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RESUMO 
 

Os mecanismos de ruptura por tombamento são movimentos devidos à força 

que causam momento, originando rotação e/ou flexão de colunas ou de blocos de 

rocha, originadas pela interceptação de diferentes famílias de descontinuidades. Tais 

mecanismos são divididos em três grupos principais: tombamento flexural, 

tombamento de blocos e bloco-flexural.  

Para o tombamento de blocos foi desenvolvida uma metodologia de análise, 

via equilíbrio limite, tendo por base a proposta clássica de Goodman & Bray (1976), 

onde se calcula um fator de segurança para um conjunto de blocos. Aplicou-se a 

metodologia a três taludes distintos, onde nota-se em campo a presença de tal 

mecanismo. 

Os três taludes analisados foram: um talude na entrada do bairro Vila 

Aparecida, em Ouro Preto, cuja litologia é um xisto; um talude em gnaisse, na cidade 

de Itabirito, próximo ao Acesso II; e o outro na Rodovia dos Inconfidentes no Km 

45, próximo à lanchonete Jeca Tatu, também na cidade de Itabirito, cuja litologia é 

um quartzito. 

Fez-se um levantamento geológico-geotécnico em todos os taludes visando 

à obtenção de parâmetros de resistência e deformabilidade dos maciços. Entretanto, 

encontrou-se dificuldade em estabelecer quais valores deveriam ser utilizados, diante 

das incertezas e da falta de correlações confiáveis entre as equações e os métodos 

empíricos. 

Realizaram-se análises de estabilidades, tanto via equilíbrio-limite quanto 

via tensão-deformação para os taludes estudados. 

Compararam-se os resultados obtidos pelas análises numéricas e pela 

metodologia proposta e chegou-se a conclusão que esta responde bem à realidade em 

campo, apesar das suas simplificações, sendo sua principal vantagem a facilidade de 

uso, já que a mesma foi implementada em planilha Excel. 
 

Palavras chaves: tombamento de blocos, equilíbrio-limite, fator de segurança e 

modelagem numérica. 
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ABSTRACT  
The mechanisms of rupture by acting of toppling are movements due to the 

force that causes the momentum, originating the rotation and/or bending of columns 

or blocks of rocks, created by the interception of different kinds of discontinuities. 

Those mechanisms are divided into three main groups: block toppling, flexural 

toppling and block flexure toppling. 

For the block toppling, it was developed a methodology of analysis, by limit 

equilibrium analysis, having as base the Goodman & Bray's (1976) classical 

proposal, which suggests that a factor of safety should be calculated for a set of 

blocks. This methodology was applied to tree distinct slopes, where such mechanism 

can be found. 

The tree analyzed slopes were: one at the entrance of the neighborhood Vila 

Aparecida, in Ouro Preto, whose lithology is schist; one slope whose lithology is 

gneiss, in the city of Itabirito, next to the Acesso II; and the other in Inconfidentes 

Road, Km 45, next to the Jeca Tatu Snack Bar, the slopes’ lithology  is quartzite. 

A geological investigation was done in all of the slopes, angling for 

acquirement of parameters of elasticity and deformability of rock mass. However, 

difficulties on establish which values should be used was found, towards the 

uncertainties and lack of reliable correlations between the equations and the empiric 

methods. 

For all slopes numerical analyses was done as far as for limit equilibrium 

analysis as for tension-deformation.  

The gotten results using the numeric analysis where compared to those 

found with proposed methodology, dropping into the conclusion that this 

methodology responds well to the reality found on the field, regardless its 

simplifications. Its main advantage is the ease of use, once it was implemented in 

Excel spreadsheet. 

 
 
 

Key words: block toppling, limit equilibrium analysis, factor of safety and numerical 
modeling. 
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Ja Índice de influência da alteração das paredes das descontinuidades 

Jw Índice que avalia a pressão de água 

SRF Stress Reduction Factor 

ᶲr Ângulo de atrito residual 

F1 Parâmetro associado com o paralelismo entre o talude e a direção da 

descontinuidade -  

F2 Parâmetro relacionado com o mergulho da descontinuidade para ruptura 

planar 

F3 Parâmetro relativo ao ângulo do talude comparado ao ângulo de 

mergulho da descontinuidade 
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F4 Parâmetro relacionado ao método de escavação 

P Ruptura planar 

T Ruptura por tombamento 

α s Direção de mergulho do talude 

α j Direção do talude 

βs Direção de mergulho da junta 

β j Direção da junta 

E Módulo de deformação ou Módulo de Young 

Jv Contador volumétrico de juntas 

γ1,2,3 Ângulos entre as famílias de descontinuidades 

β Fator de forma do bloco 

Smax Maior espaçamento entre as descontinuidades 

Smin Menor espaçamento entre as descontinuidades 

nj Índice relacionado ao número de famílias de descontinuidades 

λ Frequência das descontinuidades  

t Valor do corte do maciço adotado na análise 

N Número de descontinuidades 

L Comprimento da linha perpendicular as descontinuidades 

σUCS Resistência a compressão uniaxial 

R Valor de ressalto 

ρ Densidade seca da rocha 

r Índice de correlação 

Φj Ângulo de atrito 

ψf Inclinação do talude 

ψ  p Inclinação das descontinuidades 

σ1 Tensão principal maior 

σ3 Tensão principal menor 

β Mergulho do plano basal 

t Espessura do bloco 

h Altura do bloco 

Δx Largura do bloco 

yn Altura do bloco 

Wn Peso do bloco 

Pn Força produzida como resultado do tombamento do bloco 
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Pn-1 Força de reação do bloco imediatamente abaixo 

Rn Forças normais 

Sn Forças tangenciais 

FS Fator de Segurança 

μ Coeficiente de atrito 

φr Ângulo de atrito necessário ao equilíbrio limite 

φb Ângulo de atrito na base dos blocos 

kn Rigidez normal das juntas 

ks Rigidez cisalhante das juntas 

N Número de blocos rígidos ou gridpoints nos blocos deformáveis 

u 

c 

Aface 

M 

P 

Poro-pressão 

Coesão 

Área da face do bloco 

Momento 

Carregamento adicional 
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1.1 Introdução 

 
Um dos ramos da Mecânica de Rochas é a estabilidade de taludes. Dentre os 

vários tipos de mecanismos de ruptura que podem incidir em taludes rochosos, os 

tombamentos exercem maior interesse e fascínio de estudo, por ocorrerem em 

qualquer litologia, altura de talude, em taludes naturais ou construídos, além de 

apresentarem rupturas com movimentação rápida ou lenta. Os tombamentos são 

movimentos devido a forças que causam momento, originando rotação e/ou flexão de 

colunas ou de blocos de rocha sobre uma base fixa. São classificados em três tipos 

principais: tombamento flexural, tombamento de blocos (foco do presente trabalho) e 

tombamento bloco-flexural. O tombamento de blocos ocorre quando as colunas de 

rocha são divididas por juntas ortogonais largamente espaçadas, provocando a 

individualização de blocos.  

Os mecanismos de tombamento têm sido observados no Quadrilátero 

Ferrífero (QF), tanto em taludes rodoviários quanto em taludes de minerações a céu 

aberto, mas sua compreensão, ainda, não é completamente satisfatória, sendo uma 

das maiores dificuldades a escolha do modelo a ser adotado para sua análise.  

Segundo o relato de Poisel (1990): 

 

“Um olhar nos artigos de mecânica de rochas mostram que atualmente só 

são importantes procedimentos matemáticos perfeitos e investigações dos tipos de 

materiais da rocha. Entretanto, a mecânica de rochas precisa de investigação de 

campo – não somente testes para seus parâmetros – modelos geomecânicos, e 

intuição. Lamentavelmente nós não nos perguntamos se os resultados encontrados 

pelos cálculos matemáticos realmente se aplicam a natureza. Os modelos de 

mecânica de rochas deveriam ser determinados pelo que mostra a natureza, não 

pelo que pode ser feito dentro dos limites mecânicos – matemáticos. Então isso 

deveria ser primeiramente tentado para descobrir o que está acontecendo na 
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natureza, quais procedimentos ou quais mecanismos acontecem nas estruturas, e 

somente depois, isso deveria ser considerado como modelo deles através de recursos 

mecânicos-matemáticos.”  

 

Tendo em vista o relato de Poisel (1990), o presente trabalho busca uma 

melhor compreensão do mecanismo de tombamento de blocos em taludes do QF, 

aliando dados de campo – características geológico-geotécnicas – com técnicas de 

análises cinemáticas, e de equilíbrio-limite e, ainda, por tensão-deformação. Desta 

forma, o trabalho intenciona dar sua contribuição em um dos assuntos mais urgentes 

a serem resolvidos pela mecânica de rochas segundo Sjöberg (1999): conhecer as 

condições para ocorrência da ruptura, neste caso do tombamento de bloco, conhecer 

as condições para a deflagração da ruptura e, por fim, conhecer a forma e a 

localização da superfície de ruptura. 

 

1.2. Objetivos e Justificativas 

 
Neste trabalho procurou-se investigar o mecanismo de tombamento de 

bloco, bem como as suas possibilidades de análise. Para tanto, dividiu-se o trabalho 

em três etapas:  

Primeira Etapa: levantamento geológico-geotécnico em três taludes em 

áreas diferentes e com litologias diferentes, sendo todos suscetíveis ao tombamento 

de blocos e localizados no QF, na região de Ouro Preto e Itabirito. Feito isso, 

procedeu-se as análises cinemáticas dos dados obtidos em campo. 

Segunda Etapa: utilização e aperfeiçoamento de métodos analíticos, de 

equilíbrio-limite, existentes na literatura. Para tal, baseou-se no modelo clássico de 

Goodman & Bray (1976) e em resultados da primeira etapa do presente trabalho. Por 

fim, sistematizam-se os resultados em planilhas eletrônicas, visando facilitar e 

dinamizar a utilização dos resultados obtidos. 

Terceira Etapa: construção de modelos numéricos de tensão-deformação 

com auxílio do software Universal Distinct Element Code (UDEC), com base nos 

dados levantados nas fases anteriores.  

O que se buscou com todo esse procedimento foi uma melhor compreensão 
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dos mecanismos de ruptura por tombamento de blocos, para que, num momento 

posterior, possa-se impedir a ocorrência da ruptura, ou intervir na mesma de forma 

consistente, ou ainda, se as soluções anteriores não forem possíveis, aprender a 

conviver de maneira segura, com o problema geotécnico. 

Em termos científicos, o trabalho justifica-se visto que o mecanismo de 

tombamento de blocos é insuficientemente compreendido, sobretudo no QF, cujas 

características geológico-geotécnicas são extremamente complexas e variadas, e por 

este motivo desconhece-se qual a técnica de análise mais adequada ao seu estudo. 

Além disso, o trabalho poderá fornecer contribuições significativas para estudos 

posteriores.  

 

1.3.Estruturação do Trabalho 

 
Esta dissertação está organizada em sete capítulos e anexos para a descrição 

e análise da ruptura por tombamento de blocos. 

No capítulo 1, fez-se uma breve introdução sobre o assunto, apresentando os 

objetivos e justificativas do trabalho, assim como a maneira como o presente estudo 

foi estruturado.  

No capítulo 2, apresenta-se uma revisão bibliográfica, desde a geologia 

geral do QF (onde as áreas escolhidas para os trabalhos de campo estão inseridas), da 

estruturação de um maciço rochoso, das classificações geomecânicas, dos 

mecanismos de ruptura em taludes rochosos, em especial do tombamento, e por fim 

os meios utilizados para averiguar a estabilidade destes taludes. 

No capítulo 3, foram descritos os resultados obtidos com os trabalhos de 

campo. A resistência à compressão simples foi determinada, assim como foram 

realizadas as classificações geológico-geotécnicas das áreas. O objetivo deste 

capítulo foi fornecer dados de entrada para os modelos numéricos.  

No capítulo 4, descreveram-se metodologias de análise do mecanismo de 

ruptura por tombamento de blocos via equilíbrio limite. Primeiramente, fez-se a 

descrição de um método que calculou o FS para cada bloco individualmente, aplicou-

se tal procedimento nos taludes da Vila Aparecida e do Acesso II. Diante de algumas 

limitações de ordem prática para execução do cálculo, propor-se um segundo método 
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para obtenção do FS, considerando um conjunto de bloco, sendo este formado pela 

associação de vários blocos. Compararam-se ambas as metodologias com a de 

Goodman e Bray (1976), já difundida e bem aceita no campo da mecânica de rochas. 

No capítulo 5 tem-se a descrição da elaboração de um modelo numérico de 

uma das áreas de estudo, o software utilizado foi o Universal Distinct Element Code  

(UDEC). Fez-se uso também de resultados obtidos por Melo (2011) que utilizou o 

software Phases2 para estudar o mesmo problema. Por fim, compararam-se os 

resultados obtidos em ambos os softwares. 

No capítulo 6, fez-se o encerramento do trabalho, relatando as conclusões 

obtidas, além de sugestões para pesquisas futuras. 

No capítulo 7 tem-se a relação de todas as fontes bibliográficas utilizadas na 

pesquisa. 

Por fim, apresentam-se os anexos que contém todas as planilhas utilizadas 

em campo, bem como aquelas com cálculo do fator de segurança. 
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2.1. Geologia Geral do Quadrilátero Ferrífero  

 
As áreas escolhidas para auxiliar o presente estudo encontram-se no QF. 

Este, por sua vez, está localizado na porção centro-sudeste do Estado de Minas 

Gerais, onde ocupa uma área de aproximadamente 7.000 km2. De acordo com Dorr 

(1969), esta região foi assim denominada devido aos depósitos de minério de ferro 

que ocorrem numa área cujos vértices são as cidades de Itabira, a nordeste, Mariana, 

a sudeste, Congonhas, a sudoeste e Itaúna, a noroeste (Figura 2.1). 

 

 
Figura 2. 1. Mapa de localização do Quadrilátero Ferrífero, Minas Gerais (Ruchkys, 
2009) 

 

Segundo Barbosa & Rodrigues (1967), o QF corresponde a um bloco de 

estruturas do período Pré-Cambriano, elevadas em seus quatro lados por erosão 

diferencial. Sendo assim, quartzitos e itabiritos compõem as cristas nas altitudes de 

1300 a 1600 metros; estas cristas correspondem ao alinhamento da Serra do Curral, 

ao norte, da Serra de Ouro Branco, ao sul, da Serra da Moeda, a oeste e a leste, e por 

fim, pelo conjunto formado pela Serra do Caraça e a ponta sul da Serra do 
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Espinhaço. 

Em termos geológicos, o QF está localizado na porção meridional do Cráton 

São Francisco (Figura 2.2) abrangendo uma região da crosta estabilizada a partir do 

ciclo Brasiliano, sendo que no Arqueano fazia parte de um grande bloco crustal 

denominado Cráton do Paramirim. Este Cráton é considerado como a porção da 

crosta continental, da parte centro-leste do continente Sul-Americano, que se 

comportou de modo relativamente estável face à estruturação de faixas móveis 

orogênicas neoproterozóicas moldadas dicrônicamente durante o evento tectônico 

Brasiliano, entre 450-680 milhões de anos (Almeida, 1981 apud Diláscio, 2004). 

 

 
Figura 2. 2. (a) Mapa de localização do Cráton do São Francisco e (b) a posição 
relativa do Quadrilátero Ferrífero (Marshak & Alkmin, 1998) 
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No contexto estratigráfico, o QF é caracterizado por três grandes conjuntos 

de rochas (Figura 2.3): complexos metamórficos de rochas cristalinas arqueanas; 

sequencias do tipo greenstone belt arqueana representada pelo Supergrupo Rio das 

Velhas e; sequências metassedimentares paleo e mesoproterozóicas representadas 

pelo Supergrupo Minas, Grupo Sabará, Grupo Itacolomi e Supergrupo Espinhaço. 

 

 
Figura 2. 3. Mapa geológico simplificado do Quadrilátero Ferrífero (Alkmim e 
Marshak, 1998) 
 

 

2.2. O Maciço Rochoso e seus Entes 

 
Um maciço rochoso é um material que difere muito dos demais utilizados 

pelo homem em suas atividades de uma forma geral. Isso ocorre porque o maciço 

rochoso não é um material fabricado, mas sim, resultado de sucessivos processos de 

modificação nos quais foi (e continua sendo) submetido a ações mecânicas, térmicas 

e químicas ao longo dos anos (Azevedo e Marques, 2002). Deve ser reconhecido 
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como um material heterogêneo e comumente descontínuo, que pode ter propriedades 

diversas em pontos e direções diferentes. 

Idealmente, um maciço rochoso é composto de um sistema de blocos de 

rocha sobrepostos, apresentando uma matriz denominada rocha intacta e superfícies 

de descontinuidades que o compartimentam; todo o conjunto é mutuamente 

dependente como uma unidade (Figura 2.4). O maciço é caracterizado pela forma e 

dimensões dos blocos de rocha e fragmentos, por seu arranjo mútuo, assim como 

pelas características das condições das paredes das descontinuidades, sendo possível 

haver preenchimento nas mesmas (Lopes, 2006; Matula & Holzer, 1978; 

Palmströn,1995). 

 
Figura 2. 4. Maciço rochoso com seus entes formadores: descontinuidades e rocha 
intacta 
 
 

Uma caracterização do maciço rochoso deve selecionar parâmetros 

significativos para o projeto considerado. Não existem parâmetros únicos ou índices 

que podem designar completamente as propriedades do maciço rochoso, estes devem 

ser associados para propiciar uma caracterização adequada do material (Bieniawski, 

1984). Além disso, esta caracterização é especifica para cada local.  

As propriedades do maciço rochoso dependem significativamente do 

sistema de descontinuidades geológicas, sendo que permeabilidade, deformabilidade 

e resistência do maciço são geralmente governadas pelo entrelaçamento dos entes 

unitários que o formam. Sendo assim, a caracterização do sistema de 

descontinuidades, buscando entender como ocorre a variabilidade dos seus 

parâmetros geométricos, constitui um passo essencial para lidar com problemas 
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relacionados a mecânica de rochas.  

Uma descontinuidade consiste em qualquer estrutura ou característica 

geológica que mude ou altere a continuidade física de uma rocha, tais como zonas de 

fraqueza, falhas, juntas, na qual a resistência à tração é nula ou muito baixa. Nos 

maciços rochosos é comum a presença de vários tipos de superfícies de 

descontinuidades, originando variações bruscas nas propriedades físicas dos mesmos. 

Estas superfícies distinguem-se não só pela sua origem e evolução, mas também 

pelas suas dimensões, localização, propriedades mecânicas e frequência de 

ocorrência (Ojima, 1998 apud Lopes, 2006, ISRM, 1981). 

Na descrição das características das descontinuidades devem-se considerar 

os seguintes parâmetros (Figura 2.5): 

 

 
Figura 2. 5. Características das descontinuidades (ABGE, 1983) 
 
 
- Orientação: representa a atitude da descontinuidade no espaço, descrita pela sua 

direção, pelo rumo de mergulho (azimute) e pelo mergulho; 

- Família: conjunto de descontinuidades com a mesma orientação e origem; 

- Sistema de famílias: conjunto de famílias; 
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- Persistência: comprimento do traço de uma descontinuidade ao longo de um 

afloramento, representando a extensão da descontinuidade; 

- Espaçamento: é a medida da distância perpendicular entre dois planos consecutivos 

de descontinuidades pertencentes a uma mesma família; 

- Abertura: distância medida perpendicularmente entre paredes adjacentes de uma 

descontinuidade, cujo interior encontra-se preenchido por água, ar ou mineralizações; 

- Preenchimento: material que separa as paredes rochosas adjacentes sendo 

normalmente mais fraco que o material rochoso original, representado por areia, 

silte, argila e material de alteração intempérica; 

- Resistência da parede: equivalente à resistência compressiva das paredes rochosas 

adjacentes de uma descontinuidade; 

- Percolação: fluxo de água em uma descontinuidade ou no maciço como um todo; 

- Rugosidade: expressa as ondulações presentes nas superfícies da descontinuidade, 

exerce significativa influência na resistência ao cisalhamento; 

- Tamanho do bloco: dimensões do bloco rochoso resultantes da orientação das 

famílias de descontinuidades que se interceptam e de seu espaçamento. As principais 

formas dos blocos são poliédrico, tabular, prismático, equidimensional e colunar 

(Figura 2.6). Abaixo, tem-se uma breve explicação: 

- Bloco poliédrico: descontinuidades de pequeno porte e irregulares sem padrão 

estrutural; 

- Bloco tabular: um conjunto de juntas paralelas dominantes, por exemplo, planos 

de acamamento, com outras juntas não persistentes; espessura dos blocos muito 

menor que o comprimento ou largura; 

- Bloco prismático: Dois conjuntos de juntas dominantes, aproximadamente 

ortogonais e paralelas, com um terceiro conjunto irregular; espessura dos blocos 

muito menor que o comprimento ou largura; 

- Bloco equidimensional: Três conjuntos de juntas dominantes, aproximadamente 

ortogonais, com juntas irregulares ocasionais, gerando blocos equidimensionais; 

- Bloco romboédrico: Três (ou mais) conjuntos de juntas dominantes mutuamente 

oblíquas, originando blocos moldados obliquamente e equidimensionais; e 

- Bloco colunar: Muitos conjuntos, usualmente mais que três, de juntas paralelas 

e contínuas; comprimento muito maior que as demais dimensões. 
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Em relação às características da rocha são normalmente levantados: o grau 

de alteração e a sua coerência. A alteração é o conjunto de mudanças físico-químicas 

a que as rochas são submetidas, que provoca a degradação de suas características 

mecânicas. A caracterização é tátil-visual, com base em variações do brilho e da cor 

dos minerais e da rocha, além da friabilidade (Tabela 2.1). 

 
Figura 2. 6. Blocos definidos pelo padrão geométrico das descontinuidades de 
maciço rochosos (Dearman, 1991 apud Palmströn,1995) 
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Tabela 2. 1. Graus de alteração (IPT, 1984) 

Siglas Denominações Caractéristicas 

A1 Rocha sã ou 
praticamente sã 

Apresenta minerais primários sem vestígios de 
alterações ou com alterações físicas e químicas 
incipientes. Nestes casos, a rocha é ligeiramente 
descolorida. 

A2 
Rocha 
medianamente 
alterada 

Apresenta minerais medianamente alterados e a rocha 
é bastante descolorida. 

A3 Rocha muito 
alterada 

Apresenta minerais muito alterados, por vezes 
pulverulentos e friáveis. 

A4 
Rocha 
extremamente 
alterada 

Apresenta minerais totalmente alterados e a rocha e 
intensamente descolorida, graduando para cores de 
solo. 

A coerência é baseada em características físicas, tais como: resistência ao 

impacto, resistência ao risco (dureza) e friabilidade. A descrição do grau de 

coerência permite comparar variedade de um mesmo litotipo, bem como avaliar de 

modo qualitativo a ação do intemperismo sobre as rochas e as consequentes 

modificações em suas propriedades mecânicas (Tabela 2.2). 

 

Tabela 2. 2. Classificação de rocha quanto ao grau de coerência (Guidiani e Nieble, 
1984 apud Lopes, 2006) 

 
 

A ISRM (1981) recomenda uma classificação da resistência dos materiais 

rochosos correlacionando com a resistência à compressão uniaxial (Tabela 2.3).  

