhor entendimento das questões de estabilidade de um talude. Compõem essa
análise características propostas pela ISRM (1978), tais como orientação, persistência,
espaçamento, abertura, rugosidade das paredes e intemperismo. A aquisição desses
dados é feita principalmente pelo mapeamento tradicional em frente ao talude, um
método muito usado, mas que demanda muito tempo. Além disso, dependendo do local,
o mapeamento tradicional pode ser inseguro pelo risco de quedas de blocos de rocha e
dificuldade de acesso a afloramentos.
Nas últimas décadas, vêm sendo desenvolvidas técnicas de aquisição de dados
geológicos de detecção remota, sendo que, segundo Alameda-Hernández et al. (2017),
as mais usadas para caracterização geomecânica são terrestrial digital photogrammetry
(TDP), ou somente fotogrametria terrestre, e LiDAR (Light Detection and Ranging) com
emprego do Laser Scan (LS), (Ferrero et al. 2011).
A TDP é uma técnica ainda pouco comum no Brasil, mas que dá boas respostas quanto
à rapidez de aquisição de dados e principalmente quanto à segurança de quem opera, já
que não é necessário estar próximo dos taludes analisados (Alameda-Hernández et al.
2017 e Tannat 2015), além de ser uma ferramenta relativamente barata.
Algumas prefeituras de cidades brasileiras vêm desenvolvendo trabalhos com técnicas
de caracterização de maciços rochosos para subsidiar análises de riscos urbanos já
consagradas, principalmente relacionados à classificação RMR (Rock Mass Rating) de
Bienawski (1989), sempre, até onde se sabe, relacionadas à aquisição de dados
geotécnicos na forma tradicional.
A URBEL (Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte), ligada à
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura da cidade de Belo Horizonte – MG, vem
trabalhando nessa linha e buscando alternativas que facilitem a aquisição de dados
geotécnicos de maciços, que prezem pela rapidez e segurança dos servidores em áreas
de risco.
Neste trabalho propõe-se desenvolver um método automatizado de aquisição de dados
para caracterização de maciços rochosos, utilizando-se de técnicas de fotogrametria e
mapeamento tradicional de taludes, a fim de compará-las. Essas técnicas foram
aplicadas em uma pedreira desativada em Belo Horizonte, onde hoje há instituições de
cunho social da prefeitura e moradias ao redor.
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A técnica da fotogrametria terrestre é usada principalmente para identificação de
atitudes, espaçamento e persistência de descontinuidades em maciços rochosos
(Alameda-Hernández et al., 2017; Haneberg, 2008; Tannant, 2015). Todas as fotos são
carregadas em softwares específicos, a partir dos quais são geradas imagens 3D dos
taludes.
Os dados de descontinuidades podem ser utilizados em análises cinemáticas, como
auxiliar em classificações de maciço do tipo RMR (Bienawski, 1989) e Slope Mass
Rating (SMR; Romana, 1985).
1.1 JUSTIFICATIVAS
O desenvolvimento científico na área de classificação de maciços rochosos vem
evoluindo pela importância e principalmente por sua aplicabilidade prática. É notório o
uso de classificações como RMR (Bienawski, 1989), SMR (Romana, 1985), Q (Barton
et al,. 1974) e do Geological Strength Index (GSI; Hoek, 1994; e Hoek et al., 1998) em
setores de mineração, análise de risco urbanos e engenharia de barragens.
A evolução natural dos processos de aquisição de dados, atualmente, tende a uma maior
informatização, visando a segurança dos geotécnicos que executam o mapeamento, por
conta da agilidade do trabalho e pela economia gerada.
No mundo, vem aumentando a quantidade de trabalhos publicados sobre a aquisição de
dados por meio de técnicas de detecção remota, tais como TDP, RADAR (Radio
Detection and Ranging) e LiDAR, sendo esse último mais aplicado a trabalhos em
ambientes subterrâneos (Haneberg et al., 2006; Haneberg, 2008; Thoeni et al., 2014;
Tannat, 2015; e Buyer et al., 2016). No Brasil, no entanto, esses trabalhos ainda são
escassos.
A publicação de trabalhos acadêmicos envolvendo TDP justifica-se para visualizar
novos pontos positivos e negativos do uso da técnica. Além disso, criar metodologias
com uso da TDP para instituições municipais, como a URBEL, que trabalham em
análises de riscos urbanos, é relevante, uma vez que as técnicas de RADAR ou LiDAR
são serviços onerosos, enquanto a TDP apresenta custos mais baixos, tendendo a ser
cada vez mais explorada.
1.2 OBJETIVOS
O objetivo principal deste estudo foi comparar a aquisição de dados de maciços
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rochosos de uma pedreira pelo mapeamento geotécnico convencional e por técnicas de
fotogrametria digital terrestre (TDP), observando os pontos positivos e as limitações de
cada um deles.
Como objetivo específico, pretende-se elaborar roteiro metodológico de caracterização
de maciços rochosos, utilizando TDP para possível uso pela equipe técnica da URBEL,
e observar a aplicabilidade da técnica em maciços rochosos pouco foliados e fraturados
em taludes verticais.
Como objetivo secundário, pretende-se avaliar o maciço rochoso com a classificação
SMR (Romana 1985), e a análise cinemática de estabilidade, a partir dos dados
adquiridos de forma remota e convencional.
1.3 LOCALIZAÇÃO E CARACTERÍSTICAS GERAIS DA ÁREA DE ESTUDO.
A área de estudo é uma pedreira de brita desativada, localizada na região Leste de Belo
Horizonte. A escolha foi orientada pela URBEL como sendo área de risco, apresentando
as condições necessárias para aplicação de classificação geotécnico.
A pedreira, denominada Mariano de Abreu, localiza-se no bairro homônimo (Figura
1.1), e no local hoje funciona o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS)
Mariano de Abreu da Prefeitura de Belo Horizonte.
O acesso à área, em relação ao centro de Belo Horizonte, se dá via Avenida dos
Andradas, com entrada na altura do número 7.500. Nesse ponto, cruza-se o Ribeirão
Arrudas em direção à Rua Mairink, e, ao final dessa via, já se pode observar as
pedreiras desativadas no bairro. O CRAS Mariano de Abreu localiza-se bordejando toda
a Rua Cinco de Janeiro.
Toda porção da crista dos taludes da pedreira é ocupada hoje por habitações populares,
não sabendo ao certo as condições de serviços de água e esgoto existentes. Contudo, é
possível observar o descarte clandestino de água de esgoto e lixos domésticos realizado
pelos moradores.
A pedreira Mariano de Abreu apresenta talude subvertical, com inclinação média de 80º
e altura variando de aproximadamente vinte e cinco metros no flanco oeste da pedreira,
a cinco metros no segmento leste. As atividades minerárias, segundo relatos, ocorreram
até a década de 80, sendo que a partir de 2007 a prefeitura ocupou o local.
A litologia aflorante é um migmatito são, predominantemente leucocráticos, com
porções melanocráticos. Estruturalmente, os migmatitos gnáissicos, englobados no
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Complexo Belo Horizonte, apresentam-se muito fraturados, com descontinuidades
centimétricas a métricas.

Figura 1.1 – Localização da área de estudo em Belo Horizonte – MG.
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Trata-se de um maciço muito fraturado, com muitos eventos de quedas de blocos
(Figura 1.2). Por segurança, não é recomendada por órgãos da prefeitura a aproximação
dos paredões, sendo o sopé dos taludes isolado por cerca e avisos de perigo (Figura 1.3).

Figura 1.2 – Presença de blocos caídos do talude.

Figura 1.3 – Isolamento de área próximo ao talude rochoso na pedreira Mariano de
Abreu.
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CAPÍTULO 2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 GEOLOGIA REGIONAL
2.1.1 Introdução
A cidade de Belo Horizonte está inserida na margem norte do Quadrilátero Ferrífero, na
porção Sul da Província Tectônica São Francisco, onde podem ser mapeados três dos
quatro grandes grupos de rochas daquela unidade (Silva et al., 1995):

•

Complexo granito-gnáissico de idade arqueana;

•

Sequências metavulcano-sedimentares arqueana – Supergrupo Rio das Velhas;

•

Sequências metassedimentares paleoproterozóicas do Supergrupo Minas.

As definições litoestratigráficas nessa região de Minas Gerais evoluem há muito tempo,
podendo destacar-se os trabalhos de Dorr II (1969), de Renger et al. (1994) e da CPRM
(Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais) com a Carta Geológica de Belo
Horizonte de 1999 que, junto aos programas PLGB (Programa de levantamento
Geológico do Brasil), trabalharam na atualização, principalmente estratigráfica e
geocronológica, das rochas aflorantes do Quadrilátero Ferrífero e imediações.
Como pode ser observado no Mapa Geológico de Belo Horizonte (Figura 2.1), a maior
parte do município está representada por rochas gnáissicas do Complexo Belo
Horizonte. Observa-se no mapa, também, um trend das formações com direção
preferencial NE-SW, com caimentos gerais das camadas para SE, conforme se visualiza
no perfil geológico (Silva et al.,1995, apud Parizzi, 2004) na Figura 2.2. A seguir, serão
descritas as unidades geológicas que ocorrem na área urbana de Belo Horizonte.

2.1.2 Complexo Belo Horizonte
A área de estudo está situada geologicamente próximo ao contato do embasamento
(Complexo Belo Horizonte) e com rochas do Grupo Sabará.
O Complexo Belo Horizonte, definido por Hertz (1970) e detalhado por Noce et al.
(1997), é composto por gnaisse granítico, granito, biotita-hornblenda gnaisse e gnaisses
biotíticos ortoderivados, geralmente de bandamento grosso, com faixas miloníticas e
migmatíticas frequentes.
Segundo Noce (1995), o Complexo Belo Horizonte pode ser correlacionado a outros
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complexos graníticos-gnáissicos na região, como os de Caeté, Bonfim e Bação. Esses
complexos metamórficos foram originados por retrabalhamento de crosta continental do
tipo TTG.

Figura 2.1 – Mapa geológico de Belo Horizonte, com indicação de área de estudo.
(Modificado de Parizzi, 2004).
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Figura 2.2 – Perfil geológico de Belo Horizonte (Modificado de Silva et al., 1995, apud
Parizzi, 2004).
Noce (1994) denominou parte desse complexo com ocorrência em Belo Horizonte como
“Gnaisse Belo Horizonte”, sendo caracterizado por gnaisses cinzentos frequentemente
exibindo bandamento composicional e feições de migmatização.
Os contatos com as formações adjacentes são todos tectônicos, na porção meridional e
sudoeste, próximos da área de estudo. O Complexo Belo Horizonte é em grande parte
cavalgado pelo Supergrupo Minas, por meio do Grupo Sabará, por sistema de rampa
lateral (CPRM 1999). A maior parte dos contatos entre gnaisses e migmatitos é de
natureza tectônica, sendo balizados por zonas de cisalhamentos via de regra N-S e de
alto ângulo.
Estruturalmente, ocorre um sistema de juntas e fraturas em todo Complexo Belo
Horizonte, com direções variadas e mergulhos subverticais. Normalmente, as
descontinuidades são fechadas, com aberturas maiores próximo à superfície pela ação
do desconfinamento (Campos, 2011).

2.1.3 Supergrupo Rio das Velhas
O Supergrupo Rio das Velhas, originalmente definido como Série Rio das Velhas e
subdividido nos grupos Nova Lima e Maquiné (Dorr et al., 1957), sendo este em
Formação Palmital (O’Rourke, 1957) e Formação Casa Forte (Gair, 1962), foi
posteriormente renomeado como Supergrupo Rio das Velhas por Lockzy & Ladeira
(1976), Schorscher (1979) incluiu, na base do supergrupo, o Grupo Quebra Osso. A
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subdivisão estratigráfica informal, proposta pela equipe do Projeto Rio das Velhas
(Zucchetti et al., 1996, 1998; Baltazar & Silva, 1996) e modificada por Baltazar &
Zucchetti (2005), é mantida com modificações para o Grupo Nova Lima e para as duas
formações que compõem o Grupo Maquiné. As unidades litoestratigráficas informais
foram propostas a partir do agrupamento dos litotipos constituintes dos grupos Nova
Lima e Maquiné, em associações de litofácies caracterizadas em trabalhos de campo,
com o apoio de estudos petrográficos e litoquímicos. Isso possibilitou a elaboração de
uma coluna simplificada, a qual não constitui um empilhamento estratigráfico formal,
mas apenas uma coluna composta, considerando-se o caráter polideformado da área,
com repetição e omissão de camadas, sendo necessários estudos mais detalhados de
natureza estrutural, estratigráfica e geocronológica.

2.1.4 Supergrupo Minas
O Supergrupo Minas compreende quatro unidades metassedimentares, constituindo-se
predominantemente de sedimentos plataformais que repousam de forma discordante
sobre as rochas do Supergrupo Rio das Velhas (Dorr,1969; Alkmim & Marshak, 1998).
A sequência basal é representada por conglomerados e arenitos dos grupos Tamanduá e
Caraça, com uma gradação normal para pelitos de ambiente deposicional marinho raso.
A porção intermediária do Supergrupo é representada pelo Grupo Itabira, o qual
engloba a Formação Cauê e a Formação Gandarela. O Grupo Piracicaba compreende
unidades litoestratigráficas, geradas em ambientes deposicionais distintos, e possui
zircões detríticos de mesma idade daqueles encontrados nas rochas dos grupos
Tamanduá e Caraça.
Finalmente, no topo do Supergrupo Minas ocorre o Grupo Sabará, unidade composta
por um espesso pacote de rochas sedimentares e vulcanoclásticas.
O Grupo Sabará, originalmente conhecido como Formação Sabará, está situado no topo
do Grupo Piracicaba (Dorr, 1969), sendo redefinido como Grupo Sabará por Renger et
al. (1994). Tal grupo consiste em um pacote de rochas sedimentares e vulcanoclásticas,
constituído de mica xisto e clorita xisto com intercalações de metagrauvaca, quartzito,
quartzito feldspático, quartzito ferruginoso, formação ferrífera e metaconglomerados.
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2.1.5 Depósitos Aluvionares e Coluvionares
Na região, ocorrem dois tipos de depósitos: os depósitos aluvionares de idade
pleistocênica/holocênica, constituídos de areia e cascalho; e depósitos coluvionares de
idade pliocênica/pleistocênica, compostos por blocos, matacões e seixos de quartzito,
itabirito e canga em solo aluvial.

2.1.6 Contextualização Estrutural e Geotécnica
Há pouca literatura sobre a questão estrutural do Complexo Belo Horizonte
especificamente, estando esses mais ligados a trabalhos acadêmicos com enfoque
geotécnico e em análises cinemáticas isoladas.
Destacam-se dissertações e teses publicadas por e Noce (1995), Parizzi (2004), Campos
(2011) e Reis Jr. (2016). A tese publicada por Noce (1995), voltada para a geoquímica e
geocronologia dos terrenos granítico-gnaissicos, é pautada mais em uma caracterização
geológico-estrutural regional do Complexo Belo Horizonte.
Noce (1995) sugere uma evolução estrutural policíclica, com sobreposições de eventos
tectônicos que resultaram nas estruturas atuais, apresentando-se muito foliadas com
orientações preferenciais N-S e NNE-SSW, com caimento de 40 a 60 graus para W e
WNW. O Gnaisse Belo Horizonte é cortado por corpos intrusivos de natureza félsica,
sendo corpos estreitos graníticos e veios pegmatíticos. Segundo CPRM (1999), veios
quartzo-fedspáticos podem ser vistos em algumas pedreiras em Belo horizonte com
direção regional N50°-60°E e com mergulhos ora para NW, ora para SE, de modo que
dentro desse contexto ocorrem dobras maiores isoclinais amplas com eixos N40°E/NW.
Corpos graníticos intrusivos mais expressivos foliados também são mapeados e
encaixados ao gnaisse.
Extensas zonas de cisalhamento de direção meridiana cortam essas rochas, citando-se
principalmente as zonas de cisalhamento de Santa Luzia, Ravena e Traíras, além de
outras menores dentro da região metropolitana de Belo Horizonte (Cidade Nova, São
Benedito e Morro Alto) (CPRM, 1999).
Quanto à falha de empurrão que ocorre próximo à pedreira Mariano de Abreu,
sobrepondo-se o Grupo Sabará ao Complexo Belo Horizonte, entende-se como rampa
frontal (CPRM, 1999).
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Os mapeamentos geológicos pesquisados não detalham ou sequer citam as condições de
fraturamentos relacionados aos Gnaisses Belo Horizonte, estando essas informações em
teses e dissertações com enfoque em geotecnia, tratando, assim, todas essas estruturas
como descontinuidades.
A maior parte dos trabalhos pesquisados trata das porções intemperizadas dos gnaisses,
pois é a condição mais normal que ocorre no município, com usos de parâmetros
geotécnicos (coesão e ângulo de atrito) mais baixos que da rocha sã.
No trabalho de Parizzi (2004), lança-se uma medida de família de descontinuidades
relacionadas ao Complexo Belo Horizonte, 140/75, com angulação de mergulho
subvertical.
Já Reis Jr. (2016), em análise de diversos pontos na região metropolitana de Belo
Horizonte, mapeou uma grande variação de famílias de descontinuidades nos gnaisses.
Em alguns pontos, próximos à atual área de estudo, pôde-se diferenciar até cinco
famílias, sendo reconhecidas três preferenciais: 009/73, 056/82 e 308/62, todas com
média a alto ângulo. Nesse levantamento, por meio do RMR, atribuiu-se um valor
médio de 61 para os maciços rochosos.

2.2 DEFINIÇÃO DE DESCONTINUIDADES
A principal abordagem na execução de classificação de maciços rochosos é a
caracterização das descontinuidades, sendo recorrente o uso quando se trata dos órgãos
públicos, como a URBEL, para uma caracterização de taludes em áreas urbanas.
Assim, torna-se fundamental a definição e tipo de caracterização das descontinuidades
existentes.
Segundo Romana (1993), um sistema de classificação válido em relação ao
comportamento geomecânico dos taludes, de forma resumida, tem de levar em conta os
seguintes aspectos:

•

características gerais do maciço rochoso (incluindo a frequência das
descontinuidades e as condições de percolação da água);

•

relações angulares entre orientações das descontinuidades e da face do talude;

•

relação entre ângulo de inclinação das descontinuidades e ângulo de atrito (para
ruptura planar e/ou por cunha);
11

•

relações entre a resistência ao corte, com o ângulo de atrito das descontinuidades
(para a ruptura por tombamento).

Para vários autores, como ISRM (1978), Hoek & Bray (1981), Priest (1983) e Singh &
Goel (2011), o comportamento geomecânico de maciços rochosos fraturados está ligado
à (ao): orientação das descontinuidades; espaçamento; persistência; abertura;
preenchimento; rugosidade das paredes; intemperismo; e presença de água nas
descontinuidades.

•

Orientação

A orientação de uma descontinuidade é fornecida pela sua atitude definida por dois
fatores: sentido ou rumo de mergulho e ângulo de mergulho (Figura 2.3). De forma
prática, a análise da orientação consiste na definição de famílias de descontinuidades,
com uso de projeções estereográficas que, ao serem confrontadas com o talude
associado, geram análises cinemáticas preliminares.

Figura 2.3 – Modelo demonstrando direção, mergulho e sentido do mergulho de
descontinuidade. (Modificado de ISRM, 1981).

•

Espaçamento

É definido pela distância entre as descontinuidades da mesma família (Figura 2.4),
podendo ser classificado (Quadro 2.1) de acordo com o espaçamento encontrado.
Segundo ISRM (1981), o espaçamento de descontinuidade controla o tamanho de
blocos de rochas intactas.
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Figura 2.4 – Modelo de obtenção de espaçamento de descontinuidades. (Modificado de
ISRM, 1981).
Quadro 2.1 –Espaçamento de descontinuidades (Modificado de ISRM, 1993).
Siglas

Espaçamento

Denominações

(centímetro)

Dependendo

E1

>200

Muito afastadas

E2

60 a 200

Afastadas

E3

20 a 60

Medianamente afastadas

E4

6 a 20

Próximas

E5

<6

Muito próximas

dos

valores

encontrados,

o

espaçamento

pode

influenciar

no

comportamento do maciço rochoso quanto à deformabilidade, resistência ao
cisalhamento e permeabilidade (ABGE 2018).

•

Persistência

A persistência é definida pela extensão da descontinuidade, sendo obtida pela medida
do traço da descontinuidade no talude rochoso (ABGE 2018). Normalmente, a
determinação da persistência pode trazer dificuldades, pois, em uma frente de talude,
nem sempre está visível todo o comprimento real da descontinuidade. A medida do
traço de cada família de descontinuidade pode ser classificada de acordo com o Quadro
2.2.
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Segundo Vallejo et al. (2002, apud Fontinhas, 2012), as descontinuidades mais extensas
devem ser alvo de um estudo mais bem detalhado, devido ao fato de determinarem os
principais planos de ruptura do maciço rochoso.

Quadro 2.2 – Persistência de descontinuidades (Modificado de ISRM, 1978).

•

Persistência (m)

Denominações

<1

Muito baixa persistência

1a3

Baixa persistência

3 a 10

Persistência Média

10 a 20

Alta persistência

> 20

Muito alta persistência

Abertura

É definida como a distância medida no sentido ortogonal entre as paredes. Segundo a
definição de ISRM (1978), pode ser fechada, aberta ou preenchida (Figura 2.5). Uma
descontinuidade pode estar parcialmente preenchida, com preenchimento de
argilominerais “lavados” parcialmente em um veio, ou mesmo apresentar variação
quanto à dimensão.
Quanto à dimensão da abertura, tem-se uma classificação segundo o Quadro 2.3, o que
deve ser tratado com cuidado, pois muitas vezes aberturas maiores ou menores,
descritas em taludes aflorantes, podem ser resultado de acomodações de maciço ou
alteração de descontinuidades, por exemplo (ISRM, 1978).

Figura 2.5 – Modelo de tipos de aberturas, com descontinuidades fechadas (A), abertas
(B) e preenchidas (C). (Modificado de ISRM, 1978).
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•

Preenchimento

De acordo com Fontinhas (2012), o preenchimento pode ser definido como o material
que preenche, total ou parcialmente, a abertura das descontinuidades. O material que
preenche a estrutura pode ser dos mais brandos e argilosos, aos mais resistentes, como o
quartzo.
O preenchimento, assim como a rugosidade das paredes de descontinuidades, influencia
diretamente no comportamento mecânico das estruturas. Geologicamente, o
preenchimento pode ser primário — singenético à formação da rocha, como um veio de
quartzo — ou secundário, fruto da própria alteração da rocha, formando argilominerais,
por exemplo.

Quadro 2.3 – Classificação de aberturas de descontinuidades (Modificado de ISRM,
1978).
Abertura (mm)
< 0,1
0,1 a 0,25
0,25 a 0,50
0,50 a 2,50
2,50 a 10
>10
10 a 100
100 a 1000
>1000

Descrição
Muito apertada
Apertada
Parcialmente aberta
Abertas
Mediamente larga
Larga
Muito larga
Extremamente larga
Cavernosa

Características
Descontinuidade fechada
Descontinuidade
entreaberta
Descontinuidade aberta

Segundo ISRM (1978), o preenchimento de uma descontinuidade deve ser descrito de
acordo com as seguintes características:
 mineralogia do preenchimento;
 tamanho das partículas;
 taxa de consolidação;
 presença de água e permeabilidade;
 rugosidade da parede;
 abertura.

•

Rugosidade

Segundo Brady e Brown (2004), a rugosidade é uma medida das irregularidades e
ondulações inerentes à superfície de descontinuidade em relação ao seu plano médio, ou
seja, está ligada a um perfil morfológico da parede da estrutura.
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A ISRM (1978) caracterizou a importância do tipo de rugosidade das paredes da
descontinuidade para a resistência ao cisalhamento de um maciço rochoso. Os perfis e
as características inerentes associadas estão expostos na Figura 2.6.
Já Barton e Choubey (1977) apresentaram o coeficiente de rugosidade das juntas (Joint
Roughness Coefficient (JRC)) para quantificar as características dos perfis de
rugosidade das paredes de descontinuidades (Figura 2.7).

Figura 2.6 – Variação de rugosidade. (Modificado de ISRM, 1978).

Figura 2.7 – Perfis de rugosidade e valores JRC (Barton e Choubey, 1977).
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•

Intemperismo

A caracterização para o parâmetro da alteração da rocha pode ser feita em relação a todo
maciço rochoso e em relação, especificamente, às paredes de descontinuidades.
Quanto ao maciço rochoso, o potencial de alterabilidade da rocha está intimamente
ligado à mineralogia, metamorfismo e aspectos estruturais regionais. De acordo com
ISRM (1981), o grau de alteração do maciço rochoso pode ser definido e classificado
segundo o Quadro 2.4.
No Quadro 2.5 pode-se verificar a classificação do grau de intemperismo, quando
analisadas as paredes das descontinuidades.
Quadro 2.4 - Classificação do estado de intemperismo do maciço rochoso (Modificado
de ISRM, 1978).
Estado de intemperismo

Simbologia

Descrição

São ou não intemperizado

W1

Não se observam sinais de meteorização;
podendo haver alguma descoloração nas
paredes das principais descontinuidades.

Ligeiramente intemperizado

W2

Mudanças na cor original da matriz
rochosa, podendo a sua resistência na
superfície ser ligeiramente mais baixa.

Moderadamente intemperizado

W3

Menos de metade do material rochoso
está decomposto ou desagregado num
solo.

Muito intemperizado

W4

Mais de metade do material rochoso está
decomposto e/ou desagregado num solo.

Completamente
intemperizado, decomposto

W5

Todo o material rochoso está muito
decomposto e/ou desagregado num solo
residual

Quadro 2.5 - Classificação do estado de intemperismo das paredes das descontinuidades
(Modificado de ISRM, 1978).
Estado de intemperismo

Descrição

Sã

Não existem sinais visíveis de
intemperização

Ligeiramente intemperizada

Existe uma mudança na cor original do
material rocha, devendo-se indicar o
grau de alteração da cor.

Rocha intemperizada num solo,
mantendo-se intacta a sua estrutura,
Moderadamente intemperizada
alguns ou todos os grãos minerais
estão decompostos.
Rocha intemperizada num solo,
mantendo-se intacta a sua estrutura.
Muito intemperizada
Rocha é friável, encontrando-se os
grãos minerais intactos.
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2.3 CLASSIFICAÇÃO DE MACIÇOS ROCHOSOS
A carência de informações geomecânicas dos terrenos utilizados para obras civis, fez
com que geotécnicos estudassem formas de classificação, criando padrões geotécnicos
qualitativos e quantitativos.
A primeira sugestão de classificação de maciço rochoso surgiu com Terzaghi (1946).
Anos mais tarde, Lauffer (1958) propôs um novo sistema de classificação de maciço, o
qual foi adaptado para obras em túneis. Deere (1967) apresentou uma ferramenta para
classificar quantitativamente as características do maciço, usando testemunho de
sondagem. O método foi denominado RQD (Rock Quality Designation). Bieniawski
(1973) criou o método RMR, que possibilitou traçar uma correlação entre o valor
aproximado de classificação e parâmetros geotécnicos do maciço, como coesão e ângulo
de atrito. Barton et. al. (1974), também analisando túneis, propôs o Sistema Q.
Todos os métodos citados, principalmente os três últimos, foram amplamente adaptados
e mudados conforme a aplicação prática. Dentre as adaptações, é possível citar a criação
do SMR de Romana (1985), em que se coloca principalmente a influência da orientação
do talude em relação às descontinuidades. Em 1994, Hoek criou o GSI ou Índice de
Resistência Geológica.

2.3.1 RQD (Rock Quality Designation)
O índice RQD foi desenvolvido por Deere (1966) para quantificar a qualidade do
maciço rochoso in situ, sendo que surgiu primordialmente como um meio de descrever,
qualitativamente, se um maciço rochoso fornece uma condição favorável para aberturas
de túneis (Deere & Deere, 1988). O índice leva em conta o grau de fraturamento do
maciço determinado pela análise de testemunhos de sondagens, não são aplicáveis a
trechos muito alterados; nesses casos é atribuído RQD = 0. (Ferrer et al. (1999, apud
Freitas 2011). A importância desse parâmetro é devida à incorporação dele em outras
classificações, como o RMR e Q (Barton,1974).
Para sua determinação, a soma de fragmentos de testemunho maiores que 10
centímetros é dividida pelo comprimento da manobra e multiplicado por 100. Segundo a
sondagem teórica esquemática da Figura 2.8, com a manobra padrão de 200
centímetros, tem-se o cálculo do RQD. A classificação da qualidade do maciço é feita
de acordo com o Quadro 2.6.
Segundo Deere & Deere (1989), testemunhos com trechos em solos residuais, ou
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mesmo em rochas alteradas, não podem ser considerados para cálculo do RQD,
incorporando-se o conceito de “hard and sound”, definido pela primeira vez em ISRM
(1978). Essa característica pode ser traduzida como “duro e são”, sendo umas das
condicionantes principais para o uso do RQD de trecho de testemunho de sondagem.

Figura 2.8 – Procedimento para medição de testemunhos para cálculo do RQD.
(Adaptado de Deere & Deere, 1988).
Quadro 2.6 - Classificação da qualidade do maciço rochoso com base do RQD (Deere,
1974).
RQD
QUALIDADE DO MACIÇO ROCHOSO
0 - 25 %
MUITO FRACO
25 - 50 %
FRACO
50 - 75 %
RAZOÁVEL
75 - 90 %
BOM
90 - 100 %
EXCELENTE

O método clássico descrito pode ser considerado como método direto para obtenção do
índice RQD. Nos estudos em que não há testemunhos de sondagens disponíveis, podese adaptar a classificação para o próprio talude, sendo considerado método indireto.
Um dos parâmetros que pode ser utilizado para determinação do RQD é o Jv (índice de
fraturamento volumétrico), sendo assim determinado o método volumétrico descrito por
Palmstrom (1982). A base de cálculo representa o número de descontinuidades por
unidade de volume. Assim, Palmstron (1982) define Jv como o número de
descontinuidades que intercepta um volume de um m3, e é dado pela equação 2.1.
19

2.1
Onde:
S1, S2 and S3 são espaçamentos médios por família de descontinuidades;
n: o número de famílias.
Num maciço com descontinuidades aleatórias, desconsiderá-las leva a uma classificação
errônea (Grenon & Hadjigeorgiou, 2003, apud Palmstrom, 2005), assim, Palmstrom
(1982) apresentou uma forma de estimar a influência dessas estruturas aleatórias no
valor de Jv, considerando um espaçamento de 5 metros de cada descontinuidade
(Equação 2.2).

2.2
Onde:
Nr: número de descontinuidades aleatórias;
A: área de amostragem em m2.
No índice Jv podem ser utilizadas as equações (2.3) empíricas sugeridas por Palmstron
(1975). Nos outros casos:

2.3
A relação entre RQD Teórico e a frequência de descontinuidade linear, λ, foi obtida
para formas de distribuição de espaçamento de descontinuidade diferentes por diversos
autores, particularmente Priest e Hudson (1976).
O procedimento requer o traçado de uma linha vertical ou horizontal no talude,
contando-se a quantidade de descontinuidades que interceptam a linha (Figura 2.9).
O índice RQD é dado pela equação 2.4:
RQD = 100 x exp x (-t .λ) x ( -t . λ + 1)

2.4

onde:
λ – é determinado pelo número de descontinuidades que interceptam por metro de um
testemunho de sondagem ou linha de varredura.
Normalmente, t = 0,1 m.
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Figura 2.9 – Estimava teórica de λ. RDQ de Priest e Hudson (1976). Extraído de
Alameda-Henández (2017).

2.3.2 RMR (Rock Mass Rating)
O RMR foi desenvolvido por Bieniawski (1974), com base em trabalhos em túneis,
sendo esse índice capaz de definir o zoneamento de acordo com características
geomecânicas em um maciço rochoso. Como em toda classificação geomecânica,
existem atualizações, conforme os exemplos aplicados, no entanto, a essência da
classificação continua a mesma Bieniawski (1989).
A definição do zoneamento é regida de acordo com as características litológicas,
estruturais e grau de alteração das formações (Freitas, 2011). Portanto, em maciços
rochosos estruturalmente heterogêneos, recomenda-se uma análise para as diferentes
zonas litológicas.
Segundo Christofolletti (2014) e Aksoy (2008), o uso da classificação RMR objetivava
avaliar o período de estabilidade de um vão livre escavado, até que ele se colapsasse. A
classificação leva em conta os seguintes parâmetros geomecânicos (Freitas, 2011 e
Singh & Goel, 2011):
• resistência à compressão uniaxial da rocha intacta;
• grau de fraturamento do maciço (RQD);
• espaçamento das descontinuidades;
• condições das descontinuidades;
• condições hidrogeológicas;
• orientação das descontinuidades em relação à escavação. Como fator de
correção ao valor.
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Lembrando que todos os parâmetros são ponderados de acordo com a relevância, do
somatório obtém-se um índice denominado RMR(básico), com variação de 0 a 100.
(Alberto, 2010).
Segundo Aksoy (2008), o sistema RMR é útil exclusivamente para o predesign de
túneis, sendo explícito que a aplicação do sistema envolve muita experiência do usuário.
É essencial a combinação dos dados de classificação com dados analíticos e numéricos
para uma caracterização mais completa do maciço rochoso.
O Quadro 2.7 apresenta um resumo típico da classificação RMR. Nele se pode verificar
a relação do índice RMR e uma estimativa de coesão e ângulo de atrito do maciço.