Rocha Símbolo Características 

Muito 
coerente C1 

- Quebra com dificuldade ao golpe do martelo. 
- Fragmento possui bordas cortantes que resistem ao corte 
por lâmina de aço. 
- Superfície dificilmente riscada por lâmina de aço. 

 Coerente C2 

- Quebra com relativa facilidade ao golpe do martelo. 
- Fragmento possui bordas cortantes que podem ser 
abatidas pelo corte com lâmina de aço. 
- Superfície riscável por lâmina de aço. 

Pouco 
coerente C3 

- Quebra facilmente ao golpe do martelo. 
- Bordas ao fragmento podem ser quebradas pela pressão 
dos dedos. 
-Lâmina de aço provoca um sulco acentuado na superfície 
do fragmento. 

Friável C4 - Esfarela ao golpe do martelo. 
- Desagrega sob pressão dos dedos. 
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A estrutura do maciço rochoso com sua heterogeneidade e anisotropia, e 

ainda sua ampla gama de aplicações causam desafios e problemas à engenharia de 

rochas não existentes em outros ramos da engenharia. Um destes desafios, segundo 

Einsten & Baecher (1982) apud Palmströn (1995), são as incertezas sobre as 

condições geológicas e parâmetros.  

 

Tabela 2. 3. Classificação de campo da resistência dos materiais rochosos correlação 
com a resistência à compressão uniaxial (ISRM, 1981) 

Grau Descrição Identificação de campo Resistência 
     (MPa) 

R0 
Rocha 
extremamente 
fraca 

Marcada pela unha 0,25/1,0 

R1 Rocha muito 
fraca 

Esmigalha-se sob o impacto do martelo 
de geólogo, pode ser raspada por canivete 1,0/5,0 

R2 Rocha fraca 
Pode ser raspada por canivete com 
dificuldade, marcada por firme pancada 
com a ponta do martelo 

5,0/25 

R3 
Rocha com 
resistência 
média 

Não pode ser raspada por canivete, 
amostras podem ser fraturadas com um 
único golpe do martelo. 

25/50 

R4 Rocha 
resistente 

Amostras requerem mais de um golpe de 
martelo para fraturar-se. 50/100 

R5 Rocha muito 
resistente 

Amostras requerem muitos golpes de 
martelo para fraturar-se. 100/200 

R6 
Rocha 
extremamente 
resistente 

Amostras podem somente ser lascadas 
com o martelo de geólogo. > 250 

 

2.3.  Classificações geomecânicas 

 
Kirkaldie (1988) apud Palmström (1995) mencionou a existência de 28 

(vinte e oito) parâmetros presentes em um maciço rochoso que podem influenciar a 

resistência, a deformabilidade, a permeabilidade e também a estabilidade. Diante de 

tantos parâmetros, uma caracterização completa do maciço torna-se inviável. Sendo 

assim, tem-se uma evidente necessidade de desenvolvimento de metodologias de 

classificação geomecânica em que a realidade complexa do maciço rochoso possa ser 

simplificada através da seleção de alguns parâmetros significativos.  
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Dentro do escopo citado acima encontram-se o sistema RMR e o sistema Q 

de classificação geomecânica. Nestes, poucos parâmetros chaves do maciço são 

selecionados, e valores numéricos são atribuídos aos mesmos originando assim um 

sistema de classificação para um dado tipo de rocha ou ainda para um determinado 

setor do maciço rochoso.  

 

O sistema RMR (Rock Mass Rating) foi proposto por Bieniawski em 1976 e 

ao longo dos anos foi sendo aperfeiçoado, quando uma nova versão foi sugerida em 

1989. A classificação tem por objetivo uma caracterização dos parâmetros 

condicionantes do comportamento dos maciços rochosos, compartimentar uma 

formação rochosa em classes de maciço com qualidades distintas, fornecer 

parâmetros para a compreensão das características de cada classe do maciço, prover 

dados quantitativos para projetos geomecânicos e, por fim, servir como facilitador da 

comunicação de dados do maciço na própria obra e em outras (Bieniawski, 1989).  

O sistema considera seis parâmetros para caracterização do maciço rochoso, 

são eles: resistência à compressão simples; RQD (Rock Quality Designation); 

espaçamento das descontinuidades; padrão das descontinuidades; ação da água 

subterrânea; orientação relativa das descontinuidades/escavação.  

A cada um destes fatores são atribuídos pesos (Tabelas 2.4 a 2.7). Feito isso, 

procede-se a classificação propriamente dita do maciço rochoso pelo somatório dos 

pontos obtidos (Equação 2.1), assim como, pelo ajuste da orientação das 

descontinuidades, determinando o índice RMR (Tabela 2.7).   

 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 =  �(𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝â𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑝𝑝𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑚𝑚 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑝𝑝𝑚𝑚𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑝𝑝çã𝑚𝑚)

+  𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑝𝑝 𝑚𝑚𝑝𝑝𝑐𝑐𝑚𝑚𝑜𝑜𝑚𝑚𝑝𝑝çã𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑝𝑝𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑐𝑐𝑚𝑚𝑜𝑜𝑚𝑚𝑐𝑐𝑜𝑜𝑎𝑎𝑐𝑐𝑑𝑑𝑝𝑝𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚 

Equação 2.1 
 
 

O índice RMR fornece um número entre 0 e 100 e classifica o maciço em 

cinco classes de qualidade. Durante a classificação, deve-se procurar representar as 

condições típicas médias de cada fator de análise.   
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Tabela 2. 4. Classificação geomecânica RMR (Bieniawski, 1989) 

Parâmetros Coeficientes 
1 Resistência 

da rocha 
intacta 

Point 
 Load 

> 10 MPa 4 -10 MPa 2 – 4 MPa 1 – 2 MPa Ver compressão 
uniaxial 

Compressão 
uniaxial 

> 250 
MPa 

100 – 250 
MPa 

50 – 100 
MPa 

25 – 50 MPa 5 – 
25 

MPa 

1 – 
5 

MPa 

< 1 
MPa 

Pesos 15 12 7 4 2 1 0 
2 RQD 90.100% 75 –90% 50 – 75% 25 –50% < 25% 

Pesos 20 17 13 8 3 
3 Espaçamento das 

descontinuidades 
> 2m 0,6 – 2 m 200 – 600 

mm 
60 – 200 mm <60 mm 

Pesos 20 15 10 8 5 
4 Condição das  

descontinuidades 
 (Ver Tabela 2.6) 

Superfícies 
muito 
rugosas, 
sem 
separação, 
paredes de 
rocha não 
alteradas 

Superfícies 
ligeiramente 
rugosas, 
separação < 
1mm 
paredes 
ligeiramente 
alteradas 

Superfícies 
ligeiramente 
rugosas, 
separação < 
1mm, 
paredes 
muito 
alteradas 

Superfícies 
polidas ou 
enchimento com 
espessura < 5 mm 
ou juntas 
contínuas com 
separação 1-5 
mm 

Enchimento mole com 
espessura > 5mm ou 
juntas contínuas com 
separação > 5mm 

Pesos 30 25 20 10 0 
5 Presença 

de água 
Caudal por 10 

m de 
comprimento 

do túnel 

Nenhum <10 l/mim 10-25 
l/min 

25 – 125 
l/min 

>125 l/min 

Relação 
pressão da vs 

tensão 
principal 
máxima 

0 <0,1 0,1 – 0,2 0,2 – 0,5 >0,5 

Condições 
gerais 

Completa-
mente seco 

Água 
intersticial 

Úmido Escorregamentos Entrada de água 

Pesos 15 10 7 4 0 
 

 
Tabela 2. 5. Classificação das descontinuidades (Bieniawski, 1989) 

Comprimento 
descontinuidade 

(persistência) 

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

Peso 6 4 2 1 0 
Separação 
(abertura) 

nenhuma <0,1mm 0,1-1,0 mm 1-5 mm >5mm 

Peso 6 5 4 1 0 
Rugosidade Muito 

rugoso 
rugoso Ligeiramente 

rugoso 
Quase 

liso 
Liso 

Peso 6 5 3 1 0 
Enchimento Nenhum Duro com 

espessura < 
5mm 

Duro com 
espessura >5mm 

Mole 
com 

espessura 
< 5mm 

Mole com 
espessura > 

5mm 

Peso 6 4 2 2 0 
Grau de 
alteração 

Não 
alteradas 

Ligeiramente 
alteradas 

Moderadamente 
alteradas 

Muito 
alteradas 

Em 
decomposição 

Peso 6 5 3 1 0 
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Tabela 2. 6. Correções da orientação relativa das descontinuidades e da escavação 
(Bieniawski, 1989) 

Direção perpendicular ao eixo do túnel Direção paralela ao eixo 

do túnel 

Inclinação 

0-20° 

Abertura do túnel no 

sentido da inclinação 

Abertura do túnel no 

sentido inverso da 

inclinação 

Inclinação 

45-90° 

Inclinação 

20-45° 

Inclinação 

45-90° 

Inclinação 20 

– 45° 

Inclinação 

45-90° 

Inclinação 20 

– 45° 

Muito 

Favorável 

Favorável Razoável Desfavorável Muito 

desfavorável 

Razoável Razoável 

 

Orientação das 

descontinuidades 

Muito 

Favorável 

Favorável Razoável Desfavorável Muito 

desfavorável 

Pesos Túneis e minas 0 -2 -5 -10 -12 

Fundações 0 -2 -7 -15 -25 

Taludes 0 -5 -25 -50 -60 
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Tabela 2. 7. Classes de maciços – índice RMR (Bieniawski, 1989)  

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

Classe I II III IV V 

Descrição Maciço 

rochoso 

 muito bom 

Maciço 

rochoso  

bom 

Maciço 

rochoso 

razoável 

Maciço 

rochoso  

fraco 

Maciço 

rochoso  

muito fraco 

Tempo 

médio para 

agüentar 

sem suporte 

20 anos para 

15 m de vão 

1 ano para 10 

m de vão 

1 semana para 

5 m de vão 

10 horas para 

2,5 m de vão 

30 minutos 

para 1m de 

vão 

Coesão da 

massa 

rochosa 

(KPa) 

>400 300-400 200-300 100-200 <100 

Ângulo de 

atrito da 

massa 

rochosa (°) 

>45 35-45 25-35 15-25 <15 

 
 

Com base em um grande número de avaliações de casos históricos de 

escavações subterrâneas, Barton et al. (1974) propuseram um novo sistema para 

determinação de características do maciço rochoso e requerimentos para suporte de 

túneis, o sistema Q (Rock Tunnelling Quality Index) do Instituto Geotécnico da 

Noruega. O valor numérico do índice Q varia em uma escala logarítmica de 0,001 até 

o máximo de 1000 sendo definido abaixo (Equação 2.2): 

 

𝑄𝑄 =  𝑅𝑅𝑄𝑄𝑅𝑅
𝐽𝐽𝑜𝑜

∗ 𝐽𝐽𝑝𝑝
𝐽𝐽𝑝𝑝
∗ 𝐽𝐽𝑤𝑤
𝑆𝑆𝑅𝑅𝑆𝑆

                                     Equação 2.2 

 

Onde:  

RQD – índice de designação da qualidade da rocha (Rock Quality Designation); 

Jn – índice de influência do número de famílias de descontinuidades; 

Jr – índice de influência da rugosidade das paredes das descontinuidades; 

Ja – índice de influência da alteração das paredes das descontinuidades; 

Jw – índice que avalia a pressão de água; 

SRF – índice de influência do estado de tensões no maciço e no entorno da cavidade 
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(Stress Reduction Factor). 

O primeiro fator, RQD/Jn, está relacionado à geometria do maciço, 

especificamente ao tamanho dos blocos; Q aumenta com o aumento do RQD e 

decresce com o número de famílias de descontinuidades. O RQD, por sua vez, 

aumenta com o decréscimo do número de famílias. Basicamente, quanto maior o 

valor deste quociente, melhor a qualidade do maciço. 

O segundo fator, Jr/Ja , está relacionado a resistência ao cisalhamento inter-

bloco, altos valores deste quociente significa melhor qualidade mecânica do maciço 

rochoso. O quociente aumenta com a maior presença de rugosidade na 

descontinuidade e diminui devido à alteração da superfície da mesma. Diferentes 

grupos de descontinuidades no maciço rochoso podem ter diferentes rugosidades e 

graus de alteração, sendo assim no sistema Q usa-se sempre o pior caso. 

O terceiro e último fator, Jw/SRF, é um fator ambiental que incorpora a 

pressão de água e fluxos, a presença de zonas de cisalhamento, compressão e 

dilatação de rocha e o estado de tensão in situ. O quociente aumenta com o 

decréscimo da pressão de água ou taxa de fluxo, e também com o acréscimo da 

resistência do maciço. 

O sistema Q é mais complexo para uso que o sistema RMR. Todos os 

valores que podem ser atribuídos aos seis parâmetros envolvidos no sistema Q são 

apresentados abaixo (Tabelas 2.8 a 2.14). 

 

Tabela 2. 8. Tabela do RQD (Barton et al., 1974) 

Descrição do parâmetro Valor 
“Rock Quality Designation” RQD 

A Muito mau 0-25# 

B Mau 25-50 
C Médio 50-75 
D Bom 75-90 
E Muito bom 90-100 

# Quando o RQD for <10(incluindo 0) considera-se um 
valor nominal de 10 no cálculo de Q 
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Tabela 2. 9. Tabela do índice Jn (Barton et al., 1974) 

Descrição do Parâmetro Valor 
“Joint set number” Jn 

A Nenhuma ou poucas descontinuidades presentes 0,5 – 1,0 
B Uma família de descontinuidades 2 
C Uma família mais descontinuidades esparsas 3 
D Duas famílias de descontinuidades 4 
E Duas famílias mais descontinuidades esparsas 6 
F Três famílias de descontinuidades 9 
G Três famílias mais descontinuidades esparsas 12 
H Quatro ou mais famílias, descontinuidades esparsas, maciços 

muito fraturados 
15 

I Rocha esmagada, tipo terroso 20 
 

 
Tabela 2. 10. Tabela do Jr (Barton et al., 1974) 

Descrição do parâmetro Valor 
“Joint roughness number” Jr 

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

A Juntas descontínuas 4 
B Descontinuidades rugosas, irregulares, onduladas 3 
C Descontinuidades suaves e onduladas 2 
D Descontinuidades polidas e onduladas 1,5 
E Descontinuidades rugosas ou irregulares, planas 1,5 
F Descontinuidades lisas, planas 1,0 
G Descontinuidades polidas planas 0,5 

c) Zona contendo minerais argilosos e suficientemente espessa de modo a 
impedir o contato entre as paredes 

H Zona contendo minerais argilosos e suficientemente espessa 
de modo a impedir o contato entre as paredes 

1,0 

I Zonas esmagadas contendo areias de modo a impedir o 
contato entre as paredes 

1,0 
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 Tabela 2. 11. Tabela do Ja (Barton et al., 1974) 

Descrição do parâmetro Valor 
“Joint alteration number” Ja ᶲr (°) 

aprox. 
a) Contato entre as paredes de rocha das descontinuidades 
A Paredes duras, compactas, preenchimentos impermeáveis 

(quartzo,epibolito) 
0,75 - 

B Paredes não alteradas, somente com leve descoloração 1,0 24-35 
C Paredes ligeiramente alteradas, com partículas arenosas e rochas 

desintegradas não brandas 
2,0 25-35 

D Paredes com partículas siltosas ou areno-argilosas 3,0 20-25 
E Paredes com partículas de materiais moles ou de baixo ângulo de atrito, 

tais como caulinita, mica, gesso, talco, clorita, grafite, etc.,   e pequenas 
quantidades de argilas expansivas 

4,0 8-16 

b) Contato entre as paredes de rocha das descontinuidades antes de 10 cm de escorregamento 
F Paredes com partículas de areia e rochas desintegradas, etc 4,0 25-30 
G Descontinuidades com preenchimento argiloso sobreconsolidado 

(contínuo, mas com espessura <5mm) 
6,0 16-24 

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

8,0 12-16 

I Descontinuidades com preenchimento argiloso expansivo, como por 
exemplo montmorilonita (contínuo, mas com espessura <5mm); o valor 
de Ja depende da porcentagem de partículas de argilas expansivas e do 

acesso da água, etc 

8 – 12 6-12 

c) Não há contato entre as paredes de rocha das descontinuidades 
J Zonas ou bandas com rochas desintegradas ou esmagadas com argila 

(ver G, H e I para condições do material argiloso) 
6,8 ou  
8-12 

6-24 

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

5,0 - 

L Zonas contínuas de argila (ver G, H e I para condições do material 
argiloso) 

10,13,13
-20 

6-24 

 

 
Tabela 2. 12. Tabela do Jw (Barton et al., 1974) 

Descrição do parâmetro Valor 
“Joint water reduction” Jw Pressão da 

água aprox. 
(MPa) 

A Escavações secas ou caudal afluído pequeno, isto é 
<5l/min localmente 

1,0 <0,1 

B Caudal médio ou pressão que ocasionalmente arraste o 
preenchimento das descontinuidades 

0,66 0,1 – 0,25 

C Caudal ou pressão elevada em rochas competentes sem 
preechimento 

0,5 0,25 – 1 

D Caudal ou pressão elevada, com considerável 
arrastamento do preenchimento das descontinuidades 

0,3 0,25 – 1 

E Caudal excepcionalmente elevado ou pressão explosiva 
decaindo com o tempo 

0,2 – 0,1 >1 

F Caudal excepcionalmente elevado ou pressão contínua, 
sem decaimento 

0,1 – 0,05 >1 
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Tabela 2. 13. Tabela do SRF (Barton et al., 1974) 
 

Descrição do parâmetro Valor 
“Stress Reduction Factor” SRF 

a) Zonas de fraqueza interceptando as escavações, o que pode causar a descompressão do maciço 
rochoso durante a abertura destas 
A Zonas de fraqueza freqüentes, contendo argila ou rocha decomposta quimicamente; 

maciço rochoso envolvente muito descomprimido (todas as profundidades) 
10,0 

B Zonas de fraqueza individuais, contendo argila ou rocha decomposta quimicamente 
(profundidade da escavação ≤ 50m) 

5,0 

C Zonas de fraqueza individuais, contendo argila ou rocha decomposta quimicamente 
(profundidade da escavação > 50m) 

2,5 

D Numerosas zonas de corte em zonas competentes, sem argila; rocha envolvente 
descomprimida (todas as profundidades) 

7,5 

E Zonas individuais em corte em rocha competente, sem argila (profundidade da 
escavação ≤50m) 

5,0 

F Zonas individuais em corte em rocha rígida, sem argila (profundidade da 
escavação > 50m) 

2,5 

G Juntas abertas, rocha muito fraturada e descomprimida (todas as profundidades) 5,0 
b) Rochas competentes, problemas de tensão na rocha 
H Tensões baixas, próximas à superfície (σc/σ1 >200 e σt/σ1 >13) 2,5 
I Tensões médias (σc/σ1 entre 200 – 10 e σt/σ1 entre 13 – 0,66) 1,0 
J Tensões altas, estruturas em rochas muito fechadas (usualmente muito favorável a 

estabilidade; pode ser desfavorável para a estabilidade das paredes) (σc/σ1 entre 10 
- 5 e σt/σ1 entre 0,66 – 0,33) 

0,5 – 
2,0 

K Explosões moderadas de rochas (rocha maciça) (σc/σ1  entre 5 – 2,5 e σt/σ1 entre 
0,33 – 0,16) 

5 – 10 

L Explosões intensas de rocha (rocha maciça) (σc/σ1 < 2,5 e σt/σ1 < 0,16) 10 - 20 
c) Rocha esmagada:plastificação de rochas incompetentes sob a influência de altas tensões de rocha 
M Pressão moderada da rocha esmagada 5 – 10 
N Pressão esmagada da rocha esmagada 10 - 20 
d) Rochas expansivas: atividade química expansiva devido a presença de água 
O Pressão de expansão moderada 5 - 10 
P Pressão de expansão elevada 10 - 15 

 

  
Tabela 2. 14. Classe de maciços rochosos em função de Q (Barton et al., 1974) 

 
Padrão geomecânico do maciço Valores de Q 

Péssimo <0,01 
Extremamente ruim 0,01 – 0,1 

Muito ruim 0,1 – 1,0 
Ruim 1,0 – 4,0 

Regular 4,0 – 10,0 
Bom 10,0 – 40,0 

Muito bom 40,0 – 100,0 
Ótimo 100,0 – 400,0 

Excelente >400,0 
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As classificações descritas acima foram desenvolvidas para estimar suportes 

para túneis, mas são usadas corriqueiramente para classificação de maciço rochoso 

destinado a outros fins, como escavação de taludes.  

Romana (1985) propôs um sistema de classificação, baseado no RMR, para 

taludes. Obviamente que os seis parâmetros utilizados no sistema RMR são 

relevantes para estabilidade de taludes, mas o valor da classificação precisa ser 

ajustado para diferentes circunstâncias de engenharia (Equação 2.3). O ajuste 

adotado leva em consideração os seguintes fatores: 

-F1 associado com o paralelismo entre o talude e a direção da descontinuidade; 

-F2 relacionado com o mergulho da descontinuidade para ruptura planar; 

-F3 relativo ao ângulo do talude comparado ao ângulo de mergulho da 

descontinuidade; e 

- F4 relacionado ao método de escavação. 

O valor de classificação é então encontrado pela Equação 2.3.  

 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑝𝑝𝑐𝑐𝑎𝑎𝑑𝑑𝑚𝑚 = 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑏𝑏á𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚 − (𝑆𝑆1 ∗ 𝑆𝑆2 ∗ 𝑆𝑆3) +  𝑆𝑆4 
Equação 2.3 

 
 

Indica-se abaixo (Tabela 2.15) os valores numéricos dos quatro fatores 

requeridos para ajustar o RMR básico para o de taludes (também conhecido como 

SMR), o tipo de ruptura que o talude possa apresentar é levado em consideração, 

numa tentativa de antecipar as providências a serem tomadas para aumentar a 

estabilização (Romana, 1985). 
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Tabela 2. 15. O sistema SMR (Romana, 1985 e Bieniawski, 1989)  

Caso  Muito 
favorável 

Favorável Razoável Ruim Muito ruim 

P �𝛼𝛼𝑎𝑎 � − �𝛼𝛼𝑚𝑚| >30° 30 – 20° 20 – 10° 10 – 5° <5° 
T �𝛼𝛼𝑎𝑎 �

− �𝛼𝛼𝑚𝑚 −  180°| 
- - - - - 

P/T F1 0,15 0,40 0,70 0,85 1,0 
P �𝛽𝛽𝑎𝑎 � <20° 20 – 30° 30 – 35° 35 – 45º >45° 
P F2 0,15 0,40 0,70 0,85 1,0 
T F2 1 1 1 1 1 
P 𝛽𝛽𝑎𝑎 − 𝛽𝛽𝑚𝑚 >10° 10 – 0° 0º 0º - (-10°) <-10° 
T 𝛽𝛽𝑎𝑎 + 𝛽𝛽𝑚𝑚 <110° 110 – 120° >120° - - 

P/T F3 0 -6 -25 -50 -60 
P = ruptura planar                          𝛼𝛼𝑚𝑚 = direção de mergulho do talude                 𝛽𝛽𝑚𝑚 = direção de 

mergulho da junta 
  T = ruptura por tombamento                 𝛼𝛼𝑎𝑎  = direção do talude                                    𝛽𝛽𝑎𝑎  = direção 
da junta 

Método Talude natural Presplitting Detonação 
suave 

Detonação 
Regular 

Detonação 
Deficiente 

F4 +15 +10 +8 0 -8 
𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺 = 𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺 − (𝑭𝑭𝟏𝟏 ∗ 𝑭𝑭𝟐𝟐 ∗ �𝑭𝑭𝟑𝟑)� + 𝑭𝑭𝟒𝟒 

Tentativa de descrição das classes do sistema SMR 
Número da classe V IV III II I 

SMR 0 -20 21 - 40 41 - 60 61 - 80 81 – 100 
Descrição Muito ruim Ruim Razoável Bom  Muito bom 

Estabilidade Muito instável Instável Parcialmente 
estável 

Estável Completamen
te estável 

Rupturas Grandes 
planares ou 

circular 

Planar ou 
grandes 
cunhas 

Algumas 
juntas ou 
muitas 
cunhas 

Alguns 
blocos 

Nenhuma 

Suporte Retaludamento Correção 
extensiva 

Sistemática Ocasional Nenhuma 

 

 
Os sistemas de classificação RMR e Q têm muitos parâmetros em comum, 

logo existe uma correlação entre os mesmos, sendo a mais conhecida apresentada a 

seguir (Equação 2.4).  