Quadro 2.7 – Classificação RMR (Modificado de Bieniawski, 1989, apud
Christofolletti, 2014).
A - Parâmetros de Classificação
Índice de
resistência a carga
pontual
(Mpa)
Resistência do
1 material Intacto Resistência a

compressão
uniaxial (MPa)

2

3

4

Peso
Qualidade do testemunho RQD
(%)
Peso
Espaçamento das
descontinuidades
Peso

Condições das
descontinuidades

Peso
Inflitração em 10
m de túnel
(L/min)

5

Pressão da água
Água
na fratura/ tensão
Subterrânea
principal
Condições gerais
Peso

> 10

4 a 10

2a4

1a2

> 250

100 a 250

50 a 100

25 a 50

15

12

7

4

100 a 90

90 a 75

75 a 50

50 a 25

Coesão da massa rochosa (KPa)
Ângulo de atrito (graus)

5 a 25 1 a 5
2

1

20

17

13

8

3

2 a 0,60 m

600 a 200 mm

200 a 60 mm

< 60 mm

20

15

10

8

5

Superficies
Superficies muito
Superficies pouco
Superficies
estriadas ou
rugosas,
rugosas, abertura pouco rugosas, preenchimento <
descontínuas,
< 1mm, paredes abertura < 1mm, 5 ou abertura < 1
fechadas,
duras
paredes moles
a 5 mm,
paredes duras
continuas

<1
0

< 25

>2m

Preenchimento
mole > 5mm ou
abertura > 5mm,
continuas

30

25

20

10

0

0

< 10

25 a 10

125 a 25

> 125

0

< 0,1

0,1 a 0,2

0,2 a 0,5

> 0,5

Seco

Umedicido

Úmido

Gotejando

Fluxo abundante

4

0

15
10
7
B - Ajustes para orientação das descontinuidades

Direções e mergulhos das
Muito Favorável
Favorável
Aceitável
Desfavorável
descontinuidades
Túneis
0
-2
-5
-10
Pesos
Fundações
0
-2
-7
-15
Taludes
0
-5
-25
-50
C - Classe dos Maciços Rochosos determinada pela somatória dos pesos
Somatória dos pesos
100 a 81
80 a 61
60 a 41
40 a 21
Classe nº
I
II
III
IV
Descrição
Muito bom
Bom
Regular
Pobre
D - Significado das classes dos maciços
Stand-up time Médio

Somente para
compressão
simples

20 anos para
1 ano para
1semana para
10 horas para
abertura de 15 m abertura de 10 m abertura de 5 m abertura de 1,5 m
> 400
> 45

400 a 300
45 a 35

300 a 200
35 a 25

200 a 100
25 a 15

Muito Desfavorável
-12
-25
-60
< 20
V
Muito Pobre
30 minutos para
abertura de 1 m
< 100
< 15

Nas condições das descontinuidades, os parâmetros preenchimento, intemperismo,
abertura, rugosidade e persistência podem também ser caracterizados separadamente.
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Observando o Quadro 2.8, o somatório máximo desses índices é de 30. Ao analisar o
quadro de classificação, destaca-se também a importância da quantidade de fraturas
(RQD) e os espaçamentos de descontinuidades de uma mesma família, podendo definir
praticamente 40% do valor RMR. De acordo com Bieniawsk (1979), para classificação
de maciços quando há mais de uma família de descontinuidade deve-se considerar a
descontinuidade mais crítica para a avaliação RMR.
Quadro 2.8 – Detalhamento das condições das descontinuidades, somatório varia entre
30 e 0. (Modificado de Bieniawski (1989 apud Freitas 2011)).
Coeficientes

Parâmetros
Persistência (m)

<1

1a3

3 a 10

10 a 20

>20

Peso RMR

6

4

2

1

0

Abertura (mm)

Nenhuma

< 0,1

0,1 a 1

1a5

>5

Peso RMR

6

5

4

1

0

Liso

Espelhada

Rugosidade

Muito rugoso

Rugoso

Ligeramente
Rugoso

Peso RMR

6

5

3

1

0

Nenhum

Preenchimeto
duro <5 mm

Preenchimeto
duro >5 mm

Preenchimeto
mole <5 mm

Preenchimeto
mole >5 mm
0
Completamente
alterado ou
decomposta
0

Preenchimento
Peso RMR

6

4

2

2

Estado de
alteração

São ou não
alterado

Ligeiramente
alterado

Moderadamente
alterado

Muito alterado

Peso RMR

6

5

3

1

Bieniawski (2007) propôs uma série de gráficos para determinação dos valores do
índice RMR para alguns dos parâmetros analisados (Figura 2.10).

Figura 2.10 - Relações entre a resistência à compressão uniaxial, ao RQD e ao
espaçamento de descontinuidades para obtenção dos índices para cálculo do RMR
(Bieniawski, 2007, apud Fontinhas, 2012).
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Assim, os pesos atribuídos aos fatores não precisam ser exatos como nas tabelas
anteriores. Tendo-se o valor de RMR(básico) do maciço, a classificação dele é imediata,
segundo o Quadro 2.9.

Quadro 2.9 - Classificação de maciço rochoso de acordo com o índice RMR Bieniawski
(1989).
Índice RMR

Classe

Característica do maciço

100 a 81

I

Muito bom

80 a 61

II

Bom

60 a 41

III

Razoável

40 a 21

IV

Pobre

20 a 0

V

Muito pobre

Segundo Robertson (1988, apud Romana et al. 2003), para o índice RMR > 40, a
estabilidade de taludes é controlada tanto pelas forças cisalhantes, quanto pela
orientação das descontinuidades. Já para RMR < 30, a possível ruptura se dá em todo
maciço rochoso, traçando uma condição de ruptura iminente.

2.3.3 SMR (Slope Mass Rating)
Bieniawski (1989) já havia atentado para a importância da orientação do talude e das
descontinuidades quanto à estabilidade de taludes, mas foi Romana (1985; 1993) que
propôs um novo método de classificação, com base no conceito RMR, desenvolvido
para taludes (SMR).
Assim, define-se um índice calculado a partir do RMR, subtraído de um fator de ajuste
em relação às atitudes das descontinuidades e talude, e método de escavação (Romana
1993).
Hoje, o SMR é muito utilizado para análises de taludes em todo mundo, ademais, em
países como Itália, Índia e Sérvia, ele é incluído como padrão para análise de qualidade
de taludes (Romana et al. 2015). Ainda segundo Romana (2003), a utilização do SMR é
direcionada para a classificação geomecânica de maciços rochosos e para obtenção dos
fatores F1, F2 e F3 (que serão descritos a seguir), tanto para definir parâmetros de riscos,
normalmente em taludes naturais, quanto como um método de classificação
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complementar.
Toda classificação SMR é baseada em uma análise cinemática prévia do maciço, com
identificação do potencial para rupturas planares, por tombamento e em cunha. De
acordo com a existência dessas fragilidades do maciço rochoso, os cálculos dos
parâmetros de ajustes são realizados. Todos os trabalhos consultados refletem a
importância de um bom trabalho de caracterização de campo, além do bom senso de
engenharia. Sendo assim, o SMR é definido pela Equação 2.5 (Romana, 1985; 1993).
SMR= RMR + (F1 x F2 x F3) + F4

2.5

Onde:
F1: depende do ângulo relacionado com a direção do mergulho da descontinuidade no
plano de ruptura. O F1 depende do paralelismo entre o rumo das descontinuidades e da
face do talude e varia entre 1,00 (quando ambos são paralelos) e 0,15 (quando o ângulo
entre ambos é maior que 30o, sendo a probabilidade de ruptura é muito baixa) (Romana,
1993). Esses valores, estabelecidos empiricamente, ajustam-se aproximadamente à
Equação 2.6.
F1= (1 - sen αj - αs)²

2.6

onde: αj – direção do mergulho da descontinuidade;
αs – direção do mergulho do talude.
F2: depende do mergulho da descontinuidade para ruptura planares. Varia entre 1,00
(para descontinuidade com mergulho maior que 45º) e 0,15 (para descontinuidade com
mergulho menor que 20º). É estabelecido empiricamente, mas pode ser ajustado de
forma aproximada pela Equação 2.7.
F2 = tan2 βj

2.7

onde:
βj – ângulo de mergulho da descontinuidade.
Para os casos de ruptura em cunha e por tombamento F2=1.
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F3: depende da relação entre os ângulos da inclinação do mergulho da descontinuidade e
a inclinação do talude. Para rupturas planares, é analisada a probabilidade de a face da
descontinuidade aparecer no talude. Os valores variam de 0 a -60, conforme proposto
por Bieniawski (1976), sendo sempre nulo ou negativo, tornando-se o fator mais
relevante ao índice SMR. O valor é consultado segundo o Quadro 2.10, de acordo com o
tipo de ruptura e diferença entra os ângulos de inclinação da descontinuidade e talude.
Quadro 2.10 – Fatores de ajustes em relação às rupturas, análise em rupturas planares e
tombamento (Modificado de Romana, 1985).
P

Caso
│αj - αs │

T

Muito favorável
> 30º

Favorável
30º-20º

Regular
20º-10º

Desfavorável Muito Desfavorável
10º-5º
5º

│αj - αs │ - 180º

P/T

F1

0,15

0,40

0,70

0,85

P

│βj│

> 20º

20º-30º

30º-35º

35º-45º

45º

P

F2

0,15

0,40

0,70

0,85

1,00

T

F2
βj - βs

1

1

1

1

1

P

> 10º

10º-0º

0º

0 a -10º

< -10º

T

βj - βs

< 110º

110º-120º

>120º

-

-

0

-6

-25

-50

-60

P/T

F3

1,00

P - Ruptura planar; T- Tombamento; αj -rumo de mergulho da descontinuidade; αs - rumo caimento do
talude; βj - ângulo de mergulho da descontinuidade; βs - Inclinação do talude.

F4: é empiricamente estabelecido pelo tipo de escavação no local. O Quadro 2.11
correlaciona os tipos de desmontes aplicados e o valor referente a F4. Para uma melhor
definição, é necessário conhecer a história do talude.

Método

Quadro 2.11 – Valor de F4 para os diversos tipos de desmonte/corte de taludes.
(Romana, 1993).
Talude Natural

Desmonte de
pré-corte

F4

15

10

Desmonte com
Desmonte com
Desmonte com
explosivo do tipo
explosivo ou
explosivo
smooth blasting escavação mecânica
deficiente
8

0

-8

Para não ficar somente restrito às tabelas de referência propostas por Romana (1985),
Tomás et al. (2007), em uma revisão do índice SMR, desenvolveram uma série de
funções contínuas após análises de diversos taludes, sendo para o F1 (Equação 2.8) e F2
(Equação 2.9), um pouco mais complexas que a originalmente considerada por Romana
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(1985), mas principalmente para o cálculo de F3, levando em consideração as relações
de mergulho das descontinuidades de rupturas e inclinação do talude (equações 2.10 a
2.12).

2.8
Onde:
A: é ângulo formado entre a diferença entre a direção do mergulho da descontinuidade e
do talude em graus.

2.9
Onde B = valor da inclinação da descontinuidade.

Ruptura planar

2.10

Ruptura em Cunha

2.11

Ruptura Tombamento Flexural

2.12

Onde:
βs – ângulo de inclinação do talude;
βj – ângulo de inclinação da descontinuidade (ruptura planar e tombamento);
βi – ângulo de inclinação da intersecção dos planos (ruptura em cunha).
Neste trabalho, calculou-se F3 de acordo com as equações 2.10, 2.11 e 2.12, sendo os
resultados comparados aos valores do Quadro 2.10, desse modo, observou-se a
coerência entre os valores.
Segundo Freitas (2011), o valor SMR deve ser atribuído a cada família de
descontinuidade e o valor mais baixo do índice será considerado para o local analisado
do talude. Os valores de SMR variam entre 0 e 100. No Quadro 2.12, existe uma
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classificação de classes de estabilidade de taludes de acordo com valor do índice,
prevendo-se o potencial de rupturas e tratamentos sugeridos. Já no Quadro 2.13, pode-se
verificar alguns cenários previstos relativos exclusivamente às possibilidades de ruptura,
de acordo com a análise de diversos estudos de casos.
Quadro 2.12 – Classes de estabilidades de taludes, segundo índice SMR (modificado de
Romana, 1985).

Quadro 2.13 – Previsão de tipos de rupturas segundo índice SMR (modificado de
Romana, 1993).
Rupturas Planares
SMR >60
55 > SMR > 40

Nenhuma
Importantes

40 > SMR > 15 Muito grandes

Rupturas em Cunha
SMR >75
75 > SMR > 60
55 > SMR > 40

Rupturas por Tombamento

Muito poucas
SMR >65
Algumas
65 > SMR > 50
Muitas

Nenhuma
Menores

35 > SMR > 30 Muito grandes

2.4 ANÁLISE CINEMÁTICA DE TALUDES ROCHOSOS
O desenvolvimento de análises cinemáticas em taludes é de relevante importância para
gestões de riscos de escorregamentos em áreas urbanas, de mineração e barragens,
tornando-se imprescindível o estudo de modos de ruptura de um talude para mitigar
possíveis acidentes geológicos.
Segundo Hoek & Bray (1981), as orientações de descontinuidades são o principal fator
que influencia na estabilidade de um talude rochoso. Para taludes de rochas muito
intemperizadas, o que influencia são as propriedades da rocha intacta, não estando
necessariamente ligadas à descontinuidade. Como exposto no item 2.2, outros fatores,
como persistência e espaçamento, por exemplo, também têm influência na estabilidade,
mas não como a orientação. Assim sendo, o primeiro procedimento a ser feito em uma
análise cinemática de um talude é a caracterização estrutural detalhada do maciço
rochoso. A integração das estruturas planares, principalmente com a orientação e
inclinação do talude, identificam os modos de rupturas possíveis. Hoek & Bray (1981)
definem quatro tipos de rupturas mais importantes (Figura 2.11):
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•

ruptura planar;

•

ruptura em cunha;

•

ruptura por tombamento;

•

ruptura circular (mais comuns em solos e saprolitos).

Com base em projeções esterográficas representativo de um talude hipotético, Hoek &
Bray (1981) criaram um quadro-resumo com os quatro tipos de rupturas principais e
projeção estereográfica característica associada (Figura 2.12).

Figura 2.11 – Tipos principais de ruptura (Hoek, 2009 apud Paganin, 2016).

Figura 2.12 – Comparativo entre os tipos de ruptura e características estruturais de um
talude. (Modificado de Hoek & Bray, 1981).
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2.4.1 Ruptura Planar
Segundo Hoek & Bray (1981), os critérios básicos sugeridos para que haja
compatibilidade cinemática de ruptura planar são:

•

o plano de descontinuidade responsável pela ruptura deve ter direção
aproximadamente paralela à direção do talude, considerando-se uma derivação
geral de até 20º;

•

o plano da descontinuidade precisa aflorar na face do talude, ou seja, o ângulo de
mergulho da estrutura deve ser menor que a inclinação do talude;

•

o ângulo de mergulho da descontinuidade deve ser maior que o seu ângulo de
atrito;

•

como condição adicional, externa à análise 2D convencional, os autores
comentam que superfícies livres e com baixíssimas resistências devem ocorrer
para que haja superfícies laterais de escorregamento.

Um esboço geral das condições de ruptura planar é representado na Figura 2.13.

Figura 2.13 – Condições de modo de ruptura planar; (a) seção mostrando planos
formando ruptura planar. Ψf – inclinação do talude; ψp – inclinação da descontinuidade
e Φ – ângulo de atrito da descontinuidade; (b) superfícies de alívio delimitando ruptura
planar; (c) fatia de escorregamento a ser utilizada para análise de estabilidade
(Modificado de Hoek & Bray, 1981).