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 = 9𝑐𝑐𝑚𝑚𝑙𝑙𝑚𝑚𝑄𝑄 + 44 
Equação 2.4 

 
 

Algumas propriedades do maciço rochoso, como por exemplo, 

deformabilidade e resistência, são também propriedades de rocha intacta e de 

descontinuidades. Isso sugeriu uma possível utilização de um esquema de valores de 

classificação para estimar o módulo de elasticidade e a resistência do maciço. 
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Empiricamente relações são disponíveis para ambos os sistemas descritos, RMR e Q. 

Bieniawski (1989) sugeriu uma (Equação 2.5) para o módulo de deformabilidade do 

maciço, tendo por base ensaios in situ realizados ao redor do mundo. 

 

                                   𝐸𝐸𝑚𝑚𝑝𝑝𝑐𝑐𝑐𝑐 ç𝑚𝑚 = 2𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 − 100             GPa (para RMR > 50) 
Equação 2.5 

 
Outra relação foi proposta por Serafim e Pereira (1983) para cobrir todos os 

possíveis valores do RMR (Equação 2.6). Esta equação possui um melhor ajuste aos 

dados, utilizados por Bieniawski, principalmente, para os valores do módulo de 

elasticidade entre 1 e 10 GPa.   

 

                             𝐸𝐸𝑚𝑚𝑝𝑝𝑐𝑐𝑐𝑐 ç𝑚𝑚 = 10(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅−10)/40  GPa 

Equação 2.6 

 

Para o sistema Q, Barton et al., (1985) propuseram (Equação 2.7): 

 

                 10𝑐𝑐𝑚𝑚𝑙𝑙10𝑄𝑄 < 𝐸𝐸𝑚𝑚𝑝𝑝𝑐𝑐𝑐𝑐 ç𝑚𝑚 < 40𝑐𝑐𝑚𝑚𝑙𝑙10𝑄𝑄  com  𝐸𝐸𝑚𝑚é𝑑𝑑𝑐𝑐𝑚𝑚 = 25𝑐𝑐𝑚𝑚𝑙𝑙10𝑄𝑄 

Equação 2.7 

 

A classificação geomecânica visa individualizar o maciço rochoso em 

regiões com determinadas características mais ou menos uniformes e cujos limites 

podem, ou não, coincidir com feições geológicas (Bieniawski, 1989). A utilização de 

sistemas de classificações geomecânicas RMR e Q fornecem algumas orientações 

gerais de parâmetros para uso na engenharia de rocha, porém estes sistemas não 

devem ser a única ferramenta de análise, deve-se associar aos mesmos, por exemplo, 

modelamento numérico.  

Além do módulo de deformabilidade, outras grandezas podem ser 

relacionadas, tais como critérios para estimar carga atuante em um suporte, critério 

de ruptura empírico, estimativa indireta da resistência do maciço rochoso através do 

critério empírico de ruptura de Hoek (1988), Hoek & Brown (1980) e Hoek et 

al.(1992). 
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2.3.1. Rock Quality Designation (RQD) 

 
 

O RQD (Rock Quality Designation index) foi desenvolvido para fornecer 

uma estimativa quantitativa da qualidade do maciço rochoso através de testemunhos 

de sondagens rotativas. O RQD é definido como a porcentagem de fragmentos de 

rocha intacta maiores que 100 mm no comprimento total de um barrilete. Estes 

devem ter pelo menos o diâmetro NX (54,7 mm) e podem ser considerados com um 

barrilete duplo. O procedimento correto para determinação do RQD é expresso a 

seguir (Equação 2.8). 

 

𝑅𝑅𝑄𝑄𝑅𝑅 =  
∑𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚𝑝𝑝𝑝𝑝𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚𝑜𝑜𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑝𝑝𝑚𝑚 𝑝𝑝𝑚𝑚ç𝑝𝑝𝑚𝑚 𝑐𝑐𝑜𝑜𝑚𝑚𝑝𝑝𝑐𝑐𝑚𝑚𝑝𝑝𝑚𝑚 > 10 𝑐𝑐𝑚𝑚

𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚𝑝𝑝𝑝𝑝𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚𝑜𝑜𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑝𝑝𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝𝑑𝑑𝑚𝑚 𝑜𝑜𝑎𝑎𝑚𝑚𝑝𝑝 𝑚𝑚𝑝𝑝𝑜𝑜𝑚𝑚𝑏𝑏𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑑𝑑𝑚𝑚 𝑝𝑝𝑎𝑎𝑝𝑝𝑜𝑜ç𝑚𝑚
∗ 100% 

Equação 2.8 

 

O RQD representa o grau de fraturamento do maciço rochoso. Quando, na 

sondagem, usa-se broca de diamante, cuidados devem ser tomados para garantir que 

as fraturas encontradas não tenham sido causadas pela manipulação ou pelo processo 

de manobra. Caso sejam, estas devem ser identificadas e ignoradas no momento de 

determinação do valor de RQD. 

Palmströn (1982) sugeriu que, quando não há execução de sondagem, mas 

os traços das descontinuidades são visíveis em superfícies expostas (afloramentos 

rochosos) ou em galerias, o RQD pode ser estimado através do número de 

descontinuidades por unidade de volume (Equação 2.9), considerando que o maciço 

não possua argila. 

 

𝑅𝑅𝑄𝑄𝑅𝑅 = 115 − 3,3 ∗ 𝐽𝐽𝑎𝑎 

Equação 2.9 

 

Onde: Jv é a soma do número de descontinuidades por unidade de volume, conhecido 

como contador volumétrico de juntas. 
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O RQD é diretamente dependente do parâmetro Jv e seu valor pode mudar 

significativamente, dependendo da orientação do furo. O uso do contador 

volumétrico de juntas pode ser muito útil na redução da dependência da direção. 

Usando-se a relação proposta por Palmströn, deve-se excluir do cômputo de Jv as 

fraturas induzidas pelo processo de desmonte. 

Palmströn (1982), ainda, exprime uma correlação entre o contador 

volumétrico de juntas e o tamanho dos blocos, para cálculo do volume do bloco. 

Considerando que ambos estão relacionados com o grau de fraturamento do maciço 

rochoso; o contador volumétrico varia com o espaçamento e o tamanho do bloco com 

o tipo do mesmo. A correlação entre os dois parâmetros precisa ser ajustada para a 

forma do bloco e o ângulo entre as famílias de descontinuidades, para que seja 

possível obter o volume do bloco (Equação 2.10). 

 

𝑉𝑉 = 𝛽𝛽𝐽𝐽𝑉𝑉−3 1
sin 𝛾𝛾1 ∗ sin 𝛾𝛾2 ∗ sin 𝛾𝛾3

 

Equação 2.10 

 

Onde:  

- γ1, γ2, γ3: ângulos entre as famílias de descontinuidades; 

-β: fator de forma do bloco (Equação 2.11). 

 

𝛽𝛽 = 20 + �
21
𝑜𝑜𝑎𝑎
� �
𝑆𝑆𝑚𝑚𝑝𝑝𝑚𝑚
𝑆𝑆𝑚𝑚𝑐𝑐𝑜𝑜

�
�1+0,1𝑐𝑐𝑚𝑚𝑙𝑙 (𝑆𝑆𝑚𝑚𝑝𝑝𝑚𝑚 𝑆𝑆𝑚𝑚𝑐𝑐𝑜𝑜⁄ )�

 

Equação 2.11 

Onde: 

- Smax: maior espaçamento entre as descontinuidades; 

- Smin: menor espaçamento entre as descontinuidades; 

- nj: índice relacionado ao número de famílias de descontinuidades (nj=3 para 3 ou 

mais famílias de descontinuidades). 

 

Hudson & Harrison (2000) também propuseram uma metodologia para 

cálculo do RQD (Equações 2.12 e 2.13). Para aplicação da mesma, necessita-se 
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determinar a freqüência das descontinuidades em campo. Este cálculo exprime a 

relação entre o número de descontinuidades sob um determinado comprimento. Além 

disso, necessita-se definir qual o tamanho dos pedaços de rocha intacta, expresso 

pela letra t, adotado na análise.  

 

𝑅𝑅𝑄𝑄𝑅𝑅 = 100 ∗ (𝜆𝜆 ∗ 𝑚𝑚 + 1) ∗ 𝑚𝑚−𝜆𝜆∗𝑚𝑚  

Equação 2.12 

                                         𝜆𝜆 =  𝐿𝐿
𝑁𝑁

                                                                   

Equação 2.13 

Onde: 

λ  - Frequência das descontinuidades ao longo do conjunto;  

t – Valor do corte do maciço adotado na análise; 

N – Número de descontinuidades; 

L – Comprimento da linha perpendicular as descontinuidades. 

 

2.3.1. Esclerômetro de Schmidt 

 

O esclerômetro (ou martelo) de Schmidt foi desenvolvido no final da década 

de 40 como um aparelho para testes não destrutivos de concreto in situ, tem sido 

usado na prática da mecânica de rochas desde o início da década de 60, 

principalmente para estimar a resistência a compressão uniaxial (σUCS) e o módulo 

de Young tangencial (Et) de materiais rochosos. Também tem sido usado para aferir 

a resistência à compressão uniaxial das paredes das descontinuidades. Os usos 

citados têm se dado tanto em laboratório quanto em campo. Diante deste longo 

histórico e o uso generalizado do aparelho, existem métodos padrões para uso do 

teste (ISRM, 1978 a; ASTM, 2001) e correlações para determinar os índices citados. 

O princípio operacional do esclerômetro consiste de um êmbolo com uma 

mola carregada que é liberada quando o pistão é pressionado ortogonalmente contra 

uma superfície (Figura 2.7). Grande parte da energia de impacto do pistão é 

consumida pela absorção e conversão. A energia remanescente representa a 

resistência do impacto de penetração (ou rigidez) da superfície. A distância travada 
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pelo pistão após o ressalto é chamada de valor de ressalto (R) e consiste em um 

índice da rigidez da superfície. Maiores detalhes dos aspectos operacionais do 

martelo de Schmidt podem ser encontrados em Basu & Aydin (2005). 

 

 
Figura 2.7. Princípio de funcionamento do esclerômetro de Schmidt (modificado 
Mccarroll,1994)  

 

Os martelos de Schmidt são padronizados nos tipos L e N, a diferenciação 

consiste nos níveis de energia de impacto de cada um, sendo estes, respectivamente, 

0,735 e 2,207 Nm. A ISRM (1978a), durante algum tempo, apenas endossava o uso 

do martelo tipo L para testes em rochas, enquanto a ASTM (2001) não especificava o 

tipo de martelo para tais testes.  Atualmente, o que se tem a respeito é que o martelo 

tipo N é menos sensível a superfícies irregulares, sendo mais recomendado para uso 

em campo, e este deve ser usado para rochas com valores de σUCS maiores que 20 

MPa. Já em relação ao tipo L, tem-se que seu uso é mais adequado para rochas 

brandas. Além disso, alguns autores têm demonstrado haver correlações entre os 

valores de ressalto dos martelos tipo L e N e que este tipo de teste deve ser usado 

com cautela para rochas e/ou paredes de descontinuidades se os valores de 
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resistência de compressão uniaxial estiverem fora da faixa de 20 a 150 MPa (Ayday 

& Goktan, 1992 e Shorey et al. 1984). 

Valores de ressalto do martelo de Schmidt obtidos ao longo de direções de 

impacto não horizontais são influenciadas por forças gravitacionais. Visando anular 

este efeito, os valores de ressalto não horizontais devem ser normalizados com 

referência a direção horizontal. Ambas ISRM (1978a) e ASTM (2001) estabelecem 

que os valores de ressalto devem ser normalizados usando curvas de correlação 

fornecidas pelo fabricante.  

No que tange ao número de pontos de impacto, sobre uma amostra, 

necessários para determinação da variação da dureza, regras ainda estão sendo 

estabelecidas sobre o assunto. A ISRM (1978 a) recomendou uma média acima de 

50% de pelo menos 20 leituras isoladas de impacto, após eliminar qualquer leitura de 

pontos que mostram sinais de fraturamento. A ASTM (2001) sugeriu pegar pelo 

menos 10 leituras isoladas de impacto, descartando aquelas que se diferem da média 

por mais de 7 unidades, e calcular a média do restante. Ambos os padrões requerem 

que os pontos de impacto sejam separados por pelo menos um diâmetro do pistão. 

Shorey et al. (1984), por outro lado, preferiram valores com menores médias porque 

eles são melhor correlacionados com σUCS. Amaral et al. (1999) indicaram que é 

importante entender as variações de leituras porque elas são estritamente 

relacionadas com a heterogeneidade do material e, portanto, todos os valores devem 

ser levados em consideração.  

Existe um grande número de relações empíricas entre o valor de ressalto e 

σUCS e o módulo de elasticidade tangente (Et) de várias rochas (Tabela 2.16). Em 

uma grande parte destas, o número do ressalto (R) é multiplicado pela densidade seca 

da rocha (ρ), numa tentativa de reproduzir a influência da deterioração da superfície 

e/ou pequenas variações devido à presença de minerais.  
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Tabela 2. 16. Equações que relacionam o número de ressalto com a resistência a 
compreensão uniaxial (modificado Aydin & Basu, 2005)  

r- correlação  /   R- número de ressalto 
 Intervalo de aplicação 
Referências Correlação proposta r Tipo de 

rocha 
   𝝈𝝈𝑼𝑼𝑼𝑼𝑺𝑺 R 

Aufmuth 
(1973) * 

𝜎𝜎𝑈𝑈𝑈𝑈𝑆𝑆 = 0,33(𝑅𝑅𝐿𝐿𝜌𝜌)1,35  0,80 25 
litologias 
diferentes 

12-362 10-54 
𝐸𝐸𝑚𝑚 = 4911,84(𝑅𝑅𝐿𝐿𝜌𝜌)1,06  0,75 

Kahraman 
(1996 in 
Yilmaz and 
Sendir, 2002)* 

𝜎𝜎𝑈𝑈𝑈𝑈𝑆𝑆 = 0,00045(𝑅𝑅𝑁𝑁𝜌𝜌)2,46 0,96 10 
litologias 
diferentes 

- - 

Deere and 
Miller (1966)* 

𝜎𝜎𝑈𝑈𝑈𝑈𝑆𝑆 = 9,97𝑚𝑚(0,02∗𝑅𝑅𝐿𝐿∗𝜌𝜌) 0,94 28 
litologias 
diferentes 

22-358 23-59 
 𝐸𝐸𝑚𝑚 = 0,19𝑅𝑅𝐿𝐿𝜌𝜌2 − 7,87                                

 

0,88 

Beverly et al 
(1979 in Xu et 
al, 1990)* 

𝜎𝜎𝑈𝑈𝑈𝑈𝑆𝑆 = 12,74𝑚𝑚(0,02𝑅𝑅𝐿𝐿𝜌𝜌)                            

 

- 20 
litologias 
diferentes 

38-218 - 

𝐸𝐸𝑚𝑚 = 0,19𝑅𝑅𝐿𝐿𝜌𝜌2 − 12,71                            

 

-    

Katz et al 
(2000)* 

 𝜎𝜎𝑈𝑈𝑈𝑈𝑆𝑆 = 0,52𝑚𝑚(0,05𝑅𝑅𝑁𝑁+𝜌𝜌)                              

 

0,98 Arenito, 
calcário 

11-259 24-73 

 𝐸𝐸𝑚𝑚 = 0,00013𝑅𝑅𝑁𝑁
3,09 0,99 Sienito, 

granito 
  

Xu et al 
(1990)* 

    𝜎𝜎𝑈𝑈𝑈𝑈𝑆𝑆 = 2,98𝑚𝑚(0,06𝑅𝑅𝐿𝐿) 0,95 Mica-xisto 9-56 17-53 
 𝐸𝐸𝑚𝑚 = 1,77𝑚𝑚(0,07𝑅𝑅𝐿𝐿)                                        

 

0,96 

*apud Aydin & Basu (2005) 

 

2.4.  Taludes rochosos e mecanismos de ruptura 

 
A Engenharia dos Taludes Rochosos é um ramo da Geotecnia que se 

encarrega de estudar e solucionar questões relacionadas à estabilidade de taludes 

naturais e/ou escavados em rochas; esta estabilidade é condicionada, principalmente, 

por características das descontinuidades. Logo, a superfície de ruptura encontrada 

nestes maciços tenderá a seguir as descontinuidades pré-existentes, não ocorrendo, 

assim, ruptura pela rocha intacta, exceto nos casos em que a resistência da rocha seja 

muito baixa, ou podem ocorrer rupturas mistas, parte pela rocha e parte pelas 

descontinuidades (Maia, 2003; Santos, 2008). Diante disso, há a necessidade de se 

conhecer as características das famílias de descontinuidades, para que assim seja 

possível um entendimento claro dos mecanismos de ruptura. 
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Além das características das descontinuidades, também se faz necessário 

ressaltar o efeito de escala entre as mesmas e a porção do maciço rochoso a ser 

analisado. Sjöberg (1999) mostra a grande diferença de um mesmo sistema de 

descontinuidades em taludes de 30 m, 90 m e 500 m de altura (Figuras 8a, 8b e 8c). 

Para o talude de 30 m de altura, fica evidente a importância das descontinuidades 

como condicionante de rupturas no mesmo. Já para o talude de 500 m de altura, o 

maciço passa a se comportar como um material homogêneo e isotrópico devido à 

grande diferença de escala entre a persistência e o espaçamento das descontinuidades 

e a altura do talude. Esse maciço é representado como um meio contínuo equivalente, 

cujas propriedades de resistência estão intimamente ligadas às características das 

descontinuidades. No talude de 90 m, as descontinuidades ainda exercem relativa 

importância; com os mecanismos de ruptura podendo ocorrer de forma combinada 

(rocha e descontinuidades). 

 

 
Figura 2. 8a. Arranjo de descontinuidades para um talude com 30 m de altura e 
ângulo de inclinação de 50º (Sjöberg, 1999) 
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Figura 2. 8b. Arranjo de descontinuidades para um talude com 90 m de altura e 
ângulo de inclinação de 50º (Sjöberg, 1999) 
 

 
Figura 2. 8c. Arranjo de descontinuidades para um talude com 500 m de altura e 
ângulo de inclinação de 50º (Sjöberg, 1999) 

 
 

Segundo Diláscio (2004), as condições geológico-estruturais, assim como a 

geometria e a escala do talude, em conjunto, ditam se o talude será considerado 

permanentemente estável, localmente instável (como, por exemplo, um talude de 

bancada de mina), mas globalmente estável ou, por fim, instável tanto local quanto 

globalmente. 
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Há diversos tipos de fenômenos que instabilizam taludes, diferindo entre si 

pelo mecanismo de ruptura, geometria e geologia, de tal forma que se pode separá-

los em dois tipos básicos: aqueles que são controlados por estruturas geológicas e os 

que não o são. Estes ocorrem em maciços homogêneos ou extremamente fraturados, 

onde não há nenhuma descontinuidade na mesma escala que a altura do talude, a qual 

possa condicionar sua instabilização, as rupturas são do tipo circular. Já aqueles são 

representados por rupturas planares, em cunha, pelos casos de tombamento (foco do 

presente estudo) e de flambagem (Hoek & Bray, 1977). Além destes, pode haver a 

combinação entre os mecanismos de ruptura citados e, ainda, mecanismos que 

envolvam a rocha intacta, através da formação de pontes de rocha entre 

descontinuidades. Os mecanismos de ruptura citados são descritos sucintamente 

abaixo: 

 

- Ruptura Circular 

A ruptura circular ocorre quando o talude é escavado em um maciço 

rochoso muito fraturado, comportando-se como um material homogêneo e isotrópico, 

ou quando o maciço encontra-se tão intemperizado que as descontinuidades já não 

são relevantes, devido à baixa resistência oferecida pela rocha alterada. Nesse caso, a 

superfície de ruptura é aquela de menor resistência através do talude. Observações 

em campo mostraram que essa superfície de ruptura normalmente possui a forma de 

um círculo em seção transversal (Figura 2.9) o que tem condicionado as análises de 

estabilidade baseadas nessa geometria. 
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Figura 2. 9. Desenho esquemático de uma ruptura circular (Hoek & Bray, 1977) 
 
 
- Ruptura Planar 

 

A ruptura planar ocorre quando a descontinuidade tem a direção 

aproximadamente paralela à face do talude, e mergulho menor que a mesma, 

permitindo que o material acima da descontinuidade deslize. Além disso, o ângulo de 

mergulho da descontinuidade deve ser maior que seu ângulo de atrito.  

Além disso, as seguintes condições são referidas na literatura: 

- direção do plano de deslizamento deve ser subparalela à direção do talude com uma 

diferença máxima de 30° segundo Hoek & Bray (1977); 

- é necessária a existência de superfícies laterais de alívio para que formem junto 

com a descontinuidade principal um bloco distinto, permitindo assim seu livre 

escorregamento ou deslizamento (Figura 2.10). 

Para que a ruptura planar ocorra efetivamente é necessário analisar as forças 

atuantes na massa rochosa. 
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Figura 2. 10. Ruptura planar onde (a) representa a relação entre os mergulhos e (b) a 
condição em 3D (Santos, 2008) 
 
 
- Ruptura em Cunha 

A ruptura em cunha se origina a partir de duas descontinuidades distintas, 

onde a linha de interseção entre os seus planos delimitam uma cunha, cuja dimensão 

propicia o rompimento de parte do talude (Figura 2.11). As condições e orientações 

das diferentes famílias de descontinuidades determinam o evento: 

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

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

- ângulo da linha de interseção maior que o ângulo de atrito médio das 

descontinuidades.  

 
Figura 2. 11. Desenho esquemático de uma ruptura em cunha (Hoek & Bray, 1977) 
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- Ruptura por tombamento 

Sendo este mecanismo foco do presente trabalho, o mesmo será descrito no 

próximo tópico de maneira detalhada. 

 

- Ruptura por flambagem 

A ruptura por flambagem ocorre quando a descontinuidade mergulha no 

sentido da face do talude, podendo as camadas rochosas flambarem sob determinadas 

condições de carregamento (Figura 2.12). Além disso, o valor do mergulho deve ser 

igual ou mais elevado que o ângulo de inclinação da face do talude.  