2.4.2 Ruptura em cunha
A ruptura em cunha se caracteriza quando duas descontinuidades planares se
interceptam em um local do maciço rochoso, formando-se ali um alinhamento encarado
como um ponto de fraqueza susceptível à ruptura.
Segundo Hoek & Bray (1981), para que uma ruptura em cunha ocorra, devem ser
cumpridas as seguintes condições (Figura 2.14):
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•

a inclinação da linha de intersecção deve ser menor que a inclinação do talude e
mais acentuada do que o ângulo de atrito médio das duas descontinuidades, que
é ψfi>ψi>φ (Figura 2.14 (b) e (c));

•

a linha de intersecção deve mergulhar em um sentido para fora do talude, para
que o deslizamento seja viável; o intervalo possível na tendência da linha de
intersecção para o caso da Figura 2.14(d) é entre αi e αi’, onde se observam dois
pares de planos de descontinuidades formando cunhas;

•

observando 2.14 (b), a ruptura só é possível caso a linha de intersecção esteja
dentro da parte hachurada. Assim, uma projeção estereográfica que demonstre
uma ruptura em cunha é cinematicamente viável. Outros parâmetros que devem
ser considerados para afirmar que a ruptura ocorrerá são: geometria da cunha
formada, resistência ao cisalhamento das descontinuidades e a presença de água.

Figura 2.14 – Condições geométricas para ruptura em cunha: (a) modelo básico de
ruptura em cunha; (b) estereograma mostrando orientação de linha de intersecção e o
intervalo da inclinação da linha de intersecção ψi, onde a ruptura é possível; (c) vista do
talude com os ângulos da linha de intersecção; (d) estereograma mostrando o intervalo
no trend da linha de intersecção αi onde a ruptura é possível. (Modificado de Hoek &
Bray, 1981). Onde: αi – rumo de mergulho da intersecção; Φ – ângulo de atrito; ψi –
ângulo de mergulho da intersecção; ψfi – inclinação do talude; αi – αi’ intervalo de
orientação onde ocorrerá o deslizamento.
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2.4.3 Ruptura por tombamento
A ruptura por tombamento é um tipo específico em que existe uma rotação do maciço
rochoso ou de blocos de rocha em relação a um ponto fixo. É subdividida em:
tombamento de blocos, tombamento flexural e tombamento bloco-flexural. Esses tipos
são assim definidos por Hoek & Bray (1981).
O tombamento de blocos consiste em uma estrutura persistente com caimento contra o
talude e um segundo conjunto de descontinuidade de baixo ângulo, com caimento
concordante ao talude, muito espaçada na primeira. Essa situação cria blocos com a
dimensão definida por essas descontinuidades.
O tombamento flexural ocorre quando há descontinuidade com direção semelhante à do
talude, mas com caimento contrário e inclinação de média a alta. Com a face do talude
nessa condição livre, ocorre a rotação de trecho do maciço, gerando a ruptura.
O tombamento bloco-flexural é uma “fusão” das duas anteriores, em que há condição de
descontinuidade com caimento contrário ao do talude e formação de blocos por
descontinuidades ortogonais àquela, formando a rotação da coluna e o desprendimento
de blocos.
Uma condição de tombamento descrita por Goodman (1989) está representada na
Figura 2.15, em que o autor sugere a Equação 2.13 para que o tombamento seja
possível.

Figura 2.15 – Perfil com condições de tombamento flexural (a) e estereograma
característico; (b). (Modificado de Goodman, 1989). Onde δ – inclinação da
descontinuidade; Φj – ângulo de atrito da descontinuidade; ψfi– inclinação do talude. N zona onde pode ocorrer tombamento.
(90-δ) + Φj<ψfi

2.13

Goodman (1989) condiciona essa situação se a direção da descontinuidade coincide, ou
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está numa margem de tolerância de 30º, em relação à direção do talude.
2.5 AQUISIÇÃO DE DADOS REMOTOS
A aquisição de dados remotos terrestres, ou TRS (Terrestrial Remote Sensing), pode ser
diferenciada em três tipos: RADAR (Radio Detection And Ranging), LiDAR (Light
Detection And Ranging) e TDP (terrestrial digital photogrammetry) ou fotogrametria.
A experiência em trabalhos com mineração pode afirmar que os dois primeiros métodos
vêm sendo aplicados, nas últimas duas décadas, em trabalhos estruturais e geotécnicos
de caracterização, enquanto a fotogrametria, com suas vantagens operacionais, começou
nos últimos anos a ser utilizada no Brasil por meio aérea e terrestre. Várias publicações
como as de Haneberg (2008), Fernandes (2010), Murthy et al. (2013), Tannat (2015),
Buyer e Schubert (2016) e Alameda-Hernández et al. (2017) demonstram as vantagens
da fotogrametria terrestre, que seria o baixo custo em relação aos outros métodos de
TRS, mais segurança e rapidez na aquisição de dados do que a forma tradicional
(Quadro 2.14).

Quadro 2.14 - Comparação entre mapeamento geotécnico tradicional e mapeamento
fotogramétrico (Adaptado de Murthy et al. 2013).
MAPEAMENTO GEOLÓGICO
TRADICIONAL
HOMENS
REQUERIDOS

FUNÇÃO

TEMPO (hs)

1 GEÓLOGO

MAPEAMENTO

8

1 ASSISTENTE

AJUDANTE

8

2 ASSISTENTES CONTROLE DE
DE TRÁFEGO
TRÁFEGO
1 ASSISTENTE ALIMENTAÇÃO
DE BANCO DE DE BANCO DE
DADOS
DADOS

TEMPO ESTIMADO TOTAL

8

4

28 hs

MAPEAMENTO POR FOTOGRAMETRIA
DIGITAL
HOMENS
FUNÇÃO
REQUERIDOS
1
FOTÓGRAFO
PROFISSIONAL
1
FOTOGRAMET
PROFISSIONAL
RIA
1
MAPEAMENTO
PROFISSIONAL
DIGITAL
1
ALIMEN. DE
PROFISSIONAL BCO DE DADOS

TEMPO ESTIMADO
TOTAL

TEMPO (hs)
1
1
1.5

0

3,5 hs

Em comparação aos métodos de TRS, Haneberg et al. (2008) levantam que a nuvem de
pontos gerada pelo processamento de imagens com Laser Scan é maior do que na
fotogrametria, mas ainda assim considera o modelo fotogramétrico mais do que o
suficiente, tal como Martin et al. (2007). Quando existe uma qualidade digital alta, tanto
a fotogrametria quanto o LiDAR apresentam bons resultados; quando os métodos são
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aplicados juntos, eles apresentam resultados complementares.
Quando se comparam os levantamentos de mapeamento de frente de talude adquiridos
de forma tradicional com os adquiridos de forma remota, os resultados são similares
(FERNANDES, 2010; RIQUELME, 2015; BUYER e SCHUBERT, 2016; e
ALAMEDA-HERNÁNDEZ et al., 2017). Portanto, pode-se usar a fotogrametria para a
caracterização estrutural de um maciço rochoso e, consequentemente, para sua análise
cinemática e classificação geotécnica.

2.5.1 Histórico da Fotogrametria
O uso da fotogrametria começou com alguns trabalhos na França, para auxiliar em
levantamentos topográficos, a partir do pioneirismo de Nicéphore Niépce, em 1826, e
Louis-Jacques Daguerre, em 1839. A primeira publicação específica sobre a
fotogrametria ocorreu em 1889 com C. Koppe, lançando o Manual de fotogrametria.
O desenvolvimento de técnicas fotogramétricas evoluiu com a invenção do avião,
quando o mapeamento de extensas áreas foi facilitado com uso da estereoscopia. Isso
ocorreu no final da primeira década do século vinte, sendo reconhecida como
fotogrametria analógica.
Já com a invenção de computadores na década de 40, todos os cálculos necessários
foram computadorizados, dando início à fotogrametria analítica. Em 1957, o finlandês
Uki Helava desenvolveu o conceito de restituidor analítico, mas o primeiro restituidor
foi somente apresentado, de fato, em 1976. Segundo Thoeni et al. (2014), as técnicas de
fotogrametria vêm sendo utilizadas na mineração desde o início da década de 70, com o
trabalho pioneiro de Wickens e Barton (1971), em que se usaram medidas
fotogramétricas para a caracterização de maciços em minas a céu aberto.
A partir da década de 90, com a modernização de câmeras fotográficas digitais,
desenvolveu-se a fotogrametria digital, subordinada a computadores com capacidade de
processamento mais elevada, em que imagens digitais puderam ser processadas em
softwares específicos até os dias de hoje.

2.5.2 Definições
De acordo comTramontina et al. (2017), a fotogrametria é definida, segundo a ASPRS
(American Society for Photogrammetryand Remote Sensing) (1997), como “a arte,
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ciência, e tecnologia de se obter informação confiável sobre objetos físicos e o meioambiente, através de processos de gravação, medição e interpretação de imagens e
padrões de energia eletromagnética radiante e outros fenômenos”. Segundo Coelho &
Brito (2007), etimologicamente, a palavra fotogrametria (cujos radicais vêm do grego:
photon [luz], graphos [escrita] e metron [medições]) significa “medições executadas
através de fotografias”. Esses autores consideram o objetivo principal da fotogrametria
digital como sendo a reconstrução automática do espaço tridimensional (espaço-objeto),
a partir de imagens bidimensionais (espaço-imagem).
Birch (2006) diz que a fotogrametria é a criação de dados 3D com origem de duas ou
mais imagens 2D, em que um mesmo ponto em duas imagens são identificados. Nesses
locais, dois sensores de imagem lançam raios e o cruzamento desses raios formam as
informações 3D (Figura 2.16). A partir do conhecimento da posição e da localização da
câmera, foram desenvolvidos programas que utilizam de algoritmos sofisticados para a
construção de um Modelo Digital de Terreno (DTM) com perspectivas tridimensionais
(BIRCH, 2006 apud LACERDA, 2019).

Figura 2.16 - Determinação da imagem tridimensional em um único ponto através de
dois raios projetados do sistema de lentes e sensores localizados em diferentes locais
(BIRCH, 2006 apud LACERDA, 2019).
Stachniss (2015) propõe que a fotogrametria digital ajuda na estimativa da geometria,
com facilidade de mensuração, e nas propriedades semânticas de objetos, com base em
imagens ou observação de sensores. Comparada a outros métodos, a fotogrametria pode
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apresentar imperfeições, como dificuldade de gerar modelos precisos com iluminação
variável na tomada de fotos e dificuldade de obter planos que sejam perpendiculares à
frente de análise (FERNANDES, 2010).
De acordo com Viana (2015) a structure from motion (SfM) é uma técnica de
imageamento de intervalo (range image) onde uma cena tridimensional é obtida através
do processamento de uma série de imagens 2D obtidas por um sensor em movimento.
Segundo Riquelme (2015), é uma técnica de fotogrametria digital que permite a
obtenção de uma nuvem de pontos de qualidade, quando os procedimentos de aquisição
de imagens são bem feitos. Assim, o tipo de máquina fotográfica, a metodologia de
aquisição de fotos e o software utilizado colaboram com a qualidade da nuvem de
pontos gerada. Nessa abordagem, este autor afirma a importância da incorporação de
informações geométricas, já que as fotografias carregadas ao software para a nuvem de
pontos podem apresentar menor erro, além de estarem orientadas e escalonadas.
Portanto, quando não se conhece as características geométricas dos pontos de controle,
ou quando as imagens não têm escala e orientação, a nuvem de pontos 3D pode
apresentar algumas distorções.
Viana (2015) diferencia a SfM da fotogrametria tradicional pelo fato desta obter
orientação de câmera e posicionamento de forma automática por meio de dados
processados de cada imagem e sua sobreposição, sem necessidade de imput de
informações de 3D, como coordenadas.

2.5.3 Métodos empregados
Como afirmado, a fotogrametria é a geração de um modelo fotogramétrico gerado por
um par de fotos que formam a paralaxe. Dessa forma, é necessário empregar uma
metodologia para a tomada de fotos de forma ordenada.
As fotos podem ser obtidas por vários tipos de máquinas fotográficas, sendo importante
uma rigorosa metodologia de tomada de fotos (THOENI, 2014).
Segundo Alameda-Hernández et al. (2017), as fotos podem ser tomadas seguindo o
seguinte método: ao escolher o ponto inicial da foto, mede-se a distância da máquina
fotográfica até o talude (Ponto de Controle – PC). Em seguida, toma-se como padrão o
centro da foto (PC), visualizado no visor da máquina. Marca-se esse ponto com tinta no
talude. Mede-se a direção do talude com bússola, que deve ser igual à direção da
máquina. Tira-se foto com a lente escolhida, recomendando-se 50 mm, com a máquina
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nivelada à horizontal. A segunda foto é feita na distância em relação à primeira: de 1/5 a
1/8 da distância do talude.
Essas distâncias serão usadas para compor uma matriz de posicionamento, tal como na
Figura 2.17, formando uma espécie de grade de coordenada local. As coordenadas
globais também podem ser obtidas por estação total, para posicionamento das fotos em
software apropriado.

Figura 2.17 – Aquisição de dados para fotogrametria terrestre. PC (Ponto de Controle) –
centro da foto; C1 e C2 – posição da câmera; S – distância da máquina ao PC; e b –
distância entre as fotos: entre 1/5 e 1/8 de S. (ALAMEDA HENÁNDEZ et al., 2017).
A modelagem fotogramétrica do software gera uma chuva de pontos virtuais e com
informações de orientação. Nesse sentido, consegue-se tomar medidas estruturais, com
descontinuidades orientadas (BUYER e SHUBERT, 2016).
No estudo de caso deste trabalho, usou-se da não identificação dos pontos de controle a
serem utilizados no processamento das imagens, realizando metodologia semelhante à
empregada por Lacerda (2019), em que são anotadas medidas em campo de estruturas
notáveis para questões de escala, quando comparadas ao modelo digital. O
procedimento de orientação dos taludes e máquina fotográfica é realizado de maneira
comum para correções de atitudes de estruturas tomadas no modelo digital. As fotos e
demais informações são carregadas em softwares específicos, sendo os mais utilizados
para realizar a fotogrametria:
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•

3DM Analyst (ADAM Technology);

•

Sirovision (CSIRO/Datamine);

•

Shape Matrix (3G Sotware and Measurement).

Esses dados podem ser usados em softwares, por exemplo, da Rocscience (Dips e
RocFall), para análises cinemáticas do maciço rochoso estudado.
Para este estudo de caso, o programa utilizado para as análises fotogramétricas foi o
Sirovisiom, sendo um software específico para modelos geológicos e geotécnicos de
maciços rochosos. O programa trabalha com geração de imagens 3D através de duas
fotografias com pontos em comum entre elas, podendo ser criados mosaicos de várias
fotos visualizando taludes de grandes dimensões (BONILLA-SIERRA et. al., 2015).
Com os mosaicos criados, podem-se obter informações geotécnicas como orientações
de descontinuidades, espaçamento entre de descontinuidades, persistência e rugosidade
das paredes de descontinuidades (MURTHY et al., 2007;BONILLA-SIERRA et al.,
2015, ALAMEDA-HERNÁNDEZ et al., 2017). No pacote do software Sirovision
existe também a possibilidade de obtenções automáticas de descontinuidades, mas
torna-se mais adequado o levantamento quando a marcação de descontinuidades é feita
de forma manual (HERNÁNDEZ et al., 2017).
2.5.4 Uso da fotogrametria na análise de estabilidade de taludes e classificação de
maciços rochosos
Existem vários trabalhos publicados sobre o uso de fotogrametria digital para análise de
estabilidade taludes ou classificação de taludes, destacando-se os de Haneberg (2006,
2008), Murthy et al. (2007), Fernandes (2010), Bonilla-Sierra (2015), Tannant (2015),
Riquelme et al. (2015), Alameda-Hernándezet al. (2017). Em todos esses trabalhos, a
fotogrametria digital foi muito indicada para a aquisição de dados geotécnicos em
maciços rochosos. Na Figura 2.18, pode-se observar, em um fluxograma adaptado de
Alameda-Hernández et al. (2017), o papel da fotogrametria em uma análise de
estabilidade de talude, com diferenciação de dados geométricos e não geométricos.
Para uma análise geotécnica do maciço rochoso é importante frisar que os trabalhos de
mapeamentos convencionais e os dados com obtenções remotas funcionam como um
estudo complementar a outro, sendo que quando há possibilidade de realizar os dois
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métodos de obtenção de dados, os estudos devem se tornar mais completos.
O uso da TDP é principalmente para obtenção de orientação descontinuidades, contudo,
ele também pode ser utilizado para medir espaçamentos e persistência das estruturas. As
demais características devem ser obtidas pelo mapeamento geotécnico convencional, o
que pode ser encarado como uma das desvantagens da aquisição de dados geotécnicos
por meio remoto (HANEBERG et al., 2006).