A flambagem é típica de rochas sedimentares estratificadas, onde os planos 

de acamamento podem separar lâminas e a ruptura pode ser induzida por forças 

externas, como a pressão da água, a concentração de tensão no plano da fatia ou o 

peso da própria lâmina. Este mecanismo de ruptura também pode ocorrer em rochas 

metamórficas, onde a clivagem ou a xistosidade é acentuada e regular, este caso tem 

sido freqüentemente observado no QF (Froldi & Lunardi,1995; Giane, 1992). 

 
Figura 2. 12. Modelo esquemático de flambagem (Sjöberg, 1999) 
 
 
- Rupturas combinadas 

As rupturas cisalhantes circulares em taludes de grande escala, podem 

envolver tanto ruptura ao longo de descontinuidades pré-existentes quanto algumas 

porções de rocha intacta (Figura 2.13). A rotação e/ou translação de blocos 

individuais de rocha podem favorecer a criação destas superficies mistas de rutpura; 



 

37 
 

pode haver combinações de ruptura planar, rupturas step path e cisalhantes 

circulares, com ou sem fendas de tração na crista do talude.  

Ressalta-se que este tipo de ruptura envolve parâmetros de resistência de 

rocha intacta, bem como das descontinuidades, e podem ser profundas (Figura 2.13), 

ou rasas. 

 
Figura 2.13 – Rupturas circulares cisalhantes e combinações de rupturas cisalhantes 
circulares e plano-circulares (modificado Sjöberg, 1999) 
 

2.5. Definição e tipos de tombamento 

 
A descrição do tombamento como um tipo de movimento distinto e 

significante foi primeiramente apresentado por De Freitas & Watters (1973), que 

descrevem em detalhe três exemplos de tombamento, a saber: tombamento flexural, 

tombamento de blocos e tombamento bloco-flexural. Eles constataram que o 

tombamento pode acontecer amplamente em diferentes escalas e em diferentes tipos 

de rocha, não dependendo, assim, exclusivamente das condições geológicas. Porém, 

os maciços rochosos, onde as descontinuidades são bem desenvolvidas ou foliações 
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persistentes e íngremes mergulham para dentro do talude e com inclinação paralela 

ou sub-paralela à face do talude, são susceptíveis ao tombamento e podem ser 

observados em diferentes escalas, tanto em taludes naturais como em cortes abertos 

para mineração ou trabalhos de engenharia civil em geral. Goodman e Bray (1976) 

também descreveram os três tipos de tombamento já citados, dando a cada um deles 

uma abordagem diferente. Além disso, Hoek & Bray (1981) citaram a possibilidade 

de fenômenos independentes provocarem a ruptura por tombamento, são os 

chamados tombamentos secundários. 

Tombamentos são movimentos devidos às forças que causam momento, 

originando rotação e/ou flexão de colunas ou de blocos de rocha sobre uma base fixa. 

Em um maciço rochoso fraturado, as forças que provocam o tombamento são: forças 

da gravidade, forças exercidas por fluidos, tais como a água, dentro das 

descontinuidades (Benko, 1997; Azevedo e Marques, 2002). 

De acordo com Pritchard & Savigny (1990), na ruptura por tombamento, a 

superfície de ruptura desenvolve-se aproximadamente paralela à face do talude, em 

alguns casos; em outros, a superfície pode ser curva, dependendo essencialmente da 

distribuição espacial das descontinuidades no talude global. Entretanto, observações 

similares realizadas por Orr et al. (1991) relatam que as rupturas por tombamento 

ocasionam uma forma final quase circular, seja em planta ou em perfil. Sendo assim, 

eles a descrevem como rupturas pseudocirculares. Corroborando com esta definição, 

Sjöberg (1999) simulou a ruptura por tombamento flexural através do método dos 

elementos finitos e por diferenças finitas, e encontrou que o tombamento ocorre em 

etapas (Figura 2.14) sendo a ruptura governada, inicialmente, por mecanismos de 

cisalhamento ao longo das descontinuidades de ângulo elevado; o cisalhamento 

começa no pé do talude, e segue por uma ruptura de tração na base das colunas, em 

seguida, a ruptura se propagaria até a crista do talude e a superfície de ruptura se 

desenvolveria por completo. Este autor ainda defende que, para haver ruptura por 

tombamento, precisaria haver, além de condições geométricas favoráveis, um maciço 

rochoso com capacidade de deformação compatível com o mecanismo e baixa 

resistência a tração para facilitar o dobramento e a consequente ruptura na base das 

colunas formadas.  
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Figura 2.14 – Mecanismos de ruptura por tombamento flexural (modificado Sjöberg, 
1999) 

 
Baseado em estudos de modelos físicos e também de modelagem numérica, 

deduz-se que a superfície de ruptura provavelmente se inicia pelo pé do talude, tanto 

para rupturas por tombamento quanto para rupturas complexas. O comportamento 

dos taludes, em relação aos mecanismos de ruptura, é comumente estudado através 

de análises numéricas, exemplos disto são facilmente encontrados na literatura 

técnica. Com a modelagem numérica, o comportamento dos taludes pode ser 

construído; os diferentes parâmetros de entrada podem ser variados, de forma 

coerente com os dados observados/obtidos em campo, até se obter uma 

representatividade significativa da geometria da ruptura observada (Ramirez, 2006). 

Dos vários mecanismos possíveis de ruptura de taludes rochosos, o 

tombamento é de interesse particular, porque seus movimentos podem variar de 

lentos ou rápidos; e tal fato não pode ser previsto unicamente com base em dados 

estruturais. Em relação aos movimentos, tem-se que os lentos são representados 

apenas por deformações sofridas pelo maciço rochoso ao longo do tempo, e os 

rápidos, podem possuir três origens distintas: sobrescavação no pé do talude, 

sobrecarga na crista e danos excessivos devido ao desmonte por explosivo. Ainda, 
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não é possível predizer se um tombamento lento continuará lento com o passar do 

tempo ou se transformará em um movimento rápido (Nichol et al.,2002; Cruden 

1989).  

De acordo com Sagaseta et al. (2001), as medidas corretivas mais usadas 

para aumentar a estabilidade dos taludes susceptíveis ao tombamento são a instalação 

de tirantes ou cabos, ou ainda o retaludamento – redução do ângulo geral do talude. 

A escolha de qualquer destas alternativas deve ser baseada em análises técnicas e 

também na experiência dos profissionais da área. No caso dos tirantes e cabos, é 

necessário determinar a força requerida para promover a estabilização, esta advém de 

análises via equilíbrio-limite e, mais recentemente, de análises numéricas. Qualquer 

uma das vias de estabilização escolhida precisa levar em consideração os custos 

envolvidos, assim como a operacionalização da proposta. 

 

-Tombamento Flexural 

O tombamento flexural está relacionado à existência de colunas contínuas 

de rocha, separadas por descontinuidades, com alto mergulho e bem caracterizadas, 

que rompem por flexão, à medida que se dobram para frente. O que se observa é que 

as tensões sob uma série de lâminas rochosas podem, provocar o deslizamento entre 

as colunas, a depender do atrito entre elas, e a flexão, induzindo a uma ruptura por 

tração na base da lâmina e, por fim, ao tombamento das mesmas (Figura 2.15). A 

porção inferior do talude é recoberta com pequenos blocos desordenados, o que 

provoca dificuldade para se definir o mecanismo causador da ruptura no pé do talude 

(Santos, 2008; Diláscio, 2004). Como o desenvolvimento do tombamento é gradual, 

a determinação da base da ruptura não é um processo trivial. A literatura sugere o 

uso de modelagem numérica para tal, especialmente métodos capazes de representar 

descontinuidades com blocos deformáveis como o método dos elementos distintos. 

De acordo com Diláscio (2004), o tombamento flexural tem sido observado 

com maior freqüência em taludes escavados em rochas sedimentares estratificadas ou 

metamórficas foliadas, cujas direções da foliação ou estratificação são 

aproximadamente paralelas à direção do talude, e mergulham em sentido inverso ao 

do mesmo. Outros litotipos também podem apresentar este tipo de tombamento, 

desde que contenha pelo menos uma família de descontinuidades que obedeça a 
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geometria já citada. 

Segundo Nichol et al. (2002) o tombamento flexural, um mecanismo dúctil, 

ocorre quando existem descontinuidades pouco espaçadas e com mergulho abrupto, 

dividindo o maciço rochoso pouco resistente em colunas esbeltas, que tombarão para 

fora do talude. Estas descontinuidades podem mergulhar para dentro do talude ou 

para fora dele (Goodman & Bray, 1976 e Cruden, 1989). Ainda em relação às 

descontinuidades, podem-se ter algumas juntas ortogonais (cross-joints), mas não o 

suficiente para permitir livre rotação dos blocos.  

Ainda segundo àqueles autores, o pressuposto fundamental do tombamento 

flexural é que a tensão principal maior é paralela à superfície do talude; não sendo o 

movimento de tombamento diretamente direcionado pelo peso das colunas, mas pela 

tensão de campo ao longo do talude.  

Casos reais de tombamento tem sido identificados e estudados por vários 

autores já há algum tempo, entre eles estão Aydan & Kawamoto (1992) e Goodman 

& Bray (1976). 
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Figura 2.15. Ilustração do mecanismo de tombamento flexural e detalhe do 
movimento entre as lâminas (Hoek & Bray, 1977) 
 

- Tombamento de blocos 

O tombamento de blocos tem inicio quando se conforma o talude e, tem-se 

colunas de rocha divididas por juntas ortogonais largamente espaçadas, provocando a 

individualização de blocos. As pequenas colunas formadas no pé do talude são 

empurradas pela ação da força exercida pelas colunas superiores e deslizam, 

permitindo o tombamento das colunas situadas imediatamente acima, de maior altura 

(Figura 2.16). A superfície de ruptura, neste tipo de tombamento, possui uma forma 

de escadaria, que geralmente cresce em forma de camadas umas sobre as outras. Este 

tipo de mecanismo de ruptura é comum em rochas sedimentares e vulcânicas, 

caracterizadas por conjuntos de descontinuidades altamente persistentes (Hoek & 

Bray, 1977; Piteau & Martín, 1981; Benko, 1997; Lanaro et al.,1997). 

Em termos de análise de estabilidade de taludes, o tombamento é 

geralmente analisado via equilíbrio limite, desde que se conheça a superfície de 
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ruptura e os blocos não deformem.  

De acordo com Nichol et al. (2002), o tombamento de blocos, mecanismo 

de ruptura do tipo frágil, é uma consequência da existência de juntas íngremes 

espaçadas, combinadas com juntas semi-horizontais, geralmente ortogonais, que 

dividem o maciço rochoso em blocos de altura finita. As juntas cruzadas promovem 

superfícies de alívio que permitem a rotação dos blocos. Estes se rotacionam para 

fora do talude conduzidos pelo seu próprio peso, e a estabilidade depende da 

localização do centro de gravidade dos blocos relativo às suas bases. Tais sistemas 

tendem a romper – uma vez que os blocos começam a inclinar, as forças de 

estabilização atuantes nas suas bases diminuem. A direção dominante da tensão 

principal maior no tombamento de blocos é afetada pelo alívio de tensão na direção 

paralela ao talude, na forma de colunas individuais que se movem de baixo para cima 

(do pé para a crista) do talude. 

Estes autores citaram vários exemplos de tombamento de blocos, em 

diferentes tipos de rochas, envolvendo movimentos de alta mobilidade, tais como o 

ocorrido no sul do Japão, na Ilha Honslu, e no Canadá, em British Columbia. 

 

 
Figura 2. 16. Mecanismo de tombamento de blocos (Hoek & Bray, 1977) 
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- Tombamento bloco-flexural 

O tombamento bloco-flexural consiste na combinação de tombamento e 

deslizamento dos blocos, configurando um mecanismo de ruptura mais complexo 

comparado aos dois anteriores. Caracteriza-se por flexão de longas colunas 

pseudocontínuas devido aos movimentos acumulados ao longo de numerosas 

descontinuidades cruzadas. O movimento de deslizamento acontece ao longo de 

várias superfícies de descontinuidades no pé do talude e o tombamento ocorre de 

forma associada no restante do maciço (Figura 2.17). Resultando assim, num meio 

termo entre os campos de deslocamentos, contínuo, do tombamento flexural e 

descontínuo, do tombamento de blocos (Hoek & Bray, 1977).  

Entretanto, nenhum critério claro foi sugerido para análise do tombamento 

bloco-flexural, sobretudo para o ângulo das descontinuidades semi-horizontais com 

ângulos menores que o ângulo de atrito. Os fatores que afetam este tipo de 

mecanismo de ruptura são a interação entre as descontinuidades semi-horizontais e 

colunares, e a altura do talude no mecanismo de ruptura. 

 

 
Figura 2. 17. Mecanismo de tombamento bloco-flexural (Goodam & Bray, 1976) 
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- Tombamentos secundários 

Este tipo de ruptura pode ter início com rompimentos na parte baixa do pé 

do talude, com a ação de episódios naturais, como a erosão ou devido à atividade 

humana. A ruptura inicial envolve o deslizamento ou ruptura física da rocha ou solo, 

e o tombamento é induzido em decorrência do movimento principal (Figura 2.18 e 

Tabela 2.17). 

 
Figura 2. 18. Mecanismos de ruptura e tombamento secundário (Hoek & Bray, 1981) 
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Tabela 2.17. Descrição dos tipos de tombamento secundário 

Tipo de tombamento Características 
Tombamento e deslizamento no pé Representa um deslizamento na parte 

superior do talude, ocasionando o 
tombamento no pé do mesmo. As 
camadas de rocha dura mergulhando para 
dentro do talude estão recebendo cargas 
geradas pela instabilidade na parte 
superior do talude. 

Tombamento e deslizamento na base Tem-se o tombamento e colapso das 
colunas de rochas sobrepostas incitado 
pelo intemperismo do material inferior. 
Ocorre cisalhamento entre as camadas. 

Tombamento e deslizamento na crista Observa-se o deslizamento de camadas 
inferiores provocando o tombamento das 
camadas superiores. 

Tombamento e queda Expõe o tombamento na base do talude, 
onde as camadas mergulham 
verticalmente, estas são induzidas pelo 
arraste provocado pelo deslizamento de 
camadas inferiores ocasionando o 
tombamento das camadas superiores. 

Tombamento gerado por trincas (fendas) Representa o tombamento devido à 
presença de fendas de tração em material 
coesivo. 

 

2.6.  Métodos de análises existentes para estabilidade de taludes 

 

Os métodos de análise para os estudos de problemas de estabilidade de 

taludes procuram simular, de maneira mais próxima possível das condições de 

campo, os mecanismos de ruptura, visando uma melhor compreensão dos processos 

causadores dos mesmos. Para tal, têm-se vários recursos que são utilizados para 

descrever os mecanismos de ruptura, a saber: análises empíricas e análogas; ábacos 

de estabilidade; mecânica da fratura; análise probabilística; análise cinemática; 

modelos analíticos; modelos físicos; e modelos numéricos. As quatro últimas são 

utilizadas em estudos envolvendo o mecanismo de ruptura por tombamento, foco 

deste trabalho, e serão pormenorizadas no próximo tópico. 

Nas análises empíricas e análogas, é a experiência que dita qual será o 

processo de tomada de decisão em relação à estabilidade do talude. Os ábacos 
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consistem em uma ferramenta rápida e prática para avaliar taludes homogêneos e 

simples, que podem ser utilizados em campo desde que se façam aproximações 

adequadas na geometria e nas características do material.  Já a mecânica da fratura 

avalia a importância da concentração de tensão de trinca e considera que a ruptura 

em rocha ocorre como resultado de uma fenda inicial e sua propagação. Por fim, no 

método de análise probabilística a cada variável, usada na análise de estabilidade, é 

atribuída uma função de distribuição de probabilidade, permitindo assim que a 

probabilidade de ruptura possa ser determinada; deste modo tenta-se diminuir a 

subjetividade (Benko,1997). 

 

2.7.  Mecanismos de análise de ruptura por tombamento 

 

A definição do mecanismo de ruptura por tombamento já foi apresentada a 

priori. O que se busca agora, no presente tópico, é definir seus métodos de análise, a 

saber: métodos cinemáticos, modelos analíticos, modelos físicos e, por fim, os 

modelos numéricos. 

 

2.7.1. Métodos Cinemáticos 

 

As análises cinemáticas são utilizadas em taludes rochosos que apresentam 

descontinuidades bem desenvolvidas.  Faz-se a avaliação da liberdade de blocos 

rochosos (delimitados pelas descontinuidades) para se deslocarem. Para tal, é 

necessário conhecer a orientação das descontinuidades definida geralmente em 

termos de mergulho e azimute do mergulho, cuja interpretação é realizada através da 

projeção hemisférica. Atualmente, existem softwares específicos para este tipo de 

análise, um exemplo é o Dips (Rocscience), que será utilizado neste trabalho. 

A análise cinemática para os mecanismos de ruptura por tombamento 

flexural foi inicialmente proposta por Goodman & Bray (1976), visando ter-se um 

método de análise para determinar, rapidamente, se tal mecanismo seria possível, 

utilizando para tal a projeção hemisférica. O método é baseado no princípio de que a 

tensão de cisalhamento ao longo das descontinuidades deve exceder a resistência ao 
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cisalhamento pelo efeito do atrito, e assumindo que a tensão principal maior está 

orientada na direção paralela à face do talude. Segundo os mesmos autores, para que 

o tombamento ocorra, o azimute do mergulho das descontinuidades não deve 

divergir mais que 30º do azimute do mergulho da face do talude; além disso, 

descontinuidade e talude devem mergulhar em sentidos opostos. Nestas 

circunstâncias ocorre a formação de blocos com a face do talude, cuja movimentação 

será, ou não, determinada pela análise cinemática.  

 A inclinação dos planos das descontinuidades deve ser suficientemente 

elevada, possibilitando assim o escorregamento entre as placas. Caso as faces das 

camadas possuírem um ângulo de atrito ϕj, o escorregamento das mesmas só será 

viabilizado se a direção das tensões de compressão aplicada na face do talude fizer 

com a normal das descontinuidades um ângulo superior ao de atrito. Como a direção 

da tensão principal maior numa escavação é paralela à face do corte (inclinação ψf), 

então, o escorregamento entre camadas e a ruptura por tombamento ocorrerá em 

planos de descontinuidades com inclinação ψ  p (normal com inclinação ψnp = 90º - 

ψp) quando for verificada a condição: (90º - ψp) + ϕj ≤ ψf, ou seja, ψnp ≤ ψf – ϕj, 

(Figura 2.19). Além disso, a figura mostra que um talude será potencialmente 

instável quando o pólo ao plano de descontinuidade estiver dentro de uma janela na 

projeção com direção de ± 20º em relação à direção do polo da face do talude. 

Entretanto, segundo Goodman esta faixa seria de ± 30°. 
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Figura 2. 19. Análise cinemática para ruptura por tombamento (modificado Norris & 
Wyllie, 1996) 
 

Segundo Figueiredo e Aquino (2005), taludes escavados em filito sericítico 

podem apresentar rupturas por tombamento flexural, como verificado em análises 

realizadas na Mina do Pico, na porção leste da cava.  

Em relação às tensões na face do talude, definida na análise cinemática 

citada anteriormente, Sjörberg (1999) comenta que a mesma só é aplicável próximo à 

face do talude. Isso se justifica porque a tensão principal maior (σ1) muda de 

orientação, à medida que se distancia da face do talude. Concomitantemente, a tensão 
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principal menor (σ3) aumenta seu valor, deixando assim de ser desprezível como nas 

proximidades da face. Como resultado, tem-se a dificuldade de deslizar das 

descontinuidades, devido ao aumento da tensão normal no plano da descontinuidade 

e diminuição da tensão cisalhante (Figura 2.20). 

 

 
Figura 2.20. Ilustração mostrando o ângulo entre a normal ao plano da 
descontinuidade e a tensão principal, σ1, e como este ângulo muda à medida que se 
afasta da face do talude (Sjöberg, 1999). 

 
 

A existência de condições cinemáticas favoráveis ao mecanismo de 

tombamento não é suficiente para avaliação da ruptura, é preciso também aferir o 

equilíbrio de forças (ou momentos) atuante em cada placa. 

Hoek & Bray (1981) definiram as condições básicas para o deslizamento e o 

tombamento de um bloco simples em um plano inclinado (Figura 2.21). A figura está 

dividida em quatro regiões delineadas pela linha onde o mergulho do plano basal é 

igual ao ângulo do atrito (β=ϕ). Na curva pontilhada que separa as regiões, no lado 

esquerdo da curva, o tombamento não é possível. No lado direito sim. Os termos t e h 

representam, respectivamente, a espessura e a altura do bloco; a razão t/h é conhecida 

como a razão de esbeltez. As regiões são: 

- Região 1: β < ϕ e t/h > tan β; o bloco é estável e não deslizará nem tombará 

- Região 2:  β > ϕ e t/h > tan β; o bloco deslizará, mas não tombará 
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- Região 3:  β < ϕ e t/h < tan β; o bloco tombara, mas não deslizará 

- Região 4: β > ϕ e t/h < tan β; o bloco pode deslizar e tombar simultaneamente.  

 

 
Figura 2.21. Condições de estabilidade em função da geometria de um bloco 
paralelepípedo sob ação do peso próprio (Hoek & Bray, 1981) 
 

2.7.2. Modelos Analíticos 
 

 

Os modelos analíticos versam sobre a utilização do método de equilíbrio 

limite, no qual a hipótese básica consiste que as massas rochosas se comportam 

como corpos rígidos que se movimentam sobre uma determinada superfície de 

ruptura. Consideram-se o equilíbrio de forças e/ou momentos, sendo estas 

contrabalançadas até que se atinja o equilíbrio estático, determinando-se assim o 

Fator de Segurança (FS). Sua principal vantagem é a facilidade de uso, o que 

justifica o mesmo ser tão difundido e utilizado em problemas práticos de engenharia. 
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Suas principais desvantagens são: não incorporação das tensões confinantes; não se 

avalia o comportamento tensão/deformação do material do talude; o fator tempo não 

é avaliado; a força cisalhante é independente do deslocamento; e não se considera o 

deslocamento da ruptura. 

Hudson & Harrison (1997) propuseram uma equação para determinar o FS, 

baseada na condição cinemática proposta por Goodman & Bray (1976) para inicio do 

tombamento. A equação é determinada mantendo-se a igualdade definida pela 

condição cinemática e através da condição de equilíbrio limite (Equação 2.13). 

 

𝑆𝑆𝑆𝑆 =
𝑚𝑚𝑝𝑝𝑜𝑜∅𝑎𝑎

𝑚𝑚𝑝𝑝𝑜𝑜�ψ𝑐𝑐 + ψ𝑝𝑝 − 90°�
 

Equação 2.13 

 

A análise por equilíbrio limite mais difundida na prática de engenharia para 

o tombamento de blocos é a proposta por Goodman & Bray (1976); o talude é 

dividido em uma série de blocos em uma base em forma de escadaria (Figura 2.22). 