Figura 2.18 – Fluxograma de análise de estabilidade de taludes rochosos, incluindo o
uso do TDP. (Modificado de ALAMEDA-HERNÁNDEZ et al., 2017).
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CAPÍTULO 3 MATERIAIS E MÉTODOS
3.1 INTRODUÇÃO
Todo trabalho foi realizado de forma progressiva, com resultados interdependentes na
seguinte sequência:

•

seleção da área de estudo;

•

revisão bibliográfica, conforme descrito no Capítulo 2;

•

fotointerpretação;

•

mapeamento de frente de talude;

•

tomada de fotos;

•

fotogrametria;

•

análise estrutural, cinemática e classificação de maciços.

Para o trabalho de campo, foi avaliada junto à URBEL uma seleção prévia de pedreiras
paralisadas no município de Belo Horizonte, onde a aplicação da proposta poderia ser
feita e que fosse de interesse para os trabalhos da instituição. Ao final, foi selecionada a
Pedreira Mariano de Abreu.
3.2 FOTOINTERPRETAÇÃO DA REGIÃO DO BAIRRO MARIANO DE ABREU.
Sendo a área de estudo uma pedreira, foi importante verificar se as estruturas existentes
são de origem tectônica ou antrópica (pela ação de explosivos). Assim, o primeiro passo
do trabalho prático foi analisar fotos aéreas de Belo Horizonte. Foi adquirido, no acervo
do Arquivo Público Municipal, um conjunto de 10 aerofotos (1:30.000) da região da
pedreira, datado da década de 50, quando a ocupação das proximidades ainda era
pequena. Assim, com base no mosaico de fotos aéreas criado (Figura 3.1) foi realizada a
fotointerpretação com identificação de lineamentos de drenagens.
Contudo, muitas descontinuidades identificadas em campo são típicas de área sob a
ação de explosivos. Essas não foram englobadas na análise cinemática principalmente
no levantamento de campo, uma vez que foi mais difícil diferenciá-las nos
levantamentos por fotogrametria.
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Figura 3.1 – Mosaico de aerofotos, Município de Belo horizonte, década de 50.
(APCBH/GP, 1953).
3.3 AQUISIÇÃO DE DADOS GEOTÉCNICOS
A aquisição de dados geotécnicos foi dividida em duas etapas: uma primeira com
mapeamento tradicional do talude com descrição dos afloramentos; e uma segunda com
tomada de fotos orientadas para análise fotogramétrica. Para melhor entendimento,
convencionou-se identificar como “seção” quando foi aplicada a ferramenta de
fotogrametria, e como “ponto” os locais mapeados de forma tradicional. A disposição
das seções de fotos e os pontos mapeados estão ilustrados na Figura 3.2.
3.3.1 Aquisição de dados remotos por fotogrametria do talude
Os locais para tomada de fotos foram escolhidos de acordo com os elementos existentes
no local, como árvores, postes, edifícios e cercas, de modo que não impedissem uma
boa visualização e fotografia do talude.
Os locais escolhidos podem ser definidos como: um mais próximo ao talude,
identificado na Figura 3.2 como Seção 2, onde foram tomadas um total de quatro fotos;
e dois mais afastados, identificados na figura como Seções 1 e 3, com quatro e dez fotos
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respectivamente. Por questões operacionais a Seção 3 foi dividida em dois mosaicos: 1 e
2, que podem ser interpretados como subseções.
A metodologia empregada para tomada de fotos foi a sugerida por Alameda-Hernández
et al. (2017), descrita no item 2.5 e usado por Lacerda (2019), onde as relações de
medidas entre talude e posição da máquina fotográfica serviram somente para a
distância entre uma foto e outra. Com esse procedimento, pretendeu-se verificar a
validade de um método mais rápido de tomada de fotos, até mesmo sem o uso de um
ponto de controle.
Assim, para o estudo, definiu-se não adotar as medidas tomadas para definição de
posicionamento da foto no modelo digital, mas somente como padrão para que as
distâncias da tomada de foto, em relação ao talude, orientassem a distância para a
próxima foto.
Nas seções 1 e 3, adotou-se a tomada de fotos com diferentes inclinações em relação à
superfície. Assim, obtiveram-se fotos desde o pé até próximo da crista do talude,
compondo um único mosaico.
Nessa fase, utilizaram-se os seguintes materiais de campo:
•

Tripé Manfrotto 055;

•

Com nível de bolha acoplado na cabeça do tripé;

•

Máquina fotográfica Nikon D7200;

•

Lente objetiva Nikon multifocal;

•

Lente objetiva Nikon 50 mm;

•

Bússola Clar;

•

Trena a laser;

•

Trena de 50 m;

•

Spray de tinta.

As fotos tomadas, em extensão NEF (extensão RAW (formato cru) padrão da marca
Nikon) foram carregadas no software Sirovision 6.2.0.13. e automaticamente
convertidas para o tipo RAW pelo programa. As características da câmera utilizada,
como lente e distância focal, são informadas no início da operação. Como se utilizou
uma metodologia em que não se levou em consideração o georreferenciamento das
fotos, a etapa em que são informadas as distâncias entre o ponto de controle e a máquina
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fotográfica, ou mesmo as coordenadas de GPS destes pontos, não foi executada.

Figura 3.2 - Localização das linhas de fotos tomadas para geração de modelo
fotogramétrico e pontos mapeados na Pedreira Mariano de Abreu.
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O procedimento para gerar imagens 3D no programa Sirovision consiste em duas fotos
sequenciais, com pontos em comuns identificados e marcados (Figura 3.3). O
processamento dessas fotos resultará em uma imagem 3D do talude fotografado (Figura
3.4).

Figura 3.3- Par de fotos em sequência tomadas na seção fotogramétrica 2, com
marcação de pontos em comum para processamento 3D no software Sirovisiom.

Figura 3.4 – Resultado do processamento das imagens criando uma imagem 3D.
Geradas as “fotos 3D”, é possível definir os mosaicos de fotos, montados manualmente
por meio do software, sendo após o processamento das imagens verificada a validade do
modelo gerado. Um mosaico satisfatório apresenta uma nuvem de pontos adensadas,
que irá subsidiar o reconhecimento e análise de descontinuidades marcadas no modelo
fotogramétrico. Com a geração de mosaicos (Figura 3.5), as descontinuidades foram
marcadas com planos e traços, dependendo da visualização na tela. Marcadas todas as
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estruturas, geram-se análises, como definição de famílias de descontinuidades, além do
espaçamento e da persistência de cada família.

Figura 3.5 – Mosaico criado com as fotos da seção 2 e marcação de planos e traços
identificados no modelo fotagramétrico.
Nas seções 1 e 3, as fotos (Figura 3.6) também foram tiradas com visadas inclinadas,
além da ortogonal tradicional, para que um mosaico mais amplo pudesse ser produzido.

.
Figura 3.6 - Tomada de foto da seção 3.
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Como as fotos/mosaicos não foram georeferenciadas, para a atitude real e dimensão das
estruturas rúpteis é necessário adequar a escala e orientação, comparando pontos
notáveis identificados em campo e no modelo gerado, como a orientação do talude ou a
dimensão de uma descontinuidade mapeada em campo e representada no modelo
fotogramétrico.
Os dados das análises foram exportados para o software Dips 7, para análises
cinemáticas de cada família de descontinuidades, verificando a possibilidade de rupturas
planares, em cunha e tombamento. A orientação das famílias mais susceptíveis para
cada tipo de ruptura foi usada para definir os valores complementares do cálculo de
SMR.
3.3.2 Método tradicional de caracterização geotécnica do maciço
Toda a caracterização do maciço foi realizada em seis pontos selecionados ao longo da
pedreira (Figura 3.2). Em cada ponto escolhido, foram caracterizados os parâmetros
geométricos e físicos do maciço.
Primeiramente, foram coletados dados de orientações de todas as descontinuidades
presentes, já atentando para a identificação das famílias estruturais. Todas as medidas
foram realizadas com uso de uma bússola Brunton Clar Transit e feita uma
representação espacial dessas na caderneta de campo. Em média, foram coletadas
cinquenta medidas de descontinuidades por ponto.
As medidas de persistência e espaçamentos das descontinuidades foram feitas com fitas
métricas, já as aberturas com escalas milimetradas. A resistência da rocha foi testada
com uso do martelo geológico Estwing (rocha magmática) e classificada segundo a
classificação ISRM (1976). As demais características, rugosidade, intemperismo e
preenchimento foram valoradas conforme classificação RMR(básico).
A questão da presença de água no maciço rochoso variou muito de acordo com o dia de
mapeamento. Foram verificados dias em que o maciço estava completamente seco e
outros úmidos, com água escorrendo nas fraturas.
Além da influência da chuva, existe também água vindo das habitações junto a crista do
talude, provavelmente relacionada às fossas sépticas vazando, ou às águas servidas.
O parâmetro RDQ foi estimado a partir da frequência (λ), conforme Priest & Hudson
(1976).
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3.4 CÁLCULO DO SMR DO MACIÇO ROCHOSO
Com todo o levantamento de dados, pôde-se calcular o índice SMR de cada ponto e
seção fotogramétrica. O primeiro passo foi definir as famílias de descontinuidades a
partir das atitudes coletadas pelo mapeamento tradicional e via fotogrametria
(SIROVISION).
A definição das famílias foi feita pelo software Dips 7.0, gerando estereogramas de
representação de polos das medidas, observando a maior concentração de atitudes, ou
mesmo no caso da fotogrametria definida pelo próprio SIROVISION. Os dados formam
englobados para o Cálculo do RMR(básico).
De acordo com a definição de famílias de descontinuidades e análise de compatibilidade
cinemática, para rupturas planares, cunha e tomabamento flexural, definiram-se os
parâmetros angulares para cálculo de F1, F2 e F3 da SMR.
Com os valores de SMR, é possível traçar um comparativo entres os dois métodos de
aquisição de dados e validação, com as respectivas ponderações sobre a adequabilidades
do método fotogramétrico.
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CAPÍTULO 4 RESULTADOS
4.1. MAPEAMENTO CONVENCIONAL E FOTOGRAMETRIA DO TALUDE
O mapeamento do maciço rochoso apresentou grande dispersão de mediadas de
descontinuidades conforme será verificado a seguir. Para simplificar a análise de
fraturas definiram-se famílias de descontinuidades com dados de todos os pontos e
seções, tanto por mapeamento como por fotogrametria. Posteriormente, essas famílias
foram comparadas com os dados estruturais encontrados em cada ponto e seção
fotogramétrica, separadamente, para compreensão da representatividade espacial, ou
não, desse padrão estrutural. Apesar da dispersão dos dados, foi possível identificar
cinco famílias de descontinuidades nos pontos mapeados (Tabela 4.1 e Figura 4.1).
Tabela 4.1 - Famílias de descontinuidades da área, segundo mapeamento de campo.
Família

Dip direction

Dip

J1

089 º

11 º

J2

100 º

42 º

J3

280 º

69 º

J4

003 º

78 º

J5

051 º

66 º

Já quanto aos dados coletados da fotogrametria, pode-se definir uma família principal
com alto mergulho para leste, apresentando grande dispersão, podendo ser visto com
caimento também para o outro quadrante (oeste), uma segunda com baixo mergulho,
sub-horizontal e uma terceira família com mergulhos medianos e caimento para
sudoeste (Tabela 4.2). A dispersão das demais medidas impossibilitou a definição de
outras famílias por fotogrametria (Figura 4.2).
Tabela 4.2 - Famílias de descontinuidades de toda área, por fotogrametria.
Família

Dip direction

Dip

F1

088 º

80 º

F2

143 º

02 º

F3

120º

50º

Além das orientações de descontinuidades, foram levantadas outras características, tais
como persistência e espaçamento, para o cálculo das classificações RMR(básico) e SMR,
quando aplicável. Demais características relevantes (resistência da rocha intacta à
compressão uniaxial, rugosidade das paredes, intemperismo e presença de água) obtidas
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exclusivamente em campo foram utilizadas quando feitos cálculos dessas classificações
com dados fotogramétricos.

Figura 4.1 - Diagrama de Schmidt com medidas estruturais de descontinuidades obtidas
por mapeamento para definição de famílias de todo maciço rochoso analisado na
pedreira (301 medidas).

Figura 4.2 - Diagrama de Schmidt com medidas estruturais de descontinuidades obtidas
por fotogrametria para definição de famílias de todo o maciço rochoso analisado na
pedreira (370 medidas).
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A frequência e a orientação das descontinuidades variam muito na área da pedreira, mas
os seguintes parâmetros são mais regulares e puderam ser generalizados:

•

Resistência da Rocha: sempre definido para esse estudo como > 250 MPa.
Apesar de não terem sido realizados ensaios de resistência à compressão
uniaxial da rocha, ela sempre apresenta grande resistência com uso do martelo
de geólogo, sendo atribuídos, para todos os pontos, os valores máximos para o
cálculo do RMR(básico).

•

Rugosidade: para o fator da rugosidade, usou-se padrão Rugoso para as
“paredes” das descontinuidades, o que foi verificado em todos os pontos
descritos.

•

Intemperismo: todo o maciço apresenta-se inalterado. Quanto à presença de
preenchimento de descontinuidades, em todos os pontos não foram verificados
veios ou mesmo materiais de qualquer natureza que preencham as
descontinuidades.

•

Presença de Água: esse foi o fator de maior alteração durante o mapeamento,
pois, a parte de cima da pedreira de cima da pedreira está ocupada por casas com
lançamento ou vazamento de águas servidas e/ou esgoto. Em dias mais secos, o
maciço apresenta-se totalmente seco, enquanto na época de chuvas pôde-se
verificar água corrente pelas fraturas e, consequentemente, um maciço
completamente úmido. Para a caracterização deste parâmetro adotou-se
procedimento conservador, considerando as fraturas como úmidas (peso 7), com
exceção do ponto 3, em que existe um fluxo constante de água, para onde se
atribuiu valor 4.

Todos os pontos mapeados são de gnaisses migmatitos leucocráticos fraturados, a
orientação do talude muda em alguns pontos, conforme relato a seguir.
4.1.1 Ponto 1 e Seção 2
Orientação do talude: 090/80º. Na Figura 4.3, apresenta-se uma vista do talude
caracterizado no ponto 1 e seção fotogramétrica 2.
No geral, o talude apresentava-se seco no dia do mapeamento, mas observou-se dias
com maciço úmido. Na base do talude, as descontinuidades apresentam-se fechadas,
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com algumas fraturas com aberturas menor que 1mm, sem preenchimento e inalteradas.
Foi possível verificar fraturas horizontais com aberturas próximas a 5 mm (Figura 4.5).

Figura 4.3 - Vista geral do talude, no polígono vermelho é o local de mapeamento
convencional, e o polígono azul marca a área caracterizada pela fotogrametria.

•

Ponto 1

Pode-se definir duas famílias de descontinuidades (Tabela 4.3) conforme estereograma
(Figura 4.4), com base nas 50 medidas estruturais tomadas no Ponto 1.
Tabela 4.3 - Medidas estruturais de famílias de descontinuidades do Ponto 1.
Família

Dip direction

Dip

J1

095 º

1º

J2

090 º

45 º

As medidas de espaçamentos e persistências variam de acordo com as famílias das
descontinuidades, com malha de fraturamentos “fechadas” e fraturas truncadas entre si.
As descontinuidades horizontais (J1) apresentam espaçamentos e persistências métricas.
O espaçamento médio é de 2 metros, podendo em alguns níveis apresentar
espaçamentos de aproximadamente 10 centímetros.
51

Quanto à família com caimento para leste (J2), esta apresenta espaçamento que varia de
10 a 40 centímetros e persistência que varia de 30 a 80 centímetros (Figura 4.6). As
demais descontinuidades apresentam espaçamentos e persistências centimétricas
semelhante a J2.
O RQD foi calculado pela Equação 2.3, segundo Priest & Hudson (1976), com o cálculo
da frequência de descontinuidade em um metro feita conforme a Figura 4.7.

Figura 4.4 - Diagrama de Schmidt de medidas estruturais de descontinuidades obtidas
no Ponto 1. (50 medidas).

Figura- 4.5 - Abertura de descontinuidade milimétrica pontual no maciço. (Escala
caneta Bic).
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Figura 4.6 - Espaçamento centimétrico em descontinuidade de baixo ângulo (foto à
esquerda) e espaçamento e persistência centimétricos em descontinuidade com caimento
para leste (foto à direita).

Figura 4.7 – Foto exibindo a aquisição de frequência de descontinuidades para cálculo
de RQD no ponto 1.
Com base nos valores levantados, calculou-se o índice RMR(básico) do ponto 1 (Quadro
4.1).
Quadro 4.1 - Cálculo RMR(básico) do Ponto 1.
CÁLCULO RMR Ponto 1
Resistencia da Rocha: >250 MPa RMR:15

Rugosidade: Rugosa: RMR 5

RQD 60 RMR: 15

Preenchimento: nenhum RMR: 6

Espaçamento: ~40 cm RMR 10

Alteração: Inalterada RMR 6

Persistência <1m RMR: 6

Presença de água: úmido RMR: *7

Aberturas <1 mm: RMR: 5

Total RMR(básico): 75

* Valor de presença de água varia muito da época que foi mapeada.
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•

Seção 2

Essa seção pode ser considerada como a de maior detalhe dentre as realizadas, pois as
fotos foram tomadas próximo ao talude, podendo ser relacionadas ao ponto mapeado 1.
Na Figura 4.8, é possível observar o mosaico criado, lembrando que se trata de um
modelo não orientado.

Figura 4.8 - Modelo Digital fotogramétrico da Seção 2.
Quando feita a análise estrutural, pode-se verificar duas famílias de descontinuidades
(Figura 4.9), com os ajustes de orientação das medidas estruturais (Tabela 4.4), com
base na análise do estereograma da Figura 4.10.
Tabela 4.4 - Medidas estruturais de famílias de descontinuidades da Seção 2.
Família

Dip direction

Dip

F1

096 º

72 º

F2

243 º

01 º

Figura 4.9 - Definição de duas famílias de descontinuidades. (verde: F1; vermelha: F2.
Azul: uma terceira família com baixa concentração não considerada).
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Figura 4.10 – Diagrama de Schmidt de medidas estruturais obtidas na Seção 2. (99
medidas).

•

Persistência por família de descontinuidade

A Figura 4.11 apresenta os gráficos de resultado de análise para cálculo de persistência
de cada família, adquirida no software Sirovision, e a Tabela 4.5 os valores médios de
persistências e do peso desse parâmetro da RMR(básico).

Figura 4.11 - Persistências por família de descontinuidade da Seção 2.
Tabela 4.5 – Valores médios da persistência de cada família de descontinuidade da
Seção 2.

•

Família F1

Família F2

Persistência

0,35 metros

2,00 metros

RMR (índice)

6

4

Espaçamento por família de descontinuidade
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A Figura 4.12 apresenta os gráficos de resultado da análise para cálculo de espaçamento
de cada família, adquirida por meio do software Sirovision. Do mesmo modo, a Tabela
4.6 apresenta os valores médios de persistências e o valor correspondente para o cálculo
da RMR(básico).

Figura 4.12 - Espaçamentos por família de descontinuidade da Seção 2.
Tabela 4.6 – Valores médios de espaçamentos de cada família de descontinuidade da
Seção 2.

Espaçamento
RMR (índice)

Família F1

Família F2

0,30 metros
10

0,50 metros
10

O cálculo de RMR(básico) com os dados da Seção 2 foi feito com base na família F1, mais
suscetível, com os parâmetros segundo a Tabela 4.7, sendo que os parâmetros de
resistência da rocha intacta, RQD, Abertura, Rugosidade, Preenchimento, Intemperismo
e presença de água foram os relativos aos pontos mapeados 1. Pode-se atribuir, assim,
um valor único RMR(básico) de 73 para esse trecho do maciço.
Tabela 4.7 - Cálculo RMR(básico) da Seção 2.
Parâmetros (Variação Valor RMR) Índices
Resistência da Rocha Intacta (15-0) 15
RQD (20-3)

13

Persistência (6-0)

6

Espaçamento (20-3)

10

Abertura (6-0)

5

Rugosidade (6-0)

5

Preenchimento (6-0)

6

Intemperismo (6-0)

6

Presença de Água (15-0)

7

Valor Total RMR(básico) (100-0)

73
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4.1.2 Ponto 2 e Seção 1
Orientação do talude: 080/80º. A Figura 4.13 apresenta uma vista do talude
caracterizado no Ponto 2 e seção fotogramétrica 1.

Figura 4.13 - Vista geral do talude. O polígono vermelho é o local de mapeamento
convencional, enquanto o polígono azul marca a área caracterizada pela fotogrametria.
•

Ponto 2

Os dados estruturais obtidos no Ponto 2 indicam a presença de três famílias de
descontinuidades com mergulho mediano para leste, nordeste e oeste. Na análise do
estereograma (Figura 4.14) foram determinadas as orientações preferenciais expostas na
Tabela 4.8.
Tabela 4.8 - Medidas estruturais de famílias de descontinuidades do Ponto 2.
Família

Dip direction

Dip

J2

103 º

33 º

J3

265 º

50 º

J5

51 º

55 º

No dia do mapeamento, o maciço se apresentava muito úmido e com pontos de água
corrente entre as fraturas, em outros dias, apresentava-se seco. Na base do talude, as
descontinuidades apresentavam-se fechadas, sem preenchimento e inalteradas.
As descontinuidades com caimento para oeste (J3) apresentam espaçamentos de 30 a 60
centímetros e persistências variando de 40 a 80 centímetros. Já as famílias com
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caimento para nordeste (J5) e leste (J2) apresentam espaçamentos que variam de 10 a 40
centímetros, e a persistência varia de 30 a 60 centímetros (Figura 4.15), enquanto J5
apresentam algumas medidas métricas de persistência.

Figura 4.14 - Diagrama de Schmidt de medidas estruturais de descontinuidades obtidas
no Ponto 2. (58 medidas).

Figura 4.15 - Espaçamento e persistência padrão de descontinuidades com caimento
para nordeste.
O cálculo do índice RMR(básico) do Ponto 2, usando como base as descontinuidades J2 e
J5, indicou um maciço de boa qualidade (Quadro 4.2).
Quadro 4.2 - Cálculo RMR(básico) do ponto 2.
CÁLCULO RMR Ponto 2
Rugosidade: Rugosa: RMR 5
RQD 56 RMR: 13
Preenchimento: nenhum RMR: 6
Espaçamento: 40 cm RMR 10
Alteração: Inalterada RMR 6
Persistência <1m RMR: 6
Presença de água: úmido RMR: *7
Resistencia da Rocha: >250 MPa RMR:15

Aberturas 0 a 1 mm: RMR: 4

Total RMR(básico): 72

* Valor de presença de água varia muito da época que foi mapeada.
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•

Seção 1

Seção localizada no extremo sul da pedreira com dispersão de orientações de
descontinuidades, principalmente de alto a médio ângulo de mergulho para leste e oeste.
Na Figura 4.16, observa-se o modelo digital fotogramétrico inicial criado no software
Sirovision, enquanto na Figura 4.17 pode-se observar o mosaico já com definição de
duas principais orientações de descontinuidades, sendo que somente uma foi definida
como uma família, com alto ângulo e caimento para leste.
A concentração de medidas com caimento para oeste é interpretada como uma dispersão
da família F1. Na Tabela 4.9 é possível observar a orientação preferencial, com base na
análise do estereograma (Figura 4.18) e acompanhando as definições gerais do maciço.
Como comentado, as fotos não estão orientadas no input da imagem no Sirovision,
portanto as orientações foram corrigidas, assim como o efeito de escala foi ajustado para
obter medidas exatas.
Tabela 4.9 - Família de descontinuidade referente à análise da seção fotogramétrica 1.
Família

Dip direction

Dip

F1

099 º

80 º

Figura 4.16 - Modelo Digital fotogramétrico da Seção 1.
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Figura 4.17 - Modelo Digital fotogramétrico com família F1 (vermelho). Em verde,
agrupamento de descontinuidades dispersas.

Figura 4.18- Diagrama de Schmidt das medidas estruturais da Seção 1. (83 medidas).
•

Persistência da família F1

A Figura 4.19 apresenta o gráfico de resultado de análise para cálculo de persistência da
família F1, resultando de uma persistência média de 0,95 metros.
60

Figura 4.19 – Persistências da família F1.

•

Espaçamento da família F1

A distribuição dos valores de espaçamento da família F1 (Figura 4.20) resultou um
valor médio de 0,20 metros, conferindo um peso 8 para o cálculo da RMR(básico) (Tabela
4.13).

Figura 4.20 - Espaçamento da família F1.
O cálculo de RMR(básico) desse trecho do maciço está demonstrado na Tabela 4.10, com
os pesos de cada parâmetro obtidos no mapeamento do Ponto 2.

Tabela 4.10 - Cálculo RMR(básico) da seção 1.
Parâmetros (Variação Valor RMR)

Índices

Resistência da Rocha Intacta (15-0)

15

RQD (20-3)

17

Persistência (6-0)

6

Espaçamento (20-3)

8

Abertura (6-0)

5

Rugosidade (6-0)

5

Preenchimento (6-0)

6

Intemperismo (6-0)

6

Presença de Água (15-0)

7

Valor Total RMR(básico) (100-0)

75
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4.2.3 Ponto 3
A face do talude no Ponto 3 está orientada para sul, com 80 de inclinação (180/80).
Nesse local (Figura 4.21), foi possível efetuar somente o mapeamento convencional,
sendo possível reconhecer duas famílias de descontinuidades (Tabela 4.11 e Figura 22).

Figura 4.21– Vista geral do talude no Ponto 3.

Tabela 4.11 - Medidas estruturais de famílias de descontinuidades do Ponto 3.
Família

Dip direction

Dip

J2

140 º

37 º

J5

47 º

64 º

Figura 4.22- Diagrama de Schmidt das medidas estruturais obtidas no Ponto 3. (46
medidas).
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No geral, o talude se apresenta úmido e é possível ouvir, em um local, água fluindo
entre fraturas. Na base do talude, as descontinuidades apresentam-se fechadas sem
preenchimento e inalteradas. As medidas de espaçamentos e persistências são baixas
(Figura 4.23), com malhas de fraturamentos “fechadas”.
Ocorrem também espaçamentos de no máximo de 50 centímetros com persistências de
igual dimensão. Na região superior do talude, pode-se observar fraturamento mais
persistente, com medidas decamétricas (Figura 4.23).
Com base nos valores levantados, calculou-se o índice RMR(básico) do Ponto 3 (Quadro
4.3).

Figura 4.23 - Persistência métricas na porção superior do talude e espaçamento entre
descontinuidades menores, entre 5 a 10 centímetros (Família J5).
Quadro 4.3 - Cálculo RMR(básico) do Ponto 3.
CÁLCULO RMR Ponto 3
Rugosidade: Rugosa: RMR 5
RQD 62 RMR: 13
Preenchimento: nenhum RMR: 6
Espaçamento: 30 cm RMR 10
Alteração: Inalterada RMR 6
Persistência <1m RMR: 6
Presença de água: escorrimentos RMR: 4
Resistencia da Rocha: >250 MPa RMR:15

Aberturas 0 a 1 mm: RMR: 4

Total RMR(básico): 69

4.2.4 Ponto 4 e 5 e Seção 3 – Mosaico 1
Orientação do talude: 090/80º. Na Figura 4.24, visualiza-se a localização dos pontos 4 e
5 e da seção fotogramétrica 3 – Mosaico 1.
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Figura 4.24 - Vista geral do talude, em que o polígono vermelho é o local de
mapeamento convencional dos pontos 4 e 5, enquanto o polígono azul marca a área
caracterizada pela fotogrametria (Seção 3 – Mosaico 1).

•

Ponto 4

As medidas estruturais do Ponto 4 indicam maior concentração de atitudes com
mergulho para norte, nordeste e sudoeste, sendo individualizadas quatro famílias de
descontinuidades (Tabela 4.12 e Figura 4.25), sendo três delas (J1, J2 e J4)
coincidentes com as estruturais gerais definidas e J6 uma nova, não identificada
previamente.

Tabela 4.12 - Medidas estruturais de famílias de descontinuidades do Ponto 4.
Família

Dip direction

Dip

J1

086 º

06 º

J2

101 º

42 º

J4

357 º

82 º

J6

213 º

36 º
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Figura 4.25 - Diagrama de Schmidt de medidas estruturais de descontinuidades
obtidas no Ponto 4. (50 medidas).
No dia de mapeamento, o talude se apresentava seco (Figura 4.26), com ocorrências de
umidade em outros dias de visita a pedreira. As descontinuidades são fechadas, em sua
maioria, com abertura máxima de 1mm. Algumas fraturas horizontais, com menor
concentração, apresentam-se com persistências de até 2 metros ou mais, e as fraturas de
médio a alto ângulo persistências de 30 a 15 centímetros. No geral, o espaçamento entre
as descontinuidades é baixo, não ultrapassando 20 centímetros (Figura 4.27). Com base
nos valores levantados, calculou-se o índice RMR(básico) do Ponto 4 (Quadro 4.4).

Figura 4.26 - Vista geral do talude no Ponto 4.
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Figura 4.27–Persistência da família de descontinuidade J1. (Escala: foice 1,50 metros).
Quadro 4.4 - Cálculo RMR(básico) do Ponto 4.
CÁLCULO RMR Ponto 4
Rugosidade: Rugosa: RMR 5
RQD 62 RMR: 13
Preenchimento: nenhum RMR: 6
Espaçamento: 15 cm RMR 8
Alteração: Inalterada RMR 6
Persistência >2m RMR: 4
Presença de água: úmido RMR: *7
Resistencia da Rocha: >250 MPa RMR:15

Aberturas 0 a 1 mm: RMR: 4

Total RMR (básico) : 68

* Valor de presença de água varia muito da época que foi mapeada.

•

Ponto 5

No dia do mapeamento, o talude se encontrava completamente seco, ocorrendo maior
umidade em outros dias, com descontinuidades fechadas em sua maioria, sendo possível
perceber muitas “faces” de descontinuidades livres, causadas principalmente por queda
de blocos (Figura 4.28).

Figura 4.28- Vista geral do talude Ponto 5.
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Pôde-se identificar duas famílias (Tabela 4.13) preferenciais com mergulhos altos para
leste e oeste (Figura 4.29). A família J7 provavelmente representa a dispersão da
Família F2 (Figura 4.1), uma vez que não foi reconhecida em nenhum outro ponto.
Tabela 4.13 - Medidas estruturais de famílias de descontinuidades do Ponto 5.
Família

Dip direction

Dip

J3

281 º

69 º

J7

099 º

67 º

Figura 4.29 - Diagrama de Schmidt de medidas estruturais de descontinuidades obtidas
no Ponto 5. (45 medidas).
Quanto às persistências e os espaçamentos das descontinuidades, pôde-se verificar uma
família com mergulho para oeste (contra o talude) com persistências maiores, entre 1,50
metros a 0,50 metros. Já as famílias com caimento para leste (a favor do talude) são
menos persistentes, com medias de até 0,50 m. As medidas de espaçamento apresentamse menores, com valores de 0,15 a 0,50 metros. As relações angulares das
descontinuidades podem ser visualizadas na foto da Figura 4.30.
O cálculo o índice RMR(básico) do ponto 5 (Quadro 4.5) define o maciço como de boa
qualidade.
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Figura 4.30 - Relações angulares de descontinuidades, “a favor e contra o talude”. Ponto
acima do local mapeado.
Quadro 4.5 - Cálculo RMR(básico) do ponto 5.
CÁLCULO RMR Ponto 5
Rugosidade: Rugosa: RMR 5
RQD 77 RMR: 17
Preenchimento: nenhum RMR: 6
Espaçamento: 50 cm RMR 8
Alteração: Inalterada RMR 6
Persistência 50 cm RMR: 6
Presença de água: úmido RMR: *7
Resistencia da Rocha: >250 MPa RMR:15

Aberturas 0 mm: RMR: 6

Total RMR(básico): 76

* Valor de presença de água varia muito da época que foi mapeada.

•

Seção 3 - Mosaico 1

Na tomada de fotos do centro ao norte da seção, o mosaico foi feito com processamento
de 8 fotos, com quatro arranjos 3D. Na Figura 4.31, observa-se o mosaico criado, não
orientado.

Figura 4.31 - Modelo Digital fotogramétrico da Seção 3, Mosaico 1.
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Quando feita a análise estrutural, pôde-se verificar três famílias de descontinuidade
(Figura 4.32), sendo duas já identificada em toda área e uma identificada
exclusivamente na análise do mosaico atual (F4), conforme o estereograma (Figura
4.33). Na Tabela 4.14 estão as orientações das famílias descontinuidades.

Figura 4.32 - Definição de três famílias de descontinuidades. (Vermelha: F1; azul: F2 e
verde: F4.).