As forças que atuam na parte superior do bloco são resolvidas através da 

decomposição em forças paralela e normal a sua base. 
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Figura 2. 22. Princípios do equilíbrio limite para a análise de tombamento (Hoek & 
Bray, 1981)  
 

Nota-se uma movimentação significativa quando as placas se deslocam 

horizontalmente, mas a ruptura global só ocorre quando se verifica a ruptura dos 

blocos no pé do talude. Sendo assim, estes blocos representam elementos chave no 

processo de instabilização. É importante, ainda, identificar quais estruturas 

geológicas podem desencadear o tombamento, uma vez que o deslocamento total 

(antecessor da ruptura global) pode rapidamente exceder o limite admissível do 

deslocamento para a maioria das estruturas (Ramirez,2006). 

As condições de estabilidade são ditadas pela estabilidade de cada bloco 

individual, analisados a partir da parte superior do talude. Um bloco pode encontra-

se em uma das três situações distintas: estável, instável em relação ao deslizamento 

pela base e instável em relação ao movimento de tombamento. Estas situações 

dependem de vários fatores, como das dimensões do bloco, dos parâmetros de 
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resistência ao deslizamento e de forças externas nele atuantes. 

Na Figura 2.22, os blocos no topo do talude para os quais o centro de massa 

cai dentro da sua base serão estáveis, desde que o ângulo de atrito seja superior a 

inclinação do plano da base. Entretanto, blocos esbeltos para os quais o centro de 

massa caia fora da base podem tombar, dependendo das restrições impostas pelas 

forças aplicadas em ambas as faces do bloco. Se o bloco não tomba, gera um impulso 

sobre o bloco adjacente inferior; se o bloco seguinte é também esbelto pode tombar 

como resultado do impulso, mesmo considerando que o seu centro de massa possa 

situar-se no plano da base. Na proximidade da base do talude, onde os blocos são 

pouco esbeltos e não tombam o impulso produzido pelos blocos superiores pode ser 

suficientemente elevado para causar o deslizamento destes blocos, resultando daí que 

todo o talude seja instável. Contudo, se os blocos do pé do talude não deslizarem 

nem tombarem, os blocos acima podem sofrer deslocamentos significativos, mas não 

caracterizam uma ruptura global (Ramirez, 2006). 

Na análise de estabilidade, o primeiro passo consiste na determinação das 

dimensões de todos os blocos, definindo suas respectivas larguras, Δx, e as alturas, h 

(Figura 2.22). Feito isso, determinam-se as forças atuantes em cada bloco, partindo-

se do topo em direção do pé do talude. Estas forças são: 

- O peso Wn do bloco n; 

- A força Pn produzida como resultado do tombamento do bloco (n+1) 

imediatamente acima; 

- A reação Pn-1 proveniente do bloco (n-1) imediatamente abaixo; 

- Forças de atrito desenvolvidas nas faces laterais dos blocos; 

- Forças normais Rn e tangenciais Sn atuando na base do bloco. 

Para a análise de estabilidade, deve-se adotar um processo de cálculo. Num 

primeiro momento, faz-se a decomposição do conjunto de forças que atuam no 

bloco, em componentes perpendiculares e paralelas à base, determinando-se, assim, 

as forças normal (Rn) e tangencial (Sn) agindo na base do bloco.  Feito isso, 

determina-se o FS do talude através de um processo interativo: os ângulos de atrito 

são progressivamente variados até serem encontradas as condições de equilíbrio 

limite (FS=1) do bloco inferior; o ângulo de atrito necessário ao equilíbrio limite é ϕr 

e se o ângulo de atrito na base dos blocos for ϕb, então se tem o fator de segurança 



 

55 
 

(Equações 2.14 a 2.17); μ corresponde ao coeficiente de atrito. 

 

𝑃𝑃𝑜𝑜−1,𝑚𝑚 =

𝑃𝑃𝑜𝑜(𝑅𝑅𝑜𝑜 − 𝜇𝜇∆𝑚𝑚) + �𝑊𝑊𝑜𝑜
2� � (ℎ sin𝛼𝛼 − ∆𝑚𝑚 cos𝛼𝛼)

𝐿𝐿𝑜𝑜
 

Equação 2.14  
 
 

𝑅𝑅𝑜𝑜 = 𝑊𝑊𝑜𝑜 cos𝛼𝛼 − 𝜇𝜇�𝑃𝑃𝑜𝑜−1,𝑚𝑚 − 𝑃𝑃𝑜𝑜� 
    

Equação 2.15 
 

 
𝑆𝑆𝑜𝑜 = 𝑊𝑊𝑜𝑜 sin𝛼𝛼 − �𝑃𝑃𝑜𝑜−1,𝑚𝑚 − 𝑃𝑃𝑜𝑜� 

Equação 2.16 
 

 

𝑆𝑆𝑆𝑆 =  
𝑚𝑚𝑝𝑝𝑜𝑜∅𝑏𝑏
𝑚𝑚𝑝𝑝𝑜𝑜∅𝑝𝑝

 

Equação 2.17 
 
 
 

De acordo com Pritchard (1989), este método de análise possui algumas 

limitações, a saber: 

• Nenhum bloco pode rotacionar e deslizar simultaneamente; 

• Somente as colunas contínuas podem ser analisadas, não é permitido o 

deslizamento das juntas ou queda de blocos individuais; 

• Os blocos de rocha são rígidos (não deformáveis); 

• A localização e o mergulho do plano basal da ruptura devem ser assumidos 

previamente à análise; 

• Não considera-se que haja atuação de tensões ao longo das juntas; 

• A geometria do talude é restrita aos passos da análise e a largura do bloco; 

• A análise é por definição um balanço estático de forças e, assim sendo, não 

pode incorporar variações na resistência das descontinuidades. 

O modelo proposto por Goodman & Bray (1977) forneceu a teoria 

fundamental, assumindo que: (1) condições de equilíbrio limite são satisfeitas nas 
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interfaces dos blocos vizinhos e (2) as forças normais entre os blocos são aplicadas 

no ponto mais alto da interseção dos blocos. Baseando-se nisto Zanbak (1983) 

construiu um conjunto de ábacos para cálculo da força de suporte necessária para 

conter o tombamento para diferentes taxas entre a altura (h) e a espessura dos blocos 

(t), chamado razão de esbeltez.  Cruden (1989) estendeu este modelo e discutiu o 

efeito do ângulo de atrito ao longo da interface do bloco e a inclinação do talude na 

estabilidade. Nos últimos anos, uma nova solução analítica, que considera o talude 

rochoso como contínuo, foi desenvolvida, com a hipótese de a espessura dos blocos é 

suficientemente pequena comparada a altura do bloco (Bobet, 1999; Sagaseta et al., 

2001; Li et al., 2008).  

Em alguns casos, onde a espessura do bloco é suficientemente pequena 

comparada à altura ao bloco da crista, o tombamento do talude pode ser analisado a 

partir do conjunto de blocos, possibilitando assim adotar uma análise contínua para o 

mecanismo sob determinadas condições geométricas (Bobet, 1999).  

Posteriormente, Sagaseta et al. (2001) estenderam a solução contínua para 

incorporar condições geométricas da linha base que não fossem normais ao mergulho 

da descontinuidade. Em seguida, Liu et al.(2008) aperfeiçoaram a solução e 

identificaram que a posição de transição deve ser determinada pela aplicação da 

condição de equilíbrio limite na base dos blocos e que, quando a razão de esbeltez 

atinge cerca de 15 a 20, a solução pode predizer acuradamente a força suporte 

necessária para estabilizar o talude. Porém, em alguns casos onde o talude possui 

uma razão de esbeltez relativamente pequena, mas com grande número de blocos, a 

solução contínua não pode ser aplicada.  

Como o método de análise contínua não pode ser aplicado para todos os 

casos, o interessante seria se o cálculo para a força suporte pelo método de Goodman 

& Bray pudesse ser expresso de maneira mais tratável, pois da maneira como foi 

proposto, inicialmente, tem-se dificuldade para levantamento dos dados em campo. 

Sendo assim, Liu et al. (2008) introduziram dois novos conceitos: (1) o coeficiente 

de transferência e (2) o peso equivalente de tombamento do bloco, ambos para serem 

utilizados na geometria básica (Goodman & Bray, 1977). Estes dois parâmetros são 

determinados como uma função da posição relativa do bloco com respeito à crista, 

sendo desenvolvida uma aritmética concisa para tal, e então estendida para casos em 
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que a base do bloco não é normal ao mergulho da descontinuidade principal. Os 

resultados indicam que o método proposto pode predizer mais acuradamente a força 

de suporte necessária para estabilizar o talude que a solução contínua encontrada por 

Liu et al. (2008), e não necessita de informações sobre a razão de esbeltez dos 

blocos. É também demostrado que, comparado ao método de Goodman & Bray, o 

método do coeficiente de transferência é computacionalmente mais eficiente, 

podendo ser facilmente adotado usando planilha eletronica (como Microsoft Excel) e 

é particularmente conveniente para avaliar a estabilidade de tombamento de taludes 

rochosos em projetos preliminares. 

Outro método de análise de estabilidade via equilíbrio limite, para taludes 

rochosos sujeitos a tombamento flexural, foi o desenvolvido por Aydan & 

Kawamoto em 1987. Neste, considera-se uma situação inicial de pré-ruptura, na qual 

seria formada uma superfície basal, de ruptura por tração em cada uma das lâminas. 

Tal superfície é perpendicular às descontinuidades e teria início no pé do talude 

servindo como uma base engastada, a partir da qual as lâminas tombariam devido à 

ação de seu peso próprio (Aydan & Kawamoto, 1992).  

 

2.7.3. Modelos Físicos 

 

Os modelos físicos buscam compreender o comportamento do maciço 

rochoso em função da ocorrência do mecanismo de ruptura. Suas principais 

vantagens são a possibilidade de simular várias situações e geometrias que não 

poderiam ser notadas em campo e observar o comportamento do maciço em 

diferentes fases da ruptura. 

Os modelos físicos são comumente simulados em plano horizontal, 

dificultando assim a representação da força gravitacional (essencial para o 

mecanismo de ruptura) devido à mesma atuar no plano vertical. Tal situação 

configura a grande dificuldade em se trabalhar com estes modelos. Porém, na 

tentativa de driblar este problema, Bray & Goodman (1981) propuseram três 

métodos de análise distintos, a saber: 

- O modelo pode ser construído enquanto repousa em um plano horizontal ou 
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inclinado e em seguida é tombado; 

- O modelo pode ser girado em uma centrífuga; e 

- O modelo do atrito basal (base friction). 

Na primeira análise, as vibrações indesejadas, provenientes do próprio 

ensaio durante a movimentação e inclinação do modelo, podem, prematuramente, 

fazer com que blocos chaves sejam perdidos em função da ruptura e, após o pico da 

inclinação, o modelo tende a se autodestruir devido a estes movimentos, 

configurando assim testes de difícil controle (Ramirez,2006; Diláscio,2004). 

Os modelos centrífugos são girados em uma plataforma centrífuga, o que 

explica o nome dado ao modelo. São mais difíceis de trabalhar e mais caros. Utiliza-

se um protótipo, construído com materiais reais e em escala reduzida, para estudar o 

comportamento e os mecanismos envolvidos durante o processo de ruptura. O efeito 

da gravidade é controlado pela taxa de rotação, o que possibilita o rompimento do 

protótipo e evita distorções de densidade dos materiais, sendo este um problema 

comum a outros tipos de modelos físicos. No entanto, o espaço para teste é limitado à 

dimensões relativamente pequenas (normalmente 650x200x470mm), o que cria a 

necessidade de velocidades angulares muito altas para romper estruturas rochosas, 

justificando assim, seu uso mais difundido em solos (Diláscio, 2004; Ramirez, 

2006;Santos, 2008). 

Adhikary et al. (1997) fizeram uma comparação entre as condições limites 

de tombamento flexural, definidas por Goodman & Bray (1976), já citadas, e os 

resultados obtidos em experimentos através de modelos físicos submetidos à ação de 

força centrífuga e calibrados com relação ao método de equilíbrio limite 

desenvolvido por  Aydan & Kawamoto, também já mencionados neste trabalho. 

Tem-se (Figura 2.23) as condições de equilíbrio de forças obtidas por Adhikary et al. 

(1997) como pontos no gráfico. As condições cinemáticas indispensáveis para o 

tombamento, segundo Goodman & Bray (1976), por sua vez, aparecem em linhas 

cheias. Nota-se que, para um mesmo arcabouço geomecânico, representado por uma 

altura fixa e valores dados de β e ϕj, o método de equilíbrio de forças sempre indica 

um valor mais elevado para o ângulo de face do talude na situação limite (α = 

abscissas do gráfico). Portanto, as condições cinemáticas são conservadoras, 

indicando que ocorrem taludes estáveis com inclinação maior do que aqueles limites 
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indicados pela condição cinemática.  

Tanto na condição cinemática proposta por Goodman & Bray (1976) quanto 

no modelo analítico de Aydan & Kawamoto (1992), a posição da superfície basal 

formada por tração foi assumida, com base em observações de campo e de 

laboratório. Isso é necessário para que o problema de análise da estabilidade de uma 

dada lâmina seja estaticamente determinado. Adhikary et al (1997) mostraram, em 

um modelo físico centrifugado, o aparecimento dessa superfície durante o processo 

de tombamento. Enquanto no modelo analítico a superfície de ruptura basal foi 

suposta perpendicular às descontinuidades, no modelo centrifugado esse valor variou 

entre 10 a 20º acima da perpendicular. 

 

 
Figura 2. 23. Comparação entre as condições limites de tombamento flexural de 
Adhikary et al.,1997 e Goodman & Bray, 1976 (Adhikary et al.,1997) 
 

Zhang et al.(2007) utilizaram modelos centrífugos para validar o método 

estendido do modelo analítico de Goodman & Bray. Segundo os autores, o modelo 

foi estendido visando incorporar planos basais não persistentes de colunas de rocha, 

além de possibilitar a análise de colunas não retangulares que melhor simulam as 

condições geológicas reais. Para representar os modos de ruptura foram criados dois 
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modelos de colunas de gipsita, com e sem tirante. Por fim, também analisou-se um 

talude real de uma hidroelétrica chinesa.  

Segundo Zhang et al.(2007), investigações de campo têm indicado que a 

superfície potencial de ruptura do tombamento não é necessariamente única e linear, 

como proposto por Goodman & Bray. Sendo assim, os autores propuseram uma nova 

configuração onde a superfície basal da coluna consiste de uma parte de rocha 

intacta, ponte de rocha (Figura 2.24). A porcentagem do plano basal formada por 

juntas é avaliada por um coeficiente de persistência de juntas, cuja determinação 

pode ser baseada na experiência e/ou em técnicas de mapeamento de juntas.  

 

 
Figura 2. 24. Configuração modificada do método estendido (modificado Zhang et 
al.,2007) 

 

Zhang et al.(2007) mostraram, através dos modelos centrífugos, como o 

fator de segurança varia com a aceleração centrífuga, tanto para o método estendido 

quanto para o original de Goodman & Bray.  Pode-se observar (Figura 2.25a) que o 

fator de segurança decresce com a aceleração centrífuga e é aproximadamente um 

(FS=1) quando o ponto de ruptura correspondente a 78 e 108g para os modelos sem e 

com tirantes, respectivamente. Contrapondo, o método de Goodman & Bray (Figura 
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2.25b), para fator de segurança próximo ao equilíbrio limite fornece acelerações 

centrífugas críticas de 2,75 e 27g para os modelos sem e com tirante, 

respectivamente, subestimando a resistência do talude a ruptura.   

 

 
Figura 2.25. Fator de segurança previsto em termos do nível g: (a) método estendido; 
(b) método original de Goodman & Bray (modificado Zhang et al.,2007) 
 

Outro resultado obtido por Zhang et al.(2007)  foi em relação à superfície de 

ruptura. Tem-se um esboço de um teste centrífugo (Figura 2.26), realizado em um 

talude de uma hidrelétrica chinesa (Longtan Hydropower Project), que descreve em 

detalhes as trincas desenvolvidas durante o processo de ruptura. Trincas de tração 

foram desenvolvidas em colunas profundas, especialmente próximo à região do pé 

do talude. Notou-se que a superfície de ruptura não foi única e plana como sugerido 

pelo método de Goodman & Bray, mas sim bi-planar.  A parte próxima ao pé do 

talude apresentou uma inclinação plana representando uma superfície de ruptura 
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profunda. A última coluna tombada foi separada da zona estável por rotação de um 

ângulo de 13º. É possível verificar que o movimento de tombamento da coluna de 

rocha empurrou o pé do bloco. 

 

 
Figura 2. 26. Esboço do modelo centrifugo após a ruptura (modoficado Zhang et al., 
2007) 

  
 

Zhang et al.(2007) calcularam o fator de segurança das duas superfícies de 

ruptura da bi-planar e da linear. Para a superfície bi-planar do método estendido, 

superfície 1 (Figura 2.27), encontrou-se um fator de segurança de 0,99 (FS=0,99), 

valor este muito próximo de um, indicando assim que o processo de cálculo tem um 

bom ajuste com o teste de modelo centrífugo. Já para a superfície de ruptura linear 

do método de Goodman & Bray, superfície 2 (Figura 2.27), o fator de segurança 

encontrado foi de 2,85 (FS=2,85), valor este considerado muito superior à unidade, 

dando indícios que os resultados analíticos baseados nesta superfície podem estar 

equivocados. Para cálculo de ambos os fatores de segurança foi utilizado uma 

resistência a tração de 1.58 MPa. 
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Figura 2. 27. Resultado analítico do modelo centrifugo a 130 g (modificado Zhang et 
al.,2007) 

 

Por fim, o modelo do atrito basal (base friction) é usado amplamente para 

reproduzir os efeitos da gravidade em modelos físicos bidimensionais de escavações 

em rocha. A força gravitacional atuando em um corpo é simulada pelo arraste de uma 

base áspera movendo-se sob o modelo (Bray & Goodman, 1981). Através deste 

método, pode-se expressar de maneira realística a ruptura, e o processo de 

movimento do maciço rochoso fraturado no modelo. 

A força gravitacional pode ser representada em modelo de atrito basal 

(Figura 2.28). Supondo que uma correia revestida com uma lixa seja arrastada ao 

longo da base de um modelo que é retido por uma barreira fixa. O arraste ao longo da 

base do modelo é, então, resistido por uma força, atuando no plano do modelo e com 

sentido oposto à força de arraste (Bray & Goodman, 1981). 
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Figura 2. 28. Modelo esquemático do atrito basal (Pritchard & Savigny, 1990) 

 
 

Wong & Chiu (2001) usaram o modelo de atrito basal para estudar 

mecanismos de tombamento bloco-flexural em uma região de Hong Kong. Os 

modelos foram construídos com uma mistura de massa plástica, areia fina e água. 

Diversos modelos foram criados variando-se o espaçamento das juntas e o mergulho 

das mesmas, para diferentes alturas de um talude com 70º de inclinação. De posse de 

alguns resultados, os autores supracitados desenvolveram um método de 

classificação para o tombamento bloco-flexural. Essa classificação leva em conta o 

ângulo da junta que mergulha para dentro do talude (θ) e o ângulo de uma junta de 

baixo ângulo (α) que cortaria a primeira, mergulhando para fora do talude. Existiriam 

três tipos de ruptura (Figura 2.29): 

- Tombamento onde tem-se: θ = 105° e com α ≤ 10º ou 105º <  θ < 125°; 

- Deslizamento dos blocos onde tem-se: θ ≥ 125°; e  

- Uma combinação de deslizamento com tombamento de blocos, onde tem-se θ < 

105° ou θ =105° e com α >10º. 
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Figura 2. 29. Modelo esquemático do atrito basal (Wong & Chiu, 2001) 

 

2.7.4. Métodos Numéricos 

 

São os métodos de análise de estabilidade de taludes que mais têm se 

desenvolvido nos últimos anos, devido principalmente ao fácil acesso a programas 

computacionais versáteis e potentes e à possibilidade de inclusão de detalhes 

geológicos significativos na construção dos modelos (Starfield & Cundall, 1988).  

Os métodos numéricos permitem solucionar equações de equilíbrio, de 

compatibilidade de deformação e as relações constitutivas de um material, dadas as 

condições de contorno de um problema. Permitem, também, predizer o modo de 

ruptura ou testar várias ideias e hipóteses de como a mesma irá ocorrer. Além disso, 

buscam analisar fatores complexos, tais como comportamento não linear, inclusão de 

padrões complexos de descontinuidades, carregamento dinâmico, heterogeneidade, 

anisotropia, associação entre o fluxo de fluido e o comportamento mecânico, material 

com amolecimento, comportamento dependente do tempo, entre outros. O uso destes 

métodos requer um bom entendimento das condições de campo, pois serão estas que 

definirão qual método numérico utilizar: os contínuos, os descontínuos ou os 

híbridos (Stead et al.,2001; Diláscio, 2004; Benko, 1997). 

Nos métodos contínuos, ocorre a formação de uma superfície de ruptura 

irreal, melhor dizendo, infere-se a posição de uma zona de ruptura através de 

concentrações localizadas de certas componentes de deformação e/ou regiões 

contíguas de pontos plastificados no modelo. Neste modelo, podem-se representar as 

descontinuidades explicitamente, desde que as equações de compatibilidade de 
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deslocamento sejam obedecidas; isso se faz necessário porque o campo de 

deslocamento deve, necessariamente, ser contínuo. Os principais representantes dos 

métodos contínuos são: os elementos de contorno (conhecido como método de 

contorno), onde somente o contorno do problema precisa ser discretizado em 

elementos menores; os de elementos finitos e os de diferenças finitas (sendo ambos 

conhecidos como métodos de domínio) nestes dois últimos todo o domínio do 

problema deve ser discretizado. Este método é indicado para simular maciços 

rochosos pouco ou intensamente fraturados (Ramirez, 2006; Diláscio, 2004). 

Nos modelos descontínuos, é possível simular a trajetória da ruptura, 

envolvendo as descontinuidades que são introduzidas de maneira explícita, 

possuindo orientação e localização no espaço. Seu principal representante é o método 

de elementos distintos ou discretos, que necessita de discretização em todo o domínio 

do problema.  O uso deste método é mais apropriado para maciços rochosos 

medianamente fraturados (Diláscio, 2004). 

Diláscio (2004) relata que, em relação aos algoritmos de solução numérica, 

tem-se: os métodos de elementos de contorno e de elementos finitos trabalham 

geralmente de forma implícita, onde tem-se a inversão direta das matrizes do sistema 

de equações, que resulta da discretização do problema; e os métodos de diferenças 

finitas e de elementos distintos trabalham usualmente com uma solução explícita 

(iterativa) no tempo. 

Por fim, os modelos híbridos são uma combinação entre um método de 

contorno e um método de domínio (contínuo ou descontínuo). Usam-se os métodos 

de domínio para modelar a região no entorno da escavação (ou talude) e os de 

contorno para a região distante. 

Na presente dissertação, maior ênfase será dada ao método de elementos 

distintos implementado no software UDEC (Universal Distinct Element Code), uma 

vez que o mesmo será usado para simular modelos de tombamento de blocos, foco 

deste estudo. 

O software Universal Distinct Element Code (UDEC), Itasca, é um 

programa numérico bi-dimensional baseado no método de elementos distintos para 

modelagem descontínua. Especificamente, seu método de cálculo é baseado no 

modelo Langrangiano, adequado para simulações de modelos que podem apresentar 
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grandes deslocamentos e deformações. É prioritariamente utilizado em estudos de 

mecânica de rochas, onde os modos potenciais de ruptura estão diretamente 

relacionados à presença de descontinuidades, que são representadas como uma 

associação de blocos distintos (Figura 2.30a). Já a sua principal desvantagem é o 

excessivo esforço requerido para montar, executar e analisar um modelo.  