Figura 4.33 - Diagrama de Schmidt das medidas estruturais obtidas na Seção 3Mosaico 1. (103 medidas).
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Tabela 4.14 - Medidas estruturais de famílias de descontinuidades da Seção 3 - Mosaico
1.

•

Família

Dip direction

Dip

F1

095º

80º

F2

165º

03º

F4

282º

48º

Persistência por família de descontinuidade

A Figura 4.34 apresenta os gráficos de variação de persistência de cada família, e a
Tabela 4.15 os valores médios de persistências, bem como os respectivos pesos para o
cálculo do RMR (básico).

Figura 4.34 - Persistências por família de descontinuidade da Seção 3 – Mosaico 1.
Tabela 4.15 – Valores médios da persistência de cada família de descontinuidade da
Seção 3 – Mosaico 1.

•

Família F1

Família F2

Família F4

Persistência

0,96 metros

0,86 metros

0,85 metros

RMR (índice)

6

6

6

Espaçamento por família de descontinuidade

A figura 4.35 apresenta as variações do espaçamento de cada família, e a tabela 4.16
apresenta os valores médios de persistências e o peso correspondente para o cálculo
RMR(básico).
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Figura 4.35 - Espaçamentos por família de descontinuidade da Seção 3 – Mosaico 1

Tabela 4.16 – Valores médios de espaçamentos de cada família de descontinuidade da
Seção 3 – Mosaico 1.
Família F1

Família F2

Família F4

Espaçamento

0,53 metros

0,95 metros

0,43 metros

RMR (índice)

10

15

10

O cálculo de RMR(básico) (Tabela 4.17) foi baseado nos índices relativos a família F1,
sendo que os parâmetros foram obtidos dos pontos 4 e 5. Pode-se atribuir, assim, um
valor de RMR(básico) de 78 para esse trecho do maciço.

Tabela 4.17- Cálculo de valores RMR(básico) Seção 3 – mosaico 1.
Parâmetros (Variação Valor RMR)

Índices

Resistência da Rocha Intacta (15-0)

15

RQD (20-3)

13

Persistência (6-0)

6

Espaçamento (20-3)

15

Abertura (6-0)

5

Rugosidade (6-0)

5

Preenchimento (6-0)

6

Intemperismo (6-0)

6

Presença de Água (15-0)

7

Valor Total RMR (básico)(100-0)

78
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4.2.5 Seção 3 - Mosaico 2
O mosaico foi feito com processamento de 12 fotos, com 6 arranjos 3D, conforme
localização dada na figura 4.36. Na figura 4.37, pode-se observar o mosaico não
orientado criado.

Figura 4.36 - Vista geral do talude, retângulo laranja local de mapeamento convencional
dos pontos 4 e 5, quadrado azul marcando área caracterizada pela fotogrametria (Seção
3 – Mosaico 2).

Figura 4.37 - Modelo Digital fotogramétrico da Seção 3- Mosaico 2.
Quando feita a análise estrutural, podem-se verificar três famílias de
descontinuidades (Figura 4.38), sendo uma definida em toda pedreira e duas
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exclusivamente neste trecho (F5 e F6), conforme a tabela 4.18 e figura 4.39.

Figura 4.38 - Definição das três famílias de descontinuidades. (Vermelha: F1; verde: F5
e azul: F6).
Tabela 4.18 - Medidas estruturais de famílias de descontinuidades da Seção 3Mosaico 2.
Família

Dip direction

Dip

F1

103º

78º

F5

260º

67º

F6

103º

32º

Figura 4.39 - Diagrama de Schmidt de medidas estruturais obtidas na Seção 3- Mosaico
2. (124 medidas).
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•

Persistência por família de descontinuidade

As famílias de descontinuidades F1 e F6 apresentaram medidas de persistências mais
baixas, e a família F5 apresentou valores médios próximo a 2 metros de comprimento
(Figura 4.40 e Tabela 4.19).

Figura 4.40 - Persistências por família de descontinuidade da Seção 3 – Mosaico 2.
Tabela 4.19 – Valores médios da persistência de cada família de descontinuidade da
Seção 3 – Mosaico 2.
Persistência
RMR (índice)

•

Família F1

Família F5

Família F6

0,75 metros
6

1,90 metros
4

0,80 metros
6

Espaçamento por família de descontinuidade

De acordo com os gráficos (Figura 4.41) verifica-se uma distribuição semelhantes dos
valores de espaçamento das três famílias de descontinuidades, os valores médios
(Tabela 4.20), apresentam peso 10 para o cálculo da RMR(básico).

Figura 4.41 - Espaçamentos por família de descontinuidade da Seção 3 – Mosaico 2.
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Tabela 4.20 – Valores médios de espaçamentos de cada família de descontinuidade da
Seção 3 – Mosaico 2.
Família F1

Família F5

Família F6

Espaçamento

0,30 metros

0,40 metros

0,20 metros

RMR (índice)

10

10

10

O cálculo de RMR(básico) (Tabela 4.21) foi feito com base nos índices geométricos
obtidos com as características da família F1, mais susceptível. Os índices
complementares foram usados os relativos ao ponto mapeado 5, resultando em uma
classificação de um maciço de boa qualidade.

Tabela 4.21 - Cálculo RMR(básico) da seção 3 – Mosaico 2.
Parâmetros (Variação Valor)

Índices

Resistência da Rocha Intacta (15-0)

15

RQD (20-3)

13

Persistência (6-0)

6

Espaçamento (20-3)

10

Abertura (6-0)

5

Rugosidade (6-0)

5

Preenchimento (6-0)

6

Intemperismo (6-0)

6

Presença de Água (15-0)

7

Valor Total RMR(básico) (100-0)
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4.2.6 Ponto 6
Orientação do talude: 270/80º. Nesse local, o talude apresenta-se com a menor altura de
toda a pedreira (Figura 4.42) e o maciço estava seco no dia da descrição, mas em outros
dias visitados observou-se umidade no local.
As maiores concentrações de medidas estruturais têm orientações com baixo mergulho
para leste (J1) e mais alto para norte (J4), com a análise feita pode-se determinar duas
famílias de descontinuidades (Tabela 4.22), conforme análise do estereograma (Figura
4.43).
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Figura 4.42 - Vista geral do ponto 6.

Figura 4.43 - Diagrama de Schmidt de medidas estruturais de descontinuidades
obtidas no ponto 6. (52 medidas).

Tabela 4.22 - Medidas estruturais de famílias de descontinuidades do Ponto 6.
Família

Dip direction

Dip

J1

100 º

16 º

J4

005 º

78 º
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Quanto às persistências das descontinuidades, pode-se verificar a família J1, com
persistências maiores que 2 metros, enquanto as famílias subverticais (J4) possuem
persistência variando de 1 metro a 0,30 metros (Figura 4.44).

Figura 4.44- Persistências médias das descontinuidades. (Escala foice: 1,50 m).
Os espaçamentos médios das descontinuidades variam de 40 a 80 centímetros. Quanto
às aberturas das fraturas, normalmente variam de 0 a 1 mm, podendo chegar a 5 mm.
Com base nos valores levantados, calculou-se o índice RMR(básico) do ponto 6 (Quadro
4.6).
Quadro 4.6 - Cálculo RMR(básico) do ponto 6.
CÁLCULO RMR Ponto 6
Rugosidade: Rugosa: RMR 5
RQD 77 RMR: 17
Preenchimento: nenhum RMR: 6
Espaçamento: 15 cm RMR 8
Alteração: Inalterada RMR 6
Persistência 50 cm RMR: 6
Presença de água: úmido RMR: *7
Resistencia da Rocha: >250 MPa RMR:15

Aberturas 0 mm: RMR: 6

Total RMR(básico): 76

* Valor de presença de água varia muito da época que foi mapeada.

4.3 CÁLCULO SMR
Para o cálculo SMR foi feita uma análise cinemática preliminar, com base nas famílias
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de descontinuidades e orientação do talude de cada ponto mapeado e seção
fotogramétrica. Esta classificação requer identificar os planos mais suscetíveis de
ruptura em relação à orientação e à inclinação do talude.
As análises foram feitas utilizando rupturas planares, em cunha e tombamento flexural.
O fator F4, relacionado ao tipo de desmonte empregado, foi considerado como desmonte
a fogo, atribuindo um valor nulo a todos os cálculos.
Os demais fatores foram calculados de acordo com equações de Romana (1985)
(Equações 2.5, 2.67 e 2.7), e a tabela de correção de parâmetros (Quadro 2.10) de
Romana (1997). Para o fator F3 foram utilizadas as equações (Equação 2.10, 2.11 e
2.12) desenvolvidas por Tomás et al. (2007).
4.3.1 Ponto 1
Os dados estruturais do Ponto 1 indicam maior possibilidade teórica de ruptura planar
segundo família de descontinuidade J2 (Figura 4.45). Quanto ao cálculo do SMR
(Tabela 4.23), observa-se a queda acentuada do valor em relação ao RMR(básico).

Figura 4.45 - Estereograma de análise cinemática para ruptura planar do ponto 1.
Tabela 4.23 - Cálculo SMR no Ponto 1.
CÁLCULO SMR - PONTO 1

Tipo de Ruptura
Planar (J2)

F1 F2 F3
1 1 -60

Total (F1xF2F3)
-60

RMR(básico)
75

SMR
15
78

4.3.2 Ponto 2
Os dados estruturais do Ponto 2 indicam maior possibilidade de ruptura planar para as
famílias de descontinuidades J2 e J5 e ruptura por tombamento flexural segunda família
J3 (Figura 4.46 e 4.47). Quanto ao cálculo do SMR (Tabela 4.243), observou-se família
J2 mais susceptível para ruptura planar.

Figura 4.46 - Estereograma de análise cinemática para ruptura planar do ponto 2.

Figura 4.47 - Estereograma de análise cinemática para ruptura por tombamento flexural
do ponto 2.
Tabela 4.24 - Cálculo SMR no Ponto 2.
CÁLCULO SMR - PONTO 2

Tipo de Ruptura
Planar (J2)
Tombamento (J3)

F1
F2
0,42 0,41
1
1

F3
-60
1

Total (F1xF2F3)
-10,33
1

RMR(básico)
72
72

SMR
62
72
79

4.3.3 Ponto 3
Os dados estruturais do Ponto 3 indicam maior possibilidade de ruptura em cunha na
intersecção das famílias de descontinuidades J5 e J2 (Figura 4.48), o cálculo do índice
SMR (Tabela 4.25) não apresentou grande diferença em relação ao índice RMR(básico).

Figura 4.48 - Estereograma de análise cinemática para ruptura planar do ponto 3.
Tabela 4.25 - Cálculo SMR no Ponto 3.
CÁLCULO SMR - PONTO 3

Tipo de Ruptura
Cunha (i=115/35)

F1 F2 F3
0,15 1 -60

Total (F1xF2F3)
-9

RMR(básico)
69

SMR
60

4.3.4 Ponto 4
Os dados estruturais do Ponto 4 indicam maior possibilidade de ruptura planar segundo
a família J2 e ruptura em cunha na intersecção dos planos das famílias J2 e J4 (Figuras
4.49 e 4.50). Quanto ao cálculo do SMR (Tabela 4.26), observa-se uma queda mais
acentuada do valor em relação ao RMR(básico), mostrando suscetibilidade teórica para
ruptura em cunha.
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Figura 4.49 - Estereograma de análise cinemática para ruptura planar do ponto 4.

Figura 4.50 - Estereograma de análise cinemática para ruptura em cunha do ponto 4.
Tabela 4.26 - Cálculo SMR no Ponto 4.
CÁLCULO SMR - PONTO 4

Tipo de Ruptura
Planar (J2)
Cunha (i=80/36)

F1
F2
0,42 0,81
0,85 1

F3
-60
-51

Total (F1xF2F3)
-20,41
-51,00

RMR(básico)
68
68

SMR
48
17

4.3.5 Ponto 5
Os dados estruturais do Ponto 5 indicam maior compatibilidade com ruptura planar
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segundo a família de descontinuidade J7, e ruptura por tombamento flexural para a
família J3 (Figuras 4.51 e 4.52). Para o cálculo SMR (Tabela 4.27), observou-se queda
acentuada no valor acentuado do índice RMR(básico), mostrando susceptibilidade teórica
para os dois tipos de rupturas.

Figura 4.51- Estereograma de análise cinemática para ruptura planar do ponto 5.

Figura 4.52 - Estereograma de análise cinemática para ruptura por tombamento flexural
do ponto 5.
Tabela 4.27 - Cálculo SMR no Ponto 5.
CÁLCULO SMR - PONTO 5

Tipo de Ruptura
Planar (J7)
Tombamento (J3)

F1 F2 F3
0,72 1 -58
0,64 1 -58

Total (F1xF2F3)
-41,76
-37,12

RMR(básico)
76
76

SMR
34
39
82

4.3.6 Ponto 6
O ponto 6 não apresentou compatibilidade cinemática ao ser analisado, assim
dispensou-se cálculo SMR. Sendo o valor de SMR igual ao valor de RMR.
4.3.7 Seção 1
Os dados estruturais da Seção 1 somente indicam maior suscetibilidade de ruptura
planar para a família de descontinuidade F1 (Figura 4.53).

Figura 4.53 - Estereograma de análise cinemática para ruptura planar da seção
fotogramétrica 1.
O cálculo do índice SMR (Tabela 4.28) mostra valor mediano, podendo ser encarado
como susceptível a ruptura planar.
Tabela 4.28 - Cálculo SMR na Seção 1.
CÁLCULO SMR - SEÇÃO 1

Tipo de Ruptura
Planar (F1)

F1 F2 F3
1 1 -30

Total (F1xF2F3)
-30

RMR(básico)
75

SMR
45

5.3.8 Seção 2
Os dados estruturais da Seção 2 indicam maior susceptibilidade de ruptura planar para a
família F1, conforme estereograma (Figura 4.54). O cálculo do SMR (Tabela 4.29)
indica redução da qualidade do maciço, quando analisada a susceptibilidade do maciço
a ruptura, com RMR(básico) de um maciço bom para um SMR indicando um maciço ruim.
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Figura 4.54 - Estereograma de análise cinemática para ruptura planar, interpretada na
fotogrametria na Seção 2.
Tabela 4.29 - Cálculo SMR na Seção 2.
CÁLCULO SMR - SEÇÃO 2

Tipo de Ruptura
Planar (F1)

F1 F2 F3
0,56 1 -57

Total (F1xF2F3)
-31,92

RMR(básico)
73

SMR
41

4.3.9 Seção 3 – Mosaico 1
Nos dados estruturais da Seção 3 – Mosaico 1 constata-se possibilidade teórica de
ruptura planar segundo a família de descontinuidade F1 (Figura 4.55), e tombamento
flexural, quando averiguada a família F4 (Figura 4.56). O cálculo SMR (Tabela 4.30),
apresenta queda na qualidade do maciço semelhante para os dois tipos de rupturas.

Figura 4.55 - Estereograma de análise cinemática para ruptura planares interpretada na
fotogrametria na Seção 3 – Mosaico 1.
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Figura 4.56 - Estereograma de análise cinemática de ruptura por tombamento flexural
interpretada na fotogrametria na Seção 3 – Mosaico 1.
Tabela 4.30 - Cálculo SMR na Seção 3 – Mosaico 1.
CÁLCULO SMR - SEÇÃO 3 - MOSAICO 1

Tipo de Ruptura
Planar (F1)
Tombamento (F4)

F1 F2 F3
1 1 -30
0,64 1 -60

Total (F1xF2F3)
-30
-38,40

RMR(básico)
78
78

SMR
48
40

4.3.10 Seção 3 – Mosaico 2
Os dados estruturais da Seção 3 – Mosaico 2 indicam maior possibilidade teórica de
ruptura planar segundo a família de descontinuidade F1 (Figura 4.57), ruptura em cunha
na intersecção dos planos de descontinuidades F5 e F6 (Figura 4.58), e tombamento
flexural pela descontinuidade F5 (Figura 4.59).

Figura 4.57 - Análise cinemática para ruptura planar interpretada na fotogrametria na
Seção 3 – Mosaico 2.
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Figura 4.58 - Análise cinemática para ruptura em cunha interpretada na fotogrametria na
Seção 3 – Mosaico 2.