No UDEC, a construção da geometria do problema não é convencional. 

Primeiramente, um único bloco é criado, em um tamanho que deve englobar a região 

física a ser analisada; posteriormente, este bloco é cortado em blocos menores cujas 

bordas representam características geológicas, tais como falhas, fraturas, planos de 

acamamento, entre outros, e estruturas de engenharia, como a geometria do talude, 

no modelo. Este processo de corte é denominado, coletivamente como geração de 

juntas. Sendo assim, as juntas representam tanto estruturas geológicas físicas quando 

estruturas construídas pelo homem em materiais que serão removidos ou alterados 

durante o processo de análise no software. 

No processo citado acima, cria-se uma coleção de blocos discretos, em que 

as descontinuidades são tratadas como condições de contorno destes. Os blocos 

podem apresentar rotação e comportam-se como materiais rígidos ou deformáveis, 

neste caso o bloco é subdividido por uma malha padrão de elementos de diferenças 

finitas triangulares (Figura 2.30b) sendo que cada nó da malha é denominado de 

gridpoint, e cada elemento responde de acordo com leis de tensão-deformação 

lineares ou não. Já as descontinuidades podem apresentar grandes deslocamentos, 

sendo estes controlados por relações de força-deslocamento linear ou não-linear, nas 

direções normais e cisalhantes no corpo, fazendo uso de elementos com molas com 

rigidez conhecida (Figura 2.30c) . Além disso, o modelo pode ser submetido tanto a 

carregamento estático quanto dinâmico. 
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Figura 2.30. Princípios do UDEC – (a) talude rochoso com padrão de juntas 
ortogonais, (b) blocos deformáveis ou rígidos, (c) elementos para representação de 
juntas (modificado Benko, 1997) 
 

O processo de geração das juntas pode ser realizado de forma manual ou 

automático, porém ambos devem ser embasados em estruturas geológicas bem 

definidas, seja por observações de campo ou mapeamento geológico-geotécnico da 

região de interesse. Além disso, podem-se atribuir às juntas diferentes padrões de 

comportamento. O modelo básico é o critério de ruptura de Coulomb, que atribui 

rigidez elástica, atrito, coesão, resistência à tração e características de dilatação à 

junta; uma modificação neste modelo é a inclusão do efeito do enfraquecimento do 

material devido ao inicio da ruptura por cisalhamento, ocorre perda de coesão e de 

resistência à tração; o modelo de juntas com deformação permanente simula 

comportamento de enfraquecimento contínuo como uma função do deslocamento 

cisalhante plástico acumulado, é um modelo mais complexo; por fim, pode-se contar 

com o modelo de juntas de Barton-Bandis.  
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Como explicitado anteriormente, pode-se utilizar blocos deformáveis no 

UDEC. Para estes, há sete modelos diferentes de materiais que podem ser atribuídos 

aos blocos: o material de bloco nulo que representa vazio e/ou escavações no 

modelo; modelos de deformação volumétrica permanente; modelos cisalhantes que 

incluem comportamentos de deformação frágil-dúctil e representa ruptura cisalhante 

irreversível e não linear e compactação. Os blocos podem ser usados também para 

simular backfill tanto para solo quanto para rocha intacta. 

Em modelagem numérica, os limites dos modelos devem ser longe o 

suficiente da região de interesse para que a resposta do modelo não seja influenciada 

de forma desfavorável. A distância apropriada, entretanto, depende da proposta de 

análise. O manual do UDEC recomenda que para escavação subterrânea os limites 

devam ser iguais ou maiores a cinco vezes o diâmetro da escavação. 

As condições de contorno, que podem ser diferentes em locais diferentes, 

para análises estáticas podendo ser de tensão (força) ou deslocamento fixo 

(velocidade zero).  Além disso, podem-se simular as fronteiras como um corpo 

elástico infinito através de um modelo de elementos de contorno vinculado ao 

UDEC. 

De forma resumida, os passos básicos para análise numérica recomendadas 

no manual do UDEC são: 

Passo 1: Definir os objetivos para a análise do modelo e definir o nível de 

detalhamento, geralmente inicia-se com uma visão global e faz-se o refinamento da 

mesma, caso necessário; 

Passo 2: Criar uma imagem conceitual do sistema físico para proporcionar 

uma estimativa inicial do comportamento esperado sob as condições impostas; 

Passo 3: Construir e executar modelos simples e idealizados, desta forma 

pode-se ter uma compreensão do modelo conceitual do sistema. Neste momento, 

talvez o passo 2 precise ser repetido; 

Passo 4: Seleção dos dados específicos do problema, devido às incertezas 

comuns associadas com as condições específicas, tais como estado de tensão, 

propriedades de deformação e resistência, pode-se utilizar uma variedade razoável 

destes parâmetros; 

Passo 5:  Preparar uma série de modelos detalhados para executar; 
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Passo 6: Realizar os cálculos do modelo. É aconselhável utilizar recursos 

computacionais para efetuar pequenas paralisações na sequência de cálculos para 

verificação dos resultados e a possibilidade de fazer alterações no modelo ou 

simplesmente dar continuidade aos cálculos; 

Passo 7: Apresentar os resultados para uma interpretação clara das análises. 

A formulação básica do UDEC assume um estado plano de deformação 

bidimensional. Entretanto, as descontinuidades são consideradas como características 

planares orientadas normalmente ao plano de análise. Adicionalmente, o software 

oferece uma opção de tensão plana, em que as tensões normais na seção de corte são 

nulas.  

O algoritmo de solução explicita no UDEC permite tanto análises dinâmicas 

quanto estáticas. A velocidade ou tensões especificadas pelo usuário podem ser 

dados de entrada do modelo, seja como condições de fronteira externa ou interna do 

modelo. O comportamento do modelo é representado numericamente por um 

algoritmo do tipo passo-tempo (timestep), conhecido como relaxação dinâmica, em 

que o tamanho do passo-tempo é limitado pela hipótese que velocidades e 

acelerações são constantes dentro do passo-tempo. O método de elementos distintos 

é baseado no conceito que o passo-tempo é suficientemente pequeno e que, durante 

um passo, alterações não se propagam entre um elemento discreto e seus vizinhos 

imediatos. A restrição do passo-tempo aplica-se tanto para os blocos quanto para os 

contatos. Para blocos rígidos, a massa do bloco e a rigidez de interface entre blocos 

definem uma limitação do passo-tempo, para blocos deformáveis, o tamanho das 

zonas é usado, e a rigidez do sistema inclui contribuições de ambos os módulos de 

rocha intacta e rigidez dos contatos. 

Figueiredo (1990) apud Diláscio (2004) argumenta que no algoritmo, 

utilizado pelo UDEC, as equações de equilíbrio estático são transformadas, como 

parte da estratégia de solução, em equações dinâmicas de movimento, criticamente 

amortecidas, as quais são integradas numericamente no tempo por um esquema de 

diferenças finitas centradas. Partindo de tal integração, tem-se que através das 

acelerações fornecidas pela 2ª Lei de Newton, são obtidas, em sequência, 

velocidades e deslocamentos. Os valores de velocidade são, então, usados para 

calcular taxas de deformação, que vão ser empregadas em equações constitutivas 
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elastoplásticas, de tal forma que se possa calcular novos valores de tensão, fechando 

assim um ciclo interativo (Figura 2.31). Dando início a execução do software tem-se 

que nos cálculos realizados durante o processo iterativo, as forças desequilibradas 

aceleram os nós resultando em deslocamentos, que são obtidos, após integrações 

numéricas sequenciais no tempo, de acelerações e velocidades. De posse dos 

deslocamentos dos pontos nodais de uma dada zona obtém-se a sua respectiva 

deformação. A seguir, pela lei constitutiva de tensão-deformação (linear ou não), é 

possível determinar as tensões e finalmente as novas forças desequilibradas. 

 
Figura 2.31. Processo iterativo que define um ciclo do programa (Sjöberg, 1999) 

 
O tempo de execução de um modelo no UDEC é função do número de 

blocos rígidos ou dos gridpoints nos blocos deformáveis, e do número de contatos no 

modelo. Se existem muito poucos contatos no modelo, então o tempo é proporcional 

a N3/2, onde N é o número de blocos rígidos ou gridpoints nos blocos deformáveis. 

Esta fórmula vigora para problemas elásticos. O tempo de execução irá variar um 

pouco, mas não substancialmente, para problemas plásticos. 

No UDEC também pode-se simular o fluxo de fluidos através de 

descontinuidades e vazios no modelo por meio de uma análise conjunta (mecânica e 

hidráulica). Entretanto, os blocos são impermeáveis. Assim como, simular o efeito de 

reforços em problemas de mecânica de rochas e modelos termais no qual um fluxo 

transiente de aquecimento atuando nos materiais pode induzir tensões. 



 

72 
 

Existe uma versão tridimensional do UDEC (3-DEC) que foi desenvolvida 

também pela Itasca Consulting Group, mas esta não será abordada no presente 

estudo. 

Tem-se dois exemplos típicos de rupturas em taludes simulados no UDEC 

(Figura 2.32). O tombamento de blocos rígidos sobre uma base inclinada no caso (a), 

onde os vetores de deslocamento indicam um modo de instabilidade para cada bloco 

individual.  O caso (b) mostra resultados de uma análise de tombamento de estratos 

pouco espessos de acamamento em um talude íngreme (Pasloske, 1996), usou-se 

blocos deformáveis, nestes casos.  

 

 
Figura 2.32-Aplicação do UDEC na análise de estabilidade de taludes com 
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tombamento; (a) tombamento de blocos rígidos em uma base inclinada, (b) 
tombamento flexural de blocos deformáveis (Pasloske, 1996) 

 

Pritchard & Savigny (1990) verificaram as possibilidades de uso do método 

de elementos distintos simulando três casos: tombamento de bloco teórico (solução 

analítica), modelo físico de tombamento flexural (utilizando o atrito basal) e um caso 

real ocorrido na mina de Brenda, Columbia Britânica, Canadá (Figura 2.33). Nos 

dois primeiros casos, observou-se uma boa representação dos problemas no UDEC, 

mas no último houve uma discrepância entre as características do modelo do UDEC 

e a morfologia real da ruptura. Tal fato ocorreu devido à falta de detalhamento da 

morfologia da ruptura e também devido às aproximações feitas no modelo. 

 
Figura 2. 33. Modelo do talude sul da mina de Brenda, mostrando a deformação por 
tombamento e os vetores de velocidade (Pritchard & Savigny, 1990). 

 

Board et al (1996) aplicaram ambos os métodos contínuo (diferenças 

finitas) e descontínuo (elementos distintos) de modelagem numérica em grandes 

deslocamentos por tombamento observados na Mina de Chuquicamata no Chile. 

Ambos os métodos reproduziram com sucesso os mecanismos de ruptura, mas a 

aproximação contínua com juntas ubíquas foi o método mais utilizado.  



 

74 
 

Martin & Mehr (1993) fizeram um estudo de retroanálise de tombamento 

ocorrido em um talude de 340 m de altura, em uma mina, também na região da 

Colúmbia Britânica no Canadá. Os resultados obtidos com o UDEC confirmaram os 

mecanismos de ruptura e a percepção de que a ruptura iria realmente acontecer, tais 

observações foram fundamentadas pelos deslocamentos medidos e documentados 

por prismas e extensômetros de superfície. 

Adachi et al. (1991) analisaram uma ruptura por tombamento em um corte 

de estrada com camadas seqüenciais de tufo, arenito tufáceos e conglomerado. O 

UDEC permitiu simular diferentes valores de dados de entrada, na busca pela 

interpretação da ruptura. 

Sjöberg (1999) realizou várias simulações computacionais de rupturas por 

tombamento utilizando o UDEC e o FLAC (Fast Lagrangian Analysis of Continua) e 

observou o desenvolvimento de uma superficie de ruptura basal. Na simulação no 

FLAC do modelo centrífugo desenvolvido por Adhikary et al. (1997), encontrou-se 

um ângulo do plano de ruptura basal em torno de 27° com relação à normal das 

descontinuidades, valor este um pouco maior que o citado por Adhikary.  Em relação 

aos deslocamentos horizontais, computados em dois pontos distintos do talude, teve-

se resultados semelhantes (Figuras 2.34 e 2.35), ilustrando os resultados obtidos por 

Sjöberg (1999), para pontos análogos, com seu modelo computacional e os 

resultados encontrados por Adhikary et al. (1997), respectivamente. 
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Figura 2.34. Deslocamento horizontal em dois pontos no modelo centrífugo de 
Adhikary et al. (1997) 
 

 
Figura 2.35. Deslocamento horizontal no modelo computacional de Sjöberg (1999), 
reproduzindo o modelo centrifugo de Adhikary  et al. (1997). 
 

Conforme já dito anteriormente, a possibilidade de ocorrência do 

tombamento diminui com o aumento da tensão confinante. Isso foi verificado 

diretamente no modelo numérico de Sjöberg (1999), no qual se observa que o 

cisalhamento nos planos das descontinuidades só ocorre até certa profundidade no 

talude (Figura 2.36). 

 
Figura 2. 36. Indicadores de plasticidade para um talude de 300m de altura com um 
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ângulo de 40º, usando um modelo de juntas ubíquas mergulhando 80º (Sjöberg, 
1999). 
 

Brideau & Stead (2009) investigaram a influência da orientação das 

descontinuidades no mecanismo de tombamento de bloco a três dimensões, o 3DEC 

(Itasca). Os modelos em 3D permitem avaliar, cinematicamente, se as condições do 

tombamento derivados de geometrias a 2D podem ser estendidas para a terceira 

dimensão. Foram criados dois modelos de geometrias conceituais no intuito de 

representar tanto taludes de cortes em rodovia quanto os de bancadas de minas a céu 

aberto. A primeira geometria examinou um talude com contornos laterais verticais e 

fixos, enquanto a segunda assumiu um talude com contornos laterais livres e 

inclinados (Figura 2.37). 
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Figura 2. 37. Geometrias conceituais utilizadas nos modelos 3DEC. (A) Vertical com 
bordas laterais fixas. (B) Inclinado com as bordas laterais livres (modificado Brideau 
& Stead, 2009).  
 

Baseado nos resultados obtidos com a simulação computacional, Brideau & 

Stead (2009) fizeram as seguintes observações: (a) quando o ângulo entre as 

descontinuidades do tombamento e a basal (ɛ) é agudo, um mecanismo de ruptura 

por escorregamento é facilitado; (b) se este ângulo é obtuso então o bloco torna-se 

mais estável, porém, a ruptura por tombamento ainda pode acontecer (Figura 2.38). 

Os autores relatam que estes resultados são intuitivos, mas ainda não tinham sido 

citados pela literatura técnica e nem ilustrados através de modelos 3D. 
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Figura 2. 38. Detalhe da coluna de tombamento mostrando a relação entre o ângulo 
de mergulho das descontinuidades de tombamento e basal (modificado Brideau & 
Stead, 2009). 

 
 

Brideau & Stead (2009) discutiram a diferença no comportamento entre 

combinações de descontinuidades similares para  os dois modelos de taludes com 

suas respectivas condições de contorno. Como exemplo, tem-se um modelo com uma 

direção de mergulho de 060º para uma descontinuidade de tombamento, este foi 

estável para modelos de contornos laterias verticais e fixos, enquanto uma ruptura em 

todo o talude foi observada para o caso de contornos livres e inclinados.  

Por fim, estes autores sumarizaram  (Figura 2.39) os resultados da 

simulação computacional. As áreas em cinza claro representam as condições 

geométricas que resultaram em rupturas para ambos os modelos analisados, e as 

áreas em cinza escuro configuram apenas rupturas por tombamento nos modelos com 

contornos laterais livres e inclinados. Encontrou-se que a geometria do talude 

influencia no mecanismo de ruptura a três dimensões através da orientação das 

descontinuidades. Além disso, pode-se afirmar que uma diferença na direção de 

mergulho para as descontinuidades basais do tombamento ou superficies laterais de 

alívio de até 20° afetarão a direção da ruptura, resultando em uma ruptura 

progressiva axisimétrica e uma ruptura em todo o talude. Com uma diferença maior 

ou igual a 30° para a direção de mergulho da descontinuidade do tombamento e da 
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basal no modelo de contornos laterais verticais e fixos, o talude apresentou-se 

estável. Em contrapartida, a mesma diferença ainda resultou em ruptura para o 

modelo com contornos laterais livres e inclinados. Em ambos os modelos, a direção 

de mergulho e o ângulo de mergulho da descontinuidade de alívio lateral foram 

observados resultando em ruptura do talude para desvio da configuração ortogonal de 

até 30°, sugerindo, assim, que o tombamento de bloco é menos sensível a orientação 

da descontinuidade de alívio lateral. 

 

 
Figura 2.39. Projeção hemisférica sumarizando o lugar geométrico da orientação das 
descontinuidades investigadas e delineando zonas de estabilidade (modificado 
Brideau & Stead, 2009) 
 

 

Nichol et al. (2002) realizaram um estudo paramétrico utilizando o UDEC, 

onde grandes taludes foram modelados usando vários valores de resistência de rochas 

intactas, orientação e persistência de descontinuidades, e condições do pé do talude, 
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cujo objetivo era mostrar como estes atributos influenciam o caráter da ruptura por 

tombamento. Os resultados deste estudo foram: 

 

-Tombamento flexural 

Para os modelos de tombamento flexural, com uma única família de 

descontinuidade subvertical e com a qualidade do maciço rochoso mantida constante, 

o movimento de tombamento aumentou com a diminuição da resistência do maciço 

(Figuras 2.40a, b e c), nesta, onde a resistência era mais baixa, desenvolveu-se uma 

zona de tombamento envolvendo toda a extensão do talude, sendo observado, porém, 

tombamentos mais expressivos na crista. 
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Figura 2.40. Modelo de tombamento flexural; (a) rocha resistente UCS = 80 MPa; 
(b) UCS = 60 MPa; e rocha frágil, UCS = 10 MPa (modificado Nichol et al.,2002)  

 
 

O movimento de tombamento inicia-se aproximadamente a dois terços da 

base do talude no sentido da sua crista. Em todos os seis casos analisados por estes 

autores, o movimento é concentrado próximo à crista do talude; entretanto, a 

quantidade do movimento decresce significativamente, uma vez que a UCS 

(resistência compressiva uniaxial) é maior que 60 MPa.  

Notou-se que a área de concentração de movimento move-se talude acima 

com o aumento de UCS, isto é, existe menos movimento no pé do talude. Para UCS 

maior que 60 MPa, o modelo apresenta pouca deformação comparada à escala do 

talude (Figura 2.40a). O cisalhamento ocorre ao longo das descontinuidades 

subverticais, resultando em pequenas frentes escarpas, no sentido do pé para crista, 

onde a UCS é menor que 60 MPa (Figuras 2.40b e c). 

Observou-se que a deformação aumentou pouco até finalmente parar com o 

aumento do tempo de interação computacional. O tombamento flexural é um 

mecanismo que se auto estabiliza. Aplicando o critério cinemático de Goodman & 

Bray (1976) neste caso, o tombamento flexural é possível somente se o mergulho da 

descontinuidade principal for maior que 75°. Como as colunas dobram e o mergulho 

decresce próximo a este valor, a deformação do modelo para, conforme a 

aplicabilidade do critério. 
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-Tombamento de bloco 

A alta persistência de juntas ortogonais tem um efeito essencial no 

comportamento de um talude de rochas resistentes (UCS = 100 MPa). Como já 

citado anteriormente, nenhum tombamento ocorreria nesta rocha na ausência de 

descontinuidades ortogonais. Três dos quatro modelos analisados (Tabela 2.18) 

possuem aproximadamente o mesmo tempo de interação computacional, 18 

segundos (Figura 2.41). Os casos 1 e 2 são caracterizados por juntas ortogonais com 

persistência média de 20 m, separadas por pontes de rocha de 15 e 10 m, 

respectivamente. O espaçamento das juntas ortogonais foi de 15m em ambos os 

casos. Nenhum movimento significativo ocorre no Caso 2, e o talude permanece 

essencialmente sem deformação, assim como no Caso 1 (Figura 2.41a). Conforme a 

persistência das juntas ortogonais aumenta para 25m e as pontes de rocha decrescem 

para 6 m (Caso 3), a quantidade de movimento aumenta. Este resultado não 

surpreendeu, pois com maiores persistências, têm-se maiores superfícies livres que 

permitem aos blocos rotacionar mais livremente. Ressalta-se que em todos os casos 

simulados o ângulo de atrito foi mantido constante, 30°. 

 

 Tabela 2.18. Modelo de tombamento de bloco; parâmetros para variação de 
persistência de juntas ortogonais (Nichol et al., 2002) 

 Ângulo de 
mergulho 
(º) 

Comprimento 
do traço (m) 

Comprimento 
da ponte de 
rocha (m) 

Espaçamento 
normal (m) 

Caso 1 25,0 20,10 15,5 15,5 
Caso 2 25,0 20,10 10,5 15,5 
Caso 3 25,0 25,10 6,3 15,5 
Caso 4 
(descontinuidades) 

25,0 300,0 0,0 20,0 

 
 

A deformação no Caso 3 é concentrada na seção superior do talude (Figura 

2.41b). O deslocamento horizontal (x) aumentou duas ordens de magnitude na 

direção positiva e o deslocamento em y aumentou uma ordem de magnitude na 

direção negativa (para baixo) a mais que nos Casos 1 e 2. Houve abertura de fissuras 

entre os blocos. Em relação ao deslocamento do modelo no tempo, tem-se que as 

velocidades máximas encontradas foram de 4 m/s e 2 m/s nas direções x e y 
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respectivamente, estas são tão altas que inviabilizam o amortecimento natural do 

movimento, e uma aceleração do mesmo poderá ocorrer.  

Com todas as juntas contínuas (Caso 4), o talude também apresentou 

movimento rápido (catastrófico). O movimento não foi concentrado na crista do 

talude, mas houve a formação de uma kink band com recuo para fora do pé do talude. 

O cisalhamento nas juntas subverticais teve inicio no pé do talude e foi gradualmente 

concentrado na kink band. 
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Figura 2. 41. Modelo de tombamento de bloco; (a) Caso 2; (b) Caso 3; (c) Caso 4 
(modificado Nichol et al., 2002) 

 
 

A maioria dos vetores da tensão principal maior foram íngremes ou 

aproximadamente verticais, mostrando que o talude não possui tensão na direção 

horizontal, resultado este que contrasta com o comportamento do tombamento 

flexural. 

Aumentando o espaçamento das juntas ortogonais contínuas (Caso 4) de 20 

para 50 m não houve mudança significativa no comportamento do talude. O 

movimento também começou no pé do talude e a kink band se desenvolve com 

aproximadamente a mesma largura, e o talude rompe catastroficamente.  

Um modelo com apenas uma junta ortogonal contínua mergulhando 25º e 

aflorando próximo ao pé do talude foi analisado. O talude, neste caso, também 

rompeu catastroficamente, com movimento iniciado no pé, isso ocorre porque as 

colunas menores do pé rotacionam para fora, e com isso, as colunas maiores na parte 

superior do talude também começam a rotacionar, e com isso rapidamente o talude 

torna-se instável. 

Um modelo com juntas ortogonais horizontais também foi analisado, a 

resistência utilizada foi de UCS = 100 MPa e o espaçamento de 50 m.  Não houve 

formação de kink band, porém, houve concentração de movimento na crista do talude 

e formação de uma hinge zone (Figura 2.42), resultado semelhante ao do modelo sem 

juntas ortogonais. Observa-se que as colunas próximas à hinge zone dobram, 
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enquanto as colunas próximas à face do talude permanecem essencialmente na 

vertical. Entretanto, o movimento aumenta a um ritmo tal que o talude não pode se 

auto estabilizar e novamente rompe catastroficamente. Deste modo, nem o mergulho 

nem o espaçamento das juntas ortogonais parece influenciar na fragilidade do 

processo de ruptura, desde que estas juntas sejam suficientemente persistentes. 

 

 
Figura 2. 42. Modelo de tombamento de bloco; Juntas ortogonais horizontais. 
Ruptura catastrófica em andamento (modificado Nichol et al., 2002) 
 

 
O efeito de retirada do suporte do pé foi investigado pela remoção da porção 

do pé imediatamente após a terceira camada de descarregamento ter sido removida 

para todas as juntas ortogonais contínuas. Quando uma pequena porção é removida, 

deixando uma escarpa (penhasco) quase vertical próximo ao pé, uma kink band é 

desenvolvida, como fez quando o talude era de 45º. A retirada de uma grande porção 

do talude fornece o mesmo resultado. O movimento é concentrado no pé do talude, e 

existe um pequeno movimento inicialmente ao longo das juntas ortogonais. Em 

ambos os casos o talude rompe catastroficamente (Figura 2.42). 
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Figura 2. 43. Deformação dos blocos para um talude com descontinuidades 
ortogonais contínuas, (a) após 20.000 ciclos de cálculo; e (b) após 40.000 ciclos. 
Ruptura catastrófica em andamento (modificado Nichol et al., 2002) 
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Neste capítulo, fez-se a descrição dos resultados obtidos com os 

levantamentos geológico-geotécnicos nos três taludes escolhidos para estudo. São 

eles: Vila Aparecida/ Ouro Preto; próximo ao Acesso II da cidade de Itabirito; e na 

Rodovia dos Inconfidentes Km 45, próximo à lanchonete Jeca Tatu, também no 

município de Itabirito. 

Através das classificações geomecânicas, obteve-se os índices RMR, Q, 

GSI, módulo de elasticidade, parâmetros do critério de Hoek & Brown e de Mohr-

Coulomb. Além disso, com os dados do levantamento, avaliaram-se as condições 

cinemáticas dos taludes. Para determinação dos índices citados, necessitou-se realizar 

ensaio, em laboratório, para determinar a densidade do material rochoso, para que, 

então, fosse possível a determinação da resistência a compressão uniaxial via 

utilização do esclerômetro de Schmidt. 

 

3.1. Determinação da densidade  

 

Determinou-se a densidade do material rochoso, das três áreas de estudo, 

com base no princípio de Arquimedes. Para tal, utilizou-se apenas uma pipeta de 

vidro de 1000 ml e uma balança elétrica com precisão de uma casa decimal (modelo 

K12 da BEL – Engineering). Os ensaios foram realizados no Laboratório de 

Geotecnia da UFOP. 

Para cada área de estudo, fez-se três ensaios com amostras distintas. 

Calculou-se a densidade de cada ensaio isoladamente, e por fim, fez-se uma média 

aritmética simples dos três ensaios (Tabela 3.1). Além disso, classificaram-se as 

rochas quanto ao grau de alteração e coerência, conforme Tabelas 2.1 e 2.2 

respectivamente. 

 

CAPÍTULO 3 – ANÁLISES DOS DADOS DOS LEVANTAMENTOS  

GEOLÓGICOS - GEOTÉCNICOS 
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Tabela 3.1 – Determinação das densidades e classificação quanto a alteração e 
coerência 

 
 

3.2. Análise dos dados do esclerômetro de Schmidt 

 
Os ensaios com o esclerômetro de Schmidt foram realizados ao longo dos 

taludes analisados (Figura 3.1). Utilizou-se um equipamento do tipo N, modelo 58-

C0181/N, da CONTROLS. A medida do valor de ressalto foi feita na posição 

horizontal e, seguiu as recomendações sugeridas por Amaral et al. (1999), ou seja, 

fez-se uma média aritmética com todas as 20 medidas de cada local.  

 

 
Figura 3.1 – Medida com esclerômetro de Schmidt 

 

Aydin & Basu (2005) relatam que não é claro o motivo pelo qual a ISRM 

(1978 a) somente endossava o uso do martelo tipo L para testes em rochas, enquanto 

Local Litologia Ensaio 1 Ensaio 2 Ensaio 3 Valor médio Alteração Coerência
Vila Aparecida xisto 1,7 1,8 1,8 1,8 A3 C4

Acesso II gnaisse 2,4 2,2 2,3 2,3 A1 C1
Jeca Tatu quartzito 2,3 2,2 2,7 2,4 A1 C1

Densidade (g/cm3)
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a ASTM (2001) não especificava nenhum tipo, uma vez que, segundo os autores 

supracitados, razões de valores de ressalto medidos em diferentes superfícies 

homogêneas, com dois níveis de energia distintos devem ser constantes, e quanto 

maior a energia de impacto, menor a dispersão nos valores de ressalto obtidos para 

diferentes pontos de superfícies heterogêneas. Aliado a isso, Ayday & Goktan (1992) 

têm demonstrado haver correlações que podem ser desenvolvidas entre os valores de 

ressalto dos martelos tipo L e N. Desta forma, devido a não disponibilidade de uso do 

martelo tipo L, utilizou-se o esclerômetro de Schmidt tipo N. 

Para calcular a resistência do maciço rochoso, primeiramente registraram-se 

as leituras na escala graduada do esclerômetro (ver tabelas de campo no Anexo I) das 

três áreas; e posteriormente fez-se uso de curvas de correlação do equipamento 

(Figura 3.2) e/ou das equações empíricas mostradas na Tabela 2.16. 

 
Figura 3.2- Curva de correlação entre R e UCS (manual do esclerômetro - 
modificado) 

 
 

Para o talude da Vila Aparecida não foi possível utilizar curva de correlação 

(Figura 3.2), pois os valores de ressalto encontrados não estavam explicitados no 

gráfico. Sendo assim, o valor da resistência, assim como do módulo de elasticidade, 

foram calculados utilizando equações da Tabela 2.16 (Equações 3.1 e 3.2) que foram 

desenvolvidas para ardósias e para mica-xistos (Equações 3.3 e 3.4). Tais equações 

foram escolhidas devido à litologias para as quais foram desenvolvidas possuírem 
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características semelhantes à litologia do talude estudado. As equações e a correlação 

entre RN e RL foram sugeridas por Aydin & Basu (2005); o valor da densidade 

utilizado foi o calculado no subitem 3.1. 

Calcularam-se os valores dos parâmetros tanto para o material rochoso 

quanto para as paredes das descontinuidades (Tabela 3.2).  

 

                                           𝐸𝐸𝑚𝑚 = 0,00013 ∗ 𝑅𝑅𝑁𝑁
3,09                              

           Equação 3.1 

                                          𝜎𝜎𝑈𝑈𝑈𝑈𝑆𝑆 = 0,52 ∗ 𝑚𝑚(0,05∗𝑅𝑅𝑁𝑁+𝜌𝜌)                              

  Equação 3.2 

                                             𝐸𝐸𝑚𝑚 = 1,77 ∗ 𝑚𝑚(0,07∗𝑅𝑅𝐿𝐿)                                        

 Equação 3.3 

                                            𝜎𝜎𝑈𝑈𝑈𝑈𝑆𝑆 = 2,98 ∗ 𝑚𝑚(0,06∗𝑅𝑅𝐿𝐿)                                   

  Equação 3.4 

Onde: 

Et – módulo de elasticidade tangencial; 

RN – valor de ressalto do esclerômetro de Schmidt tipo N; 

RL – valor de ressalto do esclerômetro de Schmidt tipo L; 

ρ  - densidade do material rochsoso; 

σUCS – resistência de compressão uniaxial. 

 
Tabela 3.2 – Valores de Et e σUCS do talude da Vila Aparecida 

Talude da Vila Aparecida / Ouro Preto 
 Maciço Rochoso Paredes das descontinuidades 

σUCS (MPa) Et (GPa) σUCS (MPa) Et (GPa) 
Equações 3.1 e 3.2 5,04 0,13 4,17 0,03 
Equações 3.3 e 3.4 3,54 2,16 2,86 1,68 

 
Para os taludes localizados próximos ao Acesso II e a lanchonete Jeca Tatu 

utilizou-se a curva de correlação do equipamento, assim como equações da Tabela 

2.16. Como nem todos os valores de ressalto medidos in situ estavam explicitados na 

curva encontrou-se a equação da curva referente à inclinação de 0º, uma vez que, nos 

dois taludes, empregou-se o esclerômetro de Schmidt na direção horizontal, tanto 
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para o maciço quanto para as paredes das descontinuidades. Em seguida, calculou-se 

a resistência a compressão uniaxial correspondente a cada valor de ressalto medido 

em campo; e, por fim, fez-se uma média aritmética dos valores de resistência 

encontrados. 

As equações da Tabela 2.16 empregadas foram gerais, ou seja, equações que 

foram desenvolvidas para uma ampla gama de litologias, não possuindo assim 

litologias específicas para as quais deveriam ser utilizadas (Equações 3.5 a 3.11). Na 

sequência apresentam-se os resultados obtidos para ambos os taludes, tanto pela 

curva de correlação quanto pelas equações (Tabela 3.3).   

 

Para 25 litologias diferentes 

                                   𝐸𝐸𝑚𝑚 = 4911,84 ∗ (𝑅𝑅𝐿𝐿 ∗ 𝜌𝜌)1,06                                     

Equação 3.5 

                                 𝜎𝜎𝑈𝑈𝑈𝑈𝑆𝑆 = 0,33 ∗ (𝑅𝑅𝐿𝐿 ∗ 𝜌𝜌)1,35                                    

   Equação 3.6 

Para 10 litologias diferentes 

                               𝜎𝜎𝑈𝑈𝑈𝑈𝑆𝑆 = 0,00045 ∗ (𝑅𝑅𝑁𝑁 ∗ 𝜌𝜌)2,46                          

   Equação 3.7 

Para 28 litologias diferentes 

                              𝐸𝐸𝑚𝑚 = 0,19 ∗ 𝑅𝑅𝐿𝐿 ∗ 𝜌𝜌2 − 7,87                                

   Equação 3.8 

                             𝜎𝜎𝑈𝑈𝑈𝑈𝑆𝑆 = 9,97 ∗ 𝑚𝑚(0,02∗𝑅𝑅𝐿𝐿∗𝜌𝜌)                                   

Equação 3.9 

Para 20 litologias diferentes 

                               𝐸𝐸𝑚𝑚 = 0,19 ∗ 𝑅𝑅𝐿𝐿 ∗ 𝜌𝜌2 − 12,71                            

 Equação 3.10 

                               𝜎𝜎𝑈𝑈𝑈𝑈𝑆𝑆 = 12,74 ∗ 𝑚𝑚(0,02∗𝑅𝑅𝐿𝐿∗𝜌𝜌)                            

   Equação 3.11 
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Tabela 3.3 – Valores de Et e σUCS dos taludes do Acesso II e do Jeca Tatu 

Talude Acesso II / Itabirito 
 Maciço Rochoso Paredes das descontinuidades 

σUCS (MPa) Et (GPa) σUCS (MPa) Et (GPa) 
Equações 3.5 e 3.6 324,08 1,1x10-3 301,32 1,0x10-3 

Equação 3.7 181,21 - 160,37 - 
Equações 3.8 e 3.9 268,09 64,05 225,54 60,28 
Equações 3.10 e 
3.11 

342,58 59,21 288,21 55,44 

Curva de correlação 127,10 - 119,10 - 
Talude Jeca Tatu / Itabirito 

 Maciço Rochoso Paredes das descontinuidade 
σUCS (MPa) Et (GPa) σUCS (MPa) Et (GPa) 

Equações 3.5 e 3.6 83,69 3,8x10-4 48,94 2,5x10-4 

Equação 3.7 21,37 - 10,00 - 
Equações 3.8 e 3.9 33,35 19,66 22,45 10,63 
Equações 3.10 e 
3.11 

42,62 14,82 28,68 5,79 

Curva de correlação 28,30 - 10,73 - 
 

 

Observa-se uma grande variação dos valores de σUCS, assim como de  Et, 

isso justifica-se pelo fato de não haver nenhuma relação entre as equações empíricas 

utilizadas; outra questão trata da falta de especificidade das equações, estas foram 

desenvolvidas para uma ampla gama de litologias. Diante disso, tem-se a percepção 

da dificuldade de obtenção de parâmetros para realização de estudos relacionados à 

mecânica de rochas. Os valores dos módulos de elasticidade obtidos pelas Equações 

3.5 e 3.6 surpreenderam devido aos baixos valores encontrados. 

Para o talude do Acesso II, as equações 3.5, 3.6, 3.8 e 3.9 não deveriam ser 

utilizadas, pois os valores de ressalto obtidos para o maciço rochoso e para a 

descontinuidade superaram os valores de abrangência recomendado pelas equações, 

expressos na Tabela 2.16. Já o valor de σUCS obtido pela Equação 3.11 encontra-se 

fora da faixa indicada pela mesma tabela. Diante disso, somente a equações 3.7 e 

3.10 poderiam ser utilizadas. 

Para o talude do Jeca Tatu, as Equações 3.8, 3.9 e 3.11 estão fora das faixas 

de abrangência das equações citadas na Tabela 2.16. 

As equações gerais definidas para 28 e 20 litologias – Equações 3.8 a 3.10 – 
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apresentaram os resultados mais próximos em ambos os taludes, tanto para σUCS 

quanto para Et, mas estes valores devem ser avaliados com cautela, pois as equações 

são muito semelhantes. E, por se tratar de equações empíricas, não é possível afirmar 

que os valores encontrados sejam representativos. Além disso, deve-se observar a 

questão do limite de abrangência expresso pela Tabela 2.16, já citado. 

Os valores de σUCS que mais se aproximaram das medidas de campo, 

exprimidos através da curva de correlação, foram os encontrados através da Equação 

3.7, tanto para o maciço rochoso quanto para as descontinuidades, em ambos os 

taludes, sendo este o valor adotado para cálculos posteriores no presente trabalho. 

 

3.3. Classificação geomecânica das áreas de estudo 

 
Fez-se a classificação geomecânica dos três taludes selecionados para 

estudo. 

 

• Talude na entrada da Vila Aparecida – Ouro Preto 

 

O talude encontra-se nas coordenadas geográficas 656027 / 7743382. As 

Figuras 3.3 e 3.4 apresentam uma visão global do talude e, uma ruptura por 

tombamento em detalhe, respectivamente.  

De acordo com o levantamento geológico-geotécnico (Tabela AI.1 do 

Anexo I) a litologia do talude, da Vila Aparecida, é um xisto, com granulometria fina 

e com níveis manganesíferos, com coloração amarelada. A área pertence ao Grupo 

Sabará.  

Com base no levantamento, determinou-se que a rocha que compõe o 

maciço rochoso é muito alterada, assim como seus minerais, sendo estes, por vez, 

pulverulentos e friáveis, o que corresponde à classificação A3 na Tabela 2.1. 

Considerou-se a coerência do material rochoso como friável, esfarelando-se ao golpe 

do martelo e desagregando-se sob pressão dos dedos, tal situação corresponde à 

descrição do índice C4 na Tabela 2.2. De posse do grau de alteração e da coerência 

do material, fez-se a classificação do mesmo quanto a resistência à compressão 

uniaxial (Tabela 2.3), obteve-se um índice R1, que corresponde a uma rocha muito 
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fraca que esmigalha-se sob o impacto do martelo de geólogo e pode ser raspada por 

canivete, sua resistência encontra-se entre 1 e 5 MPa. Esta faixa de valores engloba 

os valores de resistência a compressão uniaxial encontrados para o material rochoso 

pelas equações 3.1 e 3.3, calculados no subitem 3.2. 

 

 
 
Figura 3.3 – Talude na entrada da Vila Aparecida em Ouro Preto – visão global 



 

95 
 

 
 

Figura 3.4 - Talude na entrada da Vila Aparecida em Ouro Preto – tombamento em 
destaque 

 
A obtenção do índice RMR deu-se através do uso dos dados do 

levantamento geológico-geotécnico e do auxílio de várias tabelas e equações; entre 

as tabelas utilizaram-se as Tabelas 2.4 a 2.7, já as equações utilizadas foram as 

Equações 2.1 e 2.9. Os pesos dados a cada um dos parâmetros do sistema RMR 

foram: peso 1 para resistência a rocha intacta; peso 10 para o RQD; peso 8 para o 

espaçamento das descontinuidades; peso 20 para a condição das descontinuidades; e 

peso 15 para água, uma vez que considerou-se o talude seco. Logo, encontrou-se um 

RMR de 54, classificando o maciço rochoso como razoável, classe III, tendo uma 
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coesão entre 0,2 e 0,3 MPa e ângulo de atrito entre 25 e 35º. Contudo, baseado em 

experiências adquiridas com estudos em materiais geológicos semelhantes, sugere-se 

que o valor da coesão encontrado seja, talvez, muito alto para o maciço em questão. 

Estudos realizados no Morro do Curral / Ouro Preto, região com 

características geológico-geotécnicas similares ao do talude da Vila Aparecida, 

obtiveram resultados discrepantes dos valores encontrados pela classificação RMR 

realizada. Pinheiro (2002), utilizando-se da classificação de Bieniawski (1989), 

encontrou uma faixa de valores para o ângulo de atrito de 25° a 35° e de 0,2 a 0,3 

MPa para a coesão do maciço rochoso; o mesmo autor, através de retroanálises, 

obteve uma correlação linear entre os valores de ângulo de atrito (20º a 40º) e a 

coesão (2,8 a 16 KPa) . Ensaios de cisalhamento, de três amostras indeformadas com 

umidade natural, realizadas por Ferreira (2004) apresentaram para o ângulo de atrito 

valores que variaram de 27° a 36° e para a coesão a variação obtida foi de 0 a 17 

KPa. Ambos os estudos apresentaram valores significativamente inferiores ao 

encontrado pelo sistema RMR e, de acordo com a experiência acumulada na área 

estudada, são valores bem mais representativos para o talude estudado. 

O cálculo do RQD deu-se através dos métodos sugeridos por Palmströn 

(1982), Equação 2.9, e por Hudson & Harrison (2000) (Equações 2.10 e 2.11) ambos 

para afloramentos rochosos, como é o caso do talude da Vila Aparecida. Para o 

método sugerido por Palmströn foi necessário a determinação do contador 

volumétrico de juntas, Jv (Equação 3.12) onde Si é o espaçamento das juntas em 

metros, utilizou-se o espaçamento médio das descontinuidades; o resultado obtido foi 

de 8,7, considerando a presença de três famílias de descontinuidades. Sendo assim, o 

valor do RQD obtido foi de 86,3. 

𝐽𝐽𝑎𝑎 = ∑�
1
𝑆𝑆𝑐𝑐
� 

Equação 3.12 
 

Para o cálculo do RQD pelo método sugerido por Hudson & Harrison 

(2000), adotou-se um t igual a 1m, valor este mais representativo aos dados de 

campo, e calculou-se a frequência com base nos dados do levantamento geológico-

geotécnico, sendo encontrado um valor de 0,7952; por fim obteve-se um RQD de 

81,0. 
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Dentre os dois valores para o RQD preteriu-se utilizar o obtido pelo método 

sugerido por Hudson & Harrison (2000), por este valor de RQD por ser o menor 

encontrado entre as duas metodologias utilizadas para tal cálculo. 

Apesar do uso do RQD ser aceito e difundido na área de mecânica das 

rochas, algumas vezes ele avalia equivocadamente a qualidade do maciço. No 

presente caso, do talude da Vila Aparecida, a qualidade do maciço é ruim, o material 

se esfarela ao toque e, segundo o RQD o maciço foi classificado como bom, Tabela 

2.8; classificação esta mais apropriada a características de uma rocha intacta. Uma 

explicação para tal fato seria a insensibilidade do RQD às condições gerais das 

descontinuidades como a presença de alteração nas paredes. 

Para obtenção do índice Q, fez-se uso das Tabelas 2.9 a 2.14 e da Equação 

2.2. Os pesos dados a cada parâmetro do sistema Q foram: RQD de 81,0, este já 

havia sido calculado pelas Equações 2.10 e 2.11; 9,0 para Jn por se tratar de 3 

famílias de descontinuidades;  1,5 para Jr; 2,0 para Ja o que corresponde a um ângulo 

de atrito entre 25° – 35º; 1,0 para Jw; e 1,0 para SRF. O valor de Q obtido foi de 

6,75, o que classifica o maciço como regular. Esta classificação é mais representativa 

da qualidade geomecânica, real, do talude quando comparada ao sistema RMR. 

Também utilizou-se o critério empírico proposto por Hoek & Brown (1980 

a, b) para determinar a resistência de maciços rochosos fraturados. Este critério 

visou, num primeiro momento, fornecer dados de entrada para análises relacionadas 

a projetos de escavações subterrâneas em rochas duras; sendo suas propriedades 

iniciais levantadas para a rocha intacta e, posteriormente, estas mesmas propriedades 

foram reduzidas para o maciço, tendo por base as características das 

descontinuidades. Os autores procuraram correlacionar o critério empírico com 

observações geológicas por meio de um sistema de classificação disponível na época, 

para tal escolheram o RMR. 

Como o passar do tempo, o critério de ruptura de Hoek & Brown foi sendo 

aperfeiçoado e ajustado para abranger outras áreas da mecânica de rochas, como a 

estabilidade de taludes, e para agregar novos conhecimentos consolidados. Por este 

motivo, suas equações foram modificadas – sendo a mais recente a Equação 3.13 – e 

o índice RMR substituído pelo GSI (Geological Strength Index) que, segundo os 

autores, melhor relaciona o critério com observações geológicas de campo, 
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particularmente, para maciços rochosos poucos resistentes. Com este critério pode-

se, inclusive, determinar a resistência compressiva uniaxial e a resistência a tração. 

 

                                      𝜎𝜎1
′ = 𝜎𝜎3

′ + 𝜎𝜎𝑐𝑐𝑐𝑐 ∗ �𝑚𝑚𝑏𝑏 ∗
𝜎𝜎3
′

𝜎𝜎𝑐𝑐𝑐𝑐
+ 𝑚𝑚�

𝑝𝑝
                                   

 Equação 3. 13 
Onde:  

mb – é um valor reduzido de uma constante do material mi para rocha intacta sendo 

calculado através da equação 3.14; 

s e a – são constantes do maciço rochoso calculadas através das equações 3.15 e 

3.16, respectivamente. 

 

                                        𝑚𝑚𝑏𝑏 = 𝑚𝑚𝑐𝑐 ∗ 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑝𝑝 �
𝐺𝐺𝑆𝑆𝐺𝐺−100
28−14∗𝑅𝑅

�                                        

   Equação 3. 14 

Onde:  

mi – é tabelado para diferentes tipos de rocha; 

D – é um fator que depende do grau de distúrbio que o maciço sofre em função do 

desmonte e/ou tensões de relaxamento; no presente estudo o efeito deste parâmetro 

não será avaliado, logo D será sempre igual a zero. 