Figura 4.59 - Análise cinemática para ruptura por tombamento flexural interpretada na
fotogrametria na Seção 3 – Mosaico 2.
O cálculo SMR (Tabela 4.31), indica maior fragilidade do maciço para a família F5,
quando analisada ruptura por tombamento flexural.
Tabela 4.31 - Cálculo SMR na Seção 3 – Mosaico 2.
CÁLCULO SMR - SEÇÃO 3 - MOSAICO 2

Tipo de Ruptura
Planar (F6)
Cunha (i=175/10)
Tombamento (F5)

F1 F2
0,6 0,4
0,15 1
0,64 1

F3
-60
-60
-60

Total (F1xF2F3)
-14,4
-9
-38,40

RMR(básico)
73
73
73

SMR
59
64
35
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Para facilitar analises futuras, o Quadro 4.7 apresenta um resumo mostrando a relação
entre os valores de RMR(básico) e SMR de cada ponto mapeado e seção fotogramétrica
correspondente.
Quadro 4.7 - Comparação de valores de RMR(básico) e SMR entre pontos mapeados e
seções fotogramétricas (P- ruptura planar; C- ruptura em cunha e T – tombamento
flexural).
Classificação

RMR

SMR

Tipo de Ruptura

75

15

P

Seção 2

73

Ponto 2

72

41
62
72

P
P
T

Seção 1
Ponto 3

75
69

45
60

Ponto 6

72

72

P
C
Sem
compatibilidade

Local
Ponto 1

Classificação
Local

RMR

Ponto 4

68

Ponto 5

76

Seção 3 - Mosaico 1

78

Seção 3 - Mosaico 2

71

SMR

Tipo de Ruptura

48
17
34
39
48

P
C
P
T
P

40
59

T
P

64

C

35

T

4.4 FOTOINTERPRETAÇÃO
A identificação de lineamentos de drenagens foi feita em fotos aéreas na escala
1:30.000. Analisando-se a distribuição desses lineamentos (Figura 4.60) constata-se
direções preferenciais para E-W e NNW-SSE, e, com menor expressão NE-SW e NNESSW.

Figura 4.60 – Fotointerpretação de lineamentos da região pedreira Mariano de Abreu.
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CAPÍTULO 5 DISCUSSÃO
O principal objetivo deste estudo foi comparar os dois métodos de aquisição de dados
geotécnicos na pedreira Mariano de Abreu, analisando se seria possível o uso de
fotogrametria em análises geotécnicas em terrenos de rochas duras e muito fraturadas,
como os migmatitos. Analisou-se também as vantagens da fotogrametria, como
segurança, maior acesso ao maciço e tempo de caracterização relativamente baixo, para
que a ferramenta possa ser adotada pela URBEL, uma vez que esses aspectos superam
algumas limitações da TDP.
De antemão, percebeu-se grande variação na orientação das descontinuidades, o que
pode ser explicado pelo posicionamento geológico da área, próximo ao contato com
empurrão, do Complexo Belo Horizonte (Arqueano) e rochas proterozóicas (Grupo
Sabará), o que pode ter gerado grande diversificação de orientações de fraturas.
Outro motivo é a possibilidade de existirem descontinuidades geradas pela ação de
desmonte da rocha por explosivos. Assim, realizou-se comparativo das famílias
definidas, com lineamentos de drenagens fotointerpretadas e dados de bibliografias,
como Parizzi (2004) e Reis Jr. (2016).
A família J1, subhorizontal, tem características de fraturas de alívio, ou seja, formada
naturalmente pela descompressão do maciço no tempo geológico. Por se desenvolverem
subparalelamente ao relevo, essas famílias não são identificáveis em fotos aéreas. Na
fotointerpretação, identificaram-se quatro direções preferenciais de lineamentos de
drenagens (Figura 5.1). Nota-se que o lineamento D1 coincide com a direção da família
J4 e se assemelha a uma família definida por Reis Jr (RE1); já o lineamento D2 tem
mesma direção da família J3; o lineamento D3 coincide com a direção da família J7; o
lineamento D4 coincide com a direção da família J2 e tem orientação semelhante à
família RE3 (Reis Jr, 2016), além de mesma direção, mas com mergulho menor que o
da família PZ1 (Parizzi, 2004); por fim, a família J5 é similar à família RE2. A única
família de descontinuidade que não coincide com a orientação das demais estruturas é a
J6 (Figura 5.1), mas esta não foi reconhecida na análise global do talude (Figura 4.1), só
aparecendo, de forma secundária, no Ponto 4. A família J7, reconhecida apenas no
Ponto 5, provavelmente representa a dispersão da família J2, como discutido
previamente.
Portanto, como há boa coincidência com os lineamentos locais de drenagem e com
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dados regionais prévios, pode-se afirmar que as cinco direções principais de
descontinuidades são de origem geológica.

Figura 5.1 – Comparativo das famílias de descontinuidades mapeadas com lineamentos
de drenagens fotointerpretadas.

5.1 PARÂMETROS GEOTÉCNICOS DO MACIÇO ROCHOSO
A seguir serão comparados os dados adquiridos pelos dois métodos empregados
(convencional e fotogrametria). Cabe enfatizar que a diferença dos resultados dos
levantamentos pelos dois métodos se deve em parte à análise, quase exclusivamente, da
porção inferior do talude, enquanto as seções fotogramétricas se referem à porção
superior deste, com exceção da Seção 2.
5.1.1 Orientação de famílias de descontinuidades
Como relatado pode-se diferenciar sete famílias de descontinuidades pelo método de
mapeamento e seis famílias de descontinuidades pela fotogrametria. As definições
foram executadas analisando todos os pontos mapeados ou, em casos específicos, em
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pontos ou seções isoladas.
Analisando as orientações das famílias de descontinuidades adquiridas pelos dois
métodos, observou-se uma variação. Um exemplo é a família de maior concentração de
medidas adquirida pela fotogrametria (F1), que não tem correspondência com qualquer
família definidas pelo mapeamento (Figura 5.2). De fato, quando se compra os
resultados obtidos a família F1 na região do estereograma de pontos mapeados, a
quantidade de medidas não é suficiente para a definição de uma família. Para esse caso,
F1 está mais próxima à família J7 mapeada no Ponto 5.

Figura 5.2 – Diagramas de Schmidt com definição de famílias de descontinuidades para
área da pedreira por fotogrametria (a) e mapeamento (b).
As

famílias

de

descontinuidades

de

baixo

ângulo,

sub-horizontais,

foram

individualizadas nos dois métodos, sendo J1 (mapeamento) e F2 (fotogrametria), onde
representam fraturas de alívio. Já para a família J2, a segunda com mais expressão nos
pontos mapeados, pode ser correlacionada a família F3, essa com grande concentração
quando feita análise com todos os dados da fotogrametria, mas que não são frequentes
nas seções isoladas.
Observou-se também presença constante de descontinuidades com direção de mergulho
contrário ao caimento do talude, individualizada no mapeamento pela família J3, e
identificada com maior concentração quando analisado os mosaicos da seção 3, com a
família F4 (Mosaico 1) e F5 (Mosaico 2).
As demais famílias mapeadas (J4, J5 e J6) não foram identificadas com expressão na
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análise fotogramétrica, como pode ser visto na figura 5.3, onde as representações de
pólos das atitudes das famílias de descontinuidades indicam as famílias obtidas pelos
dois métodos.

Figura 5.3 – Estereograma de representação de polos das famílias de descontinuidades
obtidas pelo mapeamento e fotogrametria, e correlação entre elas.
Observando-se a figura 5.3 verifica-se que as famílias caracterizadas por fotogrametria
estão sempre concentradas na porção equatorial do estereograma, com direções
subparalelas ao talude, isso evidência, que as estruturas mais oblíquas ao talude têm
identificação mais difícil, mostrando uma possível limitação do método fotogramétrico
para esse estudo de caso.
5.1.2 Persistência e Espaçamento
Os índices de persistência e espaçamento adquiridos pelos dois métodos formam
semelhantes quando comparados por famílias de descontinuidades. Observando a
família de descontinuidade, mais susceptível, de cada ponto ou seção, usada para
classificar o maciço, nota-se pequena variação na persistência, sendo sempre menores
que 1 metro, não alterando na classificação RMR(básico). Os espaçamentos entre
descontinuidades também não apresentam variação considerável.
5.2 ANÁLISE CINEMÁTICA E CLASSIFICAÇÃO DE MACIÇOS
As análises cinemáticas realizadas via software Dips7 indicaram maior probabilidade de
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rupturas planares e por tombamento flexural no maciço rochoso. Nas figuras 5.4 e 5.5, é
possível visualizar imagens com a caracterização estrutural do maciço dos pontos
mapeados e seções fotogramétricas interpretadas.
Antes desta análise, se pondera que a quantidade de dados coletados na fotogrametria
foi maior que no método tradicional. A principal diferença entre os dados coletados pelo
método tradicional e fotogramétrico para a análise cinemática é a presença de uma
família, ou duas, sempre de alto ângulo nos dados vindos do Sirovision (fotogrametria),
o que não se confirmou preponderante no mapeamento convencional.
Na pedreira, não foi observada durante as atividades de campo nenhum movimento de
massa, mas sim uma grande quantidade de blocos caídos, causados principalmente pelo
maciço muito fraturado.
Como relatado no Capítulo 4, a presença de água no maciço varia de acordo com a
época do ano, mas também de uma forma sem controle, como fluxo de água originada
de descartes das habitações no topo dos taludes da pedreira. Essa imprevisibilidade da
presença de água fez com que os valores desses parâmetros fossem reduzidos, de forma
conservadora, para a classificação do maciço.
A classificação RMR(básico) nos taludes da pedreira não apresentou muita diferença nos
dois métodos de análises, pois, geralmente os dados geométricos (persistência e
espaçamento) das descontinuidades, não foram muito distintos entre si, e não alteraram
tanto o valor final. É necessário lembrar que a maior parte dos valores dos parâmetros
dos cálculos foram considerados a partir dos dados obtidos no mapeamento tradicional.
Já quanto ao cálculo SMR, houve alguma diferença nos resultados nos dois métodos,
muito por conta da diferença de mergulho de famílias de descontinuidades.
Os fatores de correção F3 da classificação SMR estão ligados à diferença entre o ângulo
de inclinação do talude e a família ligada à ruptura, principalmente para ruptura planar,
sendo que, para taludes subverticais as equações (2.9 a 2.11) geram valores negativos,
que dependendo do peso de F1 e F2, pode acarretar queda no valor SMR em relação a
RMR(básico), como visto no capítulo anterior (Tabela 4.34).
Conceitualmente, como discutido por Romana (1985), valores SMR abaixo de 40
caracterizam maciços instáveis, com possibilidades rupturas iminentes, mas isso não foi
verificado nesse estudo. Em alguns pontos mapeados (Pontos 1 e 4) os valores de SMR
são muito baixos, 15 e 8 respectivamente, associados a rupturas planares e em cunha.
Tais valores refletiram em pequenas rupturas ativas no local, gerando quedas de blocos.
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Figura 5.4 - Imagem com o padrão de orientações das descontinuidades dos pontos mapeados na pedreira Mariano de Abreu.
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Figura 5.5 – Imagem com o padrão de orientações das descontinuidades adquirida a partir da análise fotogramétrica na pedreira Mariano de
Abreu.
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5.3 USO DA FOTOGRAMETRIA
Hoje, a URBEL, articuladora direta deste trabalho, realiza seus mapeamentos de
maciços rochosos na forma tradicional, com verificação dos parâmetros geotécnicos,
como condições e geometria de descontinuidades, por geotécnico em contato direto com
os taludes. Áreas similares a essa apresentam condições de segurança baixas,
susceptíveis a quedas imprevisíveis de blocos, além de instabilização de lixo doméstico
e até resíduos de construção civil. Toda essa situação gera condições de trabalhos de
baixa segurança para os técnicos responsáveis.
A experiência do uso da fotogrametria digital, para caracterização geotécnica do maciço
rochoso da Pedreira Mariano de Abreu, mostrou-se regular, com algumas restrições
comuns à ferramenta.
Dentre as principais características positivas estão a segurança no levantamento de
dados, a rapidez nos resultados, a criação de um banco de dados geotécnicos
informatizado indireto, o baixo custo relativo de equipamentos básicos e a possibilidade
de levantar informações de locais pouco acessíveis.
Os fatores negativos da técnica estão relacionados à impossibilidade de fotografar em
locais com muitos obstáculos visuais entre o talude e máquina fotográfica e limitação na
identificação de descontinuidades mais oblíquas à direção do talude, situação também
relatado em estudo de caso por Fernandes (2010).
Para que o trabalho se torne mais sistemático e a técnica fotogramétrica seja mais
aproveitada, é necessário construir um banco de dados geotécnicos, com informações de
geoposicionamento, litologia e características das descontinuidades.
Assim, com uma base de dados consistente, pode-se verificar padrões geotécnicos,
como os observados na Pedreira Mariano de Abreu, onde as principais variações foram
os dados obtidos do SIROVISION, além da presença de água nas descontinuidades e o
RQD adquirido pelo método de Priest & Hudson (1976).
O método adotado de não referenciar espacialmente as fotos, mas sim com uso de escala
visíveis, como objetos de dimensões conhecidas, nas fotos e orientações notáveis
conhecidas, como a do próprio talude, mostrou-se eficiente. Esse método apresenta
agilidade na tomada de fotos e menor contato direto com o talude.
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CAPÍTULO 6 CONCLUSÃO E SUGESTÕES DE TRABALHOS FUTUROS
O principal objetivo deste estudo foi mostrar a funcionalidade de utilização da
fotogrametria digital terrestre para levantamentos geotécnicos em maciços rochosos,
para que no futuro possa vir a ser utilizado por órgãos públicos, tal como a URBEL.
Para isso, optou-se por comparar os métodos tradicional de coleta de dados
(mapeamento) e aquisição remota (fotogrametria).
Após a análise dos resultados e dos procedimentos metodológicos adotados na pesquisa,
conclui-se que o uso da fotogrametria neste estudo de caso se mostrou restritivo.
A complexidade de área de estudo, com uma grande variação estrutural, quando
analisada a orientação de fraturas, fez-se com que as análises estruturais gerassem
concentrações de medidas pouco consistentes. É importante ressaltar que houve
dificuldade de definição de famílias de descontinuidades com os dados obtidos tanto
pelo software Sirovision, quanto pelo mapeamento tradicional, pela grande dispersão de
orientações

das

descontinuidades.

Analisando

especificamente

os

dados

de

fotogrametria, verificou-se que as descontinuidades oblíquas às direções do talude
foram subestimadas, evidenciando um viés do método nesse caso de estudo, com
concentração de orientações com direção paralelas ao talude e com alto ângulo de
mergulho.
Por outro lado, vale lembrar que os dados coletados pela fotogrametria representam
principalmente a porção superior do talude, onde teoricamente o talude pode estar mais
meteorizado,

aumentando

a

fragilidade

das

descontinuidades.

Com

isso

o

desprendimento de blocos nessa altura da vertente é maior, o que pode expor com mais
intensidade as descontinuidades com direção paralelas ao talude e de alto ângulo, mais
susceptíveis a pequenas rupturas.
Os dados de persistência e espaçamento convergiram para resultados similares, em que
a variação existente não comprometeu a classificação do tipo RMR.
Quanto a classificação geomecânica do maciço, o uso do índice SMR em algumas
situações demostrou probabilidade de ruptura alta, com valores até abaixo de 20. Neste
estudo de caso o valor baixo de SMR está condicionado pela relação entre as
orientações de descontinuidades e taludes, que junto com a disposição das fraturas e
condições das descontinuidades, acarreta em queda de blocos.
Por outro lado, não se verificou muita diferença no tempo de aquisição com as duas
análises. É importante constatar que existia uma inexperiência com a fotogrametria e o
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uso do software Sirovision. Provavelmente, com mais experiência, a aquisição dos
dados pela fotogrametria seria mais rápida do que pelo método tradicional.
A segurança da coleta por fotogrametria é muito maior, portanto, considerando que os
taludes da pedreira são suscetíveis a quedas de blocos, o mapeamento foi realizado em
meio à preocupação quanto a possíveis acidentes. De forma lógica, quando feita a
tomada de fotos, já que o contato com o talude é mínimo, o trabalho se tornou muito
mais cômodo e seguro.
Para uso em levantamento geotécnico por órgãos municipais, a fotogrametria funciona
caso haja um banco de dados bem consolidado dos parâmetros descritivos, como
rugosidade de paredes, abertura, intemperismo, preenchimento e RQD, pois esses
fatores não podem ser obtidos por aquisição remota. Portanto, recomenda-se a criação
de um banco de dados com diversos dados geotécnicos, que quando estiver bem
consolidado, poderá subsidiar análises fotogramétricas.
A definição de estruturas geradas por ação de explosivos foi um dos grandes problemas
encontrados durante a execução do trabalho. Assim sugerem-se estudos que possam
facilitar essa questão. Criar metodologias para identificar estruturas de gênese não
tectônica facilitaria análises geotécnicas de maciços rochosos em área de mineração.
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