 

                                       𝑚𝑚 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑝𝑝 �𝐺𝐺𝑆𝑆𝐺𝐺−100
9−3𝑅𝑅

�                                                      
   Equação 3. 15 

                                 𝑝𝑝 = 1
2

+ 1
6
∗ �𝑚𝑚−𝐺𝐺𝑆𝑆𝐺𝐺 15⁄ − 𝑚𝑚−20 3⁄ �                          

       Equação 3. 16 
 

O índice GSI foi desenvolvido por Hoek et al. (1992), Hoek (1994) e Hoek, 

Kaiser & Bawden (1995). Este fornece um sistema para estimar a redução da 

resistência do maciço rochoso para diferentes condições geológicas, seus valores são 

relacionados com o grau de fraturamento e com as condições das superfícies 

fraturadas. Determinou-se o GSI de maneira indireta (Equação 3.17), sendo o valor 

encontrado de 59. 

 

                                              𝐺𝐺𝑆𝑆𝐺𝐺 = 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 − 5                                      
   Equação 3.17 
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Para cálculo dos parâmetros do critério de ruptura de Hoek & Brown, 

empregou-se o software RocLab (Rocscience), tendo os seguintes parâmetros como 

dados de entrada: resistência à compressão uniaxial igual a 5,0 MPa; GSI de 59; mi 

igual a 12, por se tratar de um xisto; D igual a zero e o módulo de elasticidade igual a 

3700 MPa (obtido pela Equação 3.19). Os resultados obtidos para os parâmetros de 

Hoek & Brown foram: mb igual a 2,775; s igual a 0,0105 e a igual a 0,503. Os 

parâmetros relacionados à envoltória de Mohr-Coulomb foram: coesão igual a 0,303 

MPa e ângulo de atrito de 34,7º. Em relação aos parâmetros do maciço rochoso 

obtiveram-se os seguintes dados: resistência à tração igual a -0,019 MPa; resistência 

à compressão uniaxial igual a 0,505 MPa; resistência global de 1,157 MPa e módulo 

de elasticidade igual a 1839,97 MPa. Através da Figura 3.5 pode-se visualizar os 

gráficos da tensão normal versus a tensão cisalhante, da tensão principal menor 

versus a maior, assim como, os valores dos parâmetros já apresentados neste 

parágrafo. 

 
Figura 3.5 – Resultados obtidos através da utilização do critério de ruptura de Hoek 
& Brown  
 

Além dos valores do módulo de elasticidade já apresentados na Tabela 3.2, 

outras equações foram utilizadas para o cálculo deste parâmetro. Pela Equação 2.6 
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foi encontrado um valor de 22,4 GPa, já para a Equação 2.7, o intervalo de valores 

encontrados foi de 8,3 a 33,2 GPa, sendo o valor médio de 20,7 GPa. Além disso, 

utilizou-se a equação proposta por Barton (2002) (Equação 3.18) sendo o valor 

encontrado de 6,9 GPa e a equação proposta por Hoek & Brown (1997) e Hoek et 

al.(2002) (Equação 3.19), cujo valor obtido foi de 3,7 GPa. Este foi o valor adotado, 

para obtenção de outros parâmetros, citados no parágrafo anterior. 

 

                                            𝐸𝐸𝑅𝑅 = 10 ∗ �𝑄𝑄∗𝜎𝜎𝑐𝑐
100

�
1/3

                                             
Equação 3.18 

 

                              𝐸𝐸𝑅𝑅 = �1 − 𝑅𝑅
2
� ∗ � 𝜎𝜎𝑐𝑐

100
∗ 10�(𝐺𝐺𝑆𝑆𝐺𝐺−10)/40�             

  Equação 3.19 
 

Comparando os seis valores encontrados para E, utilizando-se diferentes 

medotologias (equações empíricas e classificações geomecânicas), conclui-se que 

houve uma variação de 0,13 a 22,4 GPa; estas variações, provavelmente, ocorrem 

porque não há correlação entre os métodos empregados. Os maiores valores obtidos 

foram através das Equações 2.6 e 2.7, e o menor, pela Equação 3.2, estes valores 

foram rejeitados por não condizer com a realidade observada em campo 

(características geomecânicas gerais do maciço). Os valores mais significativos 

foram os obtidos pelas Equações 3.3 e 3.19, sendo o valor da Equação 3.19 o mais 

representativo, e por este motivo, o utilizado. Por fim, a Equação 3.18, apresenta um 

valor intermediário aos demais já citados, porém, dado as características do maciço, 

este valor já pode ser considerado alto para o talude em questão.  

Com o levantamento geológico-geotécnico, constatou-se a presença de 

crenulação ondulada com relação à rugosidade das descontinuidades. Além disso, 

fez-se também a classificação quanto ao formato dos blocos delimitados pelas 

descontinuidades, o formato encontrado foi tabular.  

A relação entre a tensão cisalhante e a tensão normal das descontinuidades 

pode ser quantificada usando a técnica desenvolvida por Barton (1973), esta é 

baseada no comportamento da resistência cisalhante de uma junta rugosa e sem 

preenchimento, produzida artificialmente. O estudo mostrou que a resistência 



 

101 
 

cisalhante da superfície rugosa da rocha depende da rugosidade das 

descontinuidades, da resistência das paredes das descontinuidades e da tensão normal 

e, pode ser definida por uma equação empírica, Equação 3.20. 

 

                            𝜏𝜏 = 𝜎𝜎′ ∗ 𝑚𝑚𝑝𝑝𝑜𝑜 �∅ + 𝐽𝐽𝑅𝑅𝑈𝑈 ∗ 𝑐𝑐𝑚𝑚𝑙𝑙10 �
𝐽𝐽𝑈𝑈𝑆𝑆
𝜎𝜎′
��                            

  Equação 3.20 
Onde: 

JRC – é o coeficiente de rugosidade da descontinuidade, sendo determinado por 

comparação com perfis já padronizados (Figura 3.6); 

JCS – é a resistência compressiva das paredes das descontinuidades, normalmente 

determinados por índices expeditos; 

σ' – tensão normal efetiva. 



 

102 
 

 
Figura 3.6 – Perfis de JRC, segundo Barton (Hudson & Harrison, 2000) 
 

 
Determinou-se a resistência ao cisalhamento para as descontinuidades do 

talude da Vila Aparecida / Ouro Preto, admitindo que todas possuíssem as mesmas 

características. Para tal, utilizou-se um valor de JRC de 5, de JCS de 4,17 MPa 

determinado pela Equação 3.4, a tensão normal foi calculada e o ângulo de atrito foi 

estimado.  

A tensão normal efetiva foi calculada dividindo-se a força normal ao peso, 
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decomposta segundo a descontinuidade que causa o tombamento, pela área da base 

do bloco delimitado pelas três famílias de descontinuidades encontradas através do 

levantamento geológico-geotécnico; sendo assim, tem-se a tensão normal em todos 

os blocos formados por todas as combinações possíveis entre as famílias das 

descontinuidades (Tabela AII.1 Anexo II) obteve-se uma tensão média de 1,12 MPa. 

Já o ângulo de atrito foi estimado através da Equação 3.21, o valor encontrado foi de, 

aproximadamente, 37º para todas as três descontinuidades. 

 

                                                        ∅ = 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑐𝑐𝑚𝑚𝑝𝑝𝑜𝑜 𝐽𝐽𝑝𝑝
𝐽𝐽𝑝𝑝

                                                 
Equação 3.21 

 
Ferreira (2004), através de ensaios de cisalhamento direto, natural e 

saturado, em três blocos indeformados de litologia semelhante da região de Ouro 

Preto e, utilizando o Critério de Coulomb, encontrou, respectivamente, os seguintes 

resultados, para o ângulo de atrito: 28,3°, 36,2°, 26,7° e 24,1°, 20,2° e, 19,8°. Valores 

estes inferiores ao encontrado através da Equação 3.21. 

Em relação à rigidez das juntas, tem-se que a rigidez normal é 10 vezes 

maior que a rigidez cisalhante (kn=10ks), segundo Bandis et al.(1983), quando a 

tensão normal é maior ou igual a 0,01 MPa. Este parâmetro é de grande variabilidade 

e normalmente desconhecido.  

A Tabela 3.4 apresenta os principais parâmetros, tanto da rocha quanto das 

descontinuidades, geológico-geomecânicos do talude da Vila Aparecida. 
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Tabela 3.4 – Resumo das propriedades geológica-geomecânicas do talude da Vila 
Aparecida 

Resumo das propriedades geológica-geomecânicas 
Rocha 

Litotipo Xisto 
Grau de Alteração A3 
Coerência C4 
Resistência R1 
RMR Classe III 
Coesão 0,303 MPa 
Ângulo de atrito 34,7° 
Q Regular 
GSI 59 
Módulo de elasticidade 3700 MPa 

Descontinuidade 
JRC 5 
JCS 4,17 MPa 
Ângulo de atrito 37° 
 

• Talude próximo ao Acesso II da cidade de Itabirito 

 

O talude encontra-se nas coordenadas geográficas 626863 / 7759242. As 

Figuras 3.7 e 3.8 apresentam uma visão global do talude, e mostram a 

descontinuidade que causa o tombamento neste talude.  

De acordo com o levantamento geológico-geotécnico (Tabela AI.2 do 

Anexo I), a litologia do talude, próximo ao acesso II é um gnaisse, coeso e pouco 

alterado, pertence ao Complexo Bação.  

Como base no levantamento, determinou-se que a rocha que compõe o 

maciço rochoso é sã ou praticamente sã, tendo como características minerais 

primários sem vestígios de alterações ou com alterações incipientes, podendo 

apresentar ligeira descoloração; na Tabela 2.1 é classificada como A1. Quanto à 

coerência, tem-se uma rocha muito coerente, C1 de acordo com a Tabela 2.2, sendo 

quebrada com dificuldade por golpes do martelo de geólogo e seus fragmentos 

possuem bordas cortantes que resistem ao corte por lâmina de aço, apresenta ainda 

superfícies dificilmente riscadas por lâmina de aço.   

Conhecendo-se o grau de alteração e a coerência do material, fez-se a 

classificação do mesmo quanto a resistência à compressão uniaxial (Tabela 2.3), 

obteve-se um índice R5 que corresponde a uma rocha muito resistente, que requer 
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muitos golpes de martelo para ser fraturada; sua resistência à compressão uniaxial 

encontra-se entre 100 e 200 MPa. Dos valores de resistência apresentados na Tabela 

3.3, apenas dois (obtidos pela Equação 3.7 e pela curva de correlação) encontram-se 

dentro da faixa de valores citada anteriormente. 

 

 
Figura 3.7 – Vista geral do talude próximo ao acesso II da cidade de Itabirito 
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Figura 3.8 – Descontinuidade que causa o tombamento em foco 
 

 

A obtenção do índice RMR deu-se através do uso dos dados do 

levantamento geológico-geotécnico e do auxílio de várias tabelas e equações 

(Tabelas 2.4 a 2.7 e Equações 2.1 e 2.9). Os pesos dados a cada um dos parâmetros 

do sistema RMR foram: peso 12 para resistência a rocha intacta; peso 20 para o 

RQD; peso 15 para o espaçamento das descontinuidades; peso 25 para a condição 

das descontinuidades; e peso 15 para água, uma vez que, considerou-se o talude seco. 

Logo, encontrou-se um RMR de 87 que classifica o maciço rochoso como muito 

bom, classe I, tendo uma coesão maior que 400 kPa e ângulo de atrito maior que 45º.  

O cálculo do RQD deu-se através dos métodos sugeridos por Palmströn 
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(1982) e por Hudson & Harrison (2000). Com aquele, se encontrou um RQD de 

93,32, sendo o Jv igual a 6,57; já com este obteve-se um RQD de 92,24, utilizando 

um t igual a 1,0 e uma freqüência de 0,46 (λ=27/59). Logo, não houve diferença 

significativa entre ambos os métodos. 

Para obtenção do índice Q, fez-se uso das Tabelas 2.9 a 2.14 e da Equação 

2.2. Os pesos dados a cada parâmetro do sistema Q foram: RQD de 92,24; 9,0 para 

Jn por se tratar de 3 famílias de descontinuidades; 1,0 para Jr que corresponde a 

paredes lisas e planas; 1,0 para Ja o que corresponde a paredes não alteradas e um 

ângulo de atrito entre 24° – 35º; 1,0 para Jw; e 1,0 para SRF. O valor de Q obtido foi 

de 10,25, o que classifica o maciço como bom.  

Para cálculo dos parâmetros do critério de ruptura de Hoek & Brown, 

aplicou-se o software RocLab,  tendo os seguintes parâmetros como dados de 

entrada: resistência  à compressão uniaxial igual a 127 MPa; GSI de 82; mi igual a 

20, por se tratar de um gnaisse; D igual a zero e o módulo de elasticidade igual a 

71105 MPa, obtido pela Equação 3.19. Os resultados obtidos para os parâmetros de 

Hoek & Brown foram: mb igual a 10,516; s igual a 0,1353 e a igual 0,500. Os 

parâmetros relacionados à envoltória de Mohr-Coulomb foram: coesão igual a 

13,101 MPa e ângulo de atrito de 45,8º. Em relação aos parâmetros do maciço 

rochoso obteve-se os seguintes dados: resistência a tração igual a -1,634 MPa; 

resistência a compressão uniaxial igual a 46,675 MPa; resistência global de 64,528 

MPa e módulo de elasticidade igual a 64051,18 MPa. Através da Figura 3.9, pode-se 

visualizar os gráficos da tensão normal versus a tensão cisalhante, da tensão principal 

menor versus a maior, assim como os valores dos parâmetros. 
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Figura 3.9 – Resultados obtidos através da utilização do critério de ruptura de Hoek 
& Brown para o talude do acesso II 
 

Através do uso da Equação 2.6, calculou-se o módulo de elasticidade (E) do 

maciço rochoso, o valor encontrado foi de 84,14 GPa. A Equação 2.7 também foi 

utilizada na busca pela obtenção do mesmo parâmetro, o intervalo de valores 

encontrados foram de 10,107 a 40,429 GPa, sendo o valor médio de 25,268 GPa. 

Além disso, utilizou-se a Equação 3.18, sendo o valor encontrado de 23,52 GPa e a 

equação Equação 3.19, cujo valor obtido foi de 71,105 GPa.  

Dentre os sete valores encontrados para E houve uma variação de 1,1 a 

84140 MPa. Como a área em questão não possui outros estudos, relacionados a 

estabilidade de taludes, não tem-se a possibilidade de se confrontar os resultados 

obtidos com a literatura, sendo assim, adotou-se o valor obtido pela Equação 3.19 

como sendo o mais significativo, uma vez que, através da mesma equação, obteve-se 

o módulo de elasticidade mais adequado para as características do talude da Vila 

Aparecida.  

Com o levantamento geológico-geotécnico, constatou-se que as 

descontinuidades são planas e o formato dos blocos delimitados pelas 

descontinuidades é prismático. 

Determinou-se a resistência ao cisalhamento para as descontinuidades do 
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talude do acesso II; para tal, utilizou-se um valor de JRC de 3, de JCS de 119,1 MPa 

determinado pelo esclerômetro de Schmidt, a tensão normal foi calculada de forma 

análoga ao realizado no talude da Vila Aparecida, Tabela AII.2 Anexo II, obtendo-se 

um valor médio de 2,03 MPa, e o ângulo de atrito foi estimado através da Equação 

3.21, sendo encontrado um valor de 45° para todas as descontinuidades.  

Em relação à rigidez das juntas, tem-se a mesma relação empregada para o 

talude da Vila Aparecida.  

A Tabela 3.5 apresenta os principais parâmetros, tanto da rocha quanto das 

descontinuidades, geológico-geomecânicos do talude do Acesso II. 

 

Tabela 3.5 – Resumo das propriedades geológica-geomecânicas do talude do Acesso 
II 

Resumo das propriedades geológica-geomecânicas 
Rocha 

Litotipo Gnaisse 
Grau de Alteração A1 
Coerência C1 
Resistência R5 
RMR Classe I 
Coesão 13,101 MPa 
Ângulo de atrito 45,8° 
Q Bom 
GSI 82 
Módulo de elasticidade 71101 MPa 

Descontinuidade 
JRC 3 
JCS 119,1 MPa 
Ângulo de atrito 45° 
 

• Talude próximo à lanchonete Jeca Tatu 

 

O talude encontra-se nas coordenadas geográficas 620860 / 7763743. As 

Figuras 3.10 e 3.11 apresentam uma visão global do processo de tombamento que 

ocorre no talude, além de exemplificar que tal processo ocorre em toda a encosta 

citada.  

De acordo com o levantamento geológico-geotécnico (Tabela AI.3 do 

Anexo I) a litologia do talude próximo a lanchonete Jeca Tatu é o quartzito, coeso e 

apresentando veios de grãos de quartzo. A área selecionada para estudo pertence ao 
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Grupo Caraça.  

Com base no levantamento, determinou-se que quanto à alteração, coerência 

e resistência, o talude apresenta as mesmas características do talude anterior, 

próximo ao acesso II. Sendo classificada, via Tabela 2.1, como A1, ou seja, a rocha 

que compõe o maciço rochoso é sã ou praticamente sã, tendo como características 

minerais primários sem vestígios de alterações ou com alterações incipientes, 

podendo apresentar ligeira descoloração. Em relação à coerência, tem-se uma rocha 

muito coerente, C1 de acordo com a Tabela 2.2, sendo quebrada com dificuldade por 

golpes do martelo de geólogo e seus fragmentos possuem bordas cortantes que 

resistem ao corte por lâmina de aço, apresenta ainda superfícies dificilmente riscadas 

por lâmina de aço.  Já com relação a  resistência à compressão uniaxial (Tabela 2.3), 

obteve-se um índice R5 que corresponde a uma rocha muito resistente, que requer 

muitos golpes de martelo para ser fraturada; sua resistência a compressão uniaxial 

encontra-se entre 100 e 200 MPa.  

  
 

 
Figura 3.10 – Vista geral do tombamento próximo a lanchonete Jeca Tatu da cidade 
de Itabirito 
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Figura 3.11 – Vista geral da encosta com alguns tombamentos 

 
 

A obtenção do índice RMR deu-se através do uso dos dados do 

levantamento geológico-geotécnico e do auxílio de várias tabelas e equações 

(Tabelas 2.4 a 2.7 e Equações 2.1 e 2.9). Os pesos dados a cada um dos parâmetros 

do sistema RMR foram: peso 12 para resistência a rocha intacta; peso 14 para o 

RQD; peso 15 para o espaçamento das descontinuidades; peso 25 para a condição 

das descontinuidades; e peso 15 para água, uma vez que considerou-se o talude seco. 

Logo, encontrou-se um RMR de 79 que classifica o maciço rochoso como bom, 

classe II, tendo uma coesão entre 300 e 400 kPa e ângulo de atrito entre 35 e 45º.  

O cálculo do RQD deu-se apenas pelo método sugerido por Palmströn 

(1982) sendo encontrado um RQD de 92,52 tendo o Jv igual a 6,81. Não foi possível 

utilizar a metodologia proposta por Hudson & Harrison (2000), uma vez que não se 

tinha o parâmetro N (Equação 2.11); este não foi levantado em campo devido a 

condições de acesso ao local. Todo o levantamento foi realizado de forma dispersa 

na encosta, bem como em uma cavidade encontrada no local (Figura 3.12) e não em 

um único local, como nos outros dois taludes analisados no presente trabalho. 
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Figura 3.12 – Cavidade encontrada na encosta próxima a lanchonete Jeca Tatu 

 
 

Para obtenção do índice Q, fez-se uso das Tabelas 2.9 a 2.14 e da Equação 

2.2. Os pesos dados a cada parâmetro do sistema Q foram: RQD de 79; 15 para Jn 

por se tratar de descontinuidades esparsas e maciço fraturado; 1,5 para Jr que 

corresponde a descontinuidades rugosas ou irregulares, planas; 1,0 para Ja o que 

corresponde a paredes não alteradas e um ângulo de atrito entre 24° – 35º; 1,0 para 

Jw; e 1,0 para SRF. O valor de Q obtido foi de 7,9, o que classifica o maciço como 

regular.  

Para cálculo dos parâmetros do critério de ruptura de Hoek & Brown, 

aplicou-se o software RocLab,  tendo os seguintes parâmetros como dados de 

entrada: resistência de compressão uniaxial igual a 28,30 MPa; GSI de 74; mi igual a 

20, por se tratar de um quatzito; D igual a zero e o módulo de elasticidade igual a 
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843,12 MPa,obtido pela Equação 3.19. Os resultados obtidos para os parâmetros de 

Hoek & Brown foram: mb igual a 3.951; s igual a 0,0556 e a igual 0,501. Os 

parâmetros relacionados à envoltória de Mohr-Coulomb foram: coesão igual a 2,18 

MPa e ângulo de atrito de 37.42º. Em relação aos parâmetros do maciço rochoso 

obteveram-se os seguintes dados: resistência a tração igual a -0,394 MPa; resistência 

a compressão uniaxial igual a 6,586 MPa; resistência global de 8,826 MPa e módulo 

de elasticidade igual a 675,42 MPa. Por meio da Figura 3.13 pode-se observar os 

gráficos da tensão normal versus a tensão cisalhante, da tensão principal menor 

versus a maior, assim como os valores dos parâmetros. 

 
Figura 3.13 – Resultados obtidos através da utilização do critério de ruptura de Hoek 
& Brown para o talude  
 

 

Fazendo uso das Equações 2.6, 2.7, 3.18 e 3.19, calculou-se o módulo de 

elasticidade (E) do maciço rochoso, os valores encontrados foram, respectivamente: 

53,08 GPa; entre 8,97 e 35,90 sendo o valor médio de 22,435 GPa; 13,07 GPa e, por 

fim  0, 84312 GPa (843,12 MPa). Este valor foi empregado para obtenção dos 

parâmetros do critério de Hoek e Brown, em conformidade com os demais taludes 

analisados. 

Analisando conjuntamente os valores encontrados no parágrafo anterior 
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com os dados apresentados na Tabela 3.5, nota-se que houve uma variação de 380 a 

53080 MPa.  

Com o levantamento geológico-geotécnico, verificou-se que as 

descontinuidades são planas ou rugosas formando blocos tabulares ou prismáticos, 

consecutivamente. Em relação à rigidez das juntas, utilizou-se a relação já citada. E, 

quanto a resistência ao cisalhamento para as descontinuidades do talude próximo a 

lanchonete Jeca Tatu, utilizou-se um valor de JRC de 3, de JCS de 10,73 MPa 

determinado pelo esclerômetro de Schmidt, a tensão normal não foi calculada, e o 

ângulo de atrito foi estimado através da Equação 3.21, sendo encontrado um valor de 

56,3º para todas as descontinuidades.  

A Tabela 3.6 apresenta os principais parâmetros, tanto da rocha quanto das 

descontinuidades, geológico-geomecânicos do talude do Jeca Tatu. 

 

Tabela 3.6 – Resumo das propriedades geológica-geomecânicas do talude do Jeca 
Tatu 

Resumo das propriedades geológica-geomecânicas 
Rocha 

Litotipo Quartzito 
Grau de Alteração A1 
Coerência C1 
Resistência R5 
RMR Classe II 
Coesão 21,8 MPa 
Ângulo de atrito 37,42° 
Q Regular 
GSI 74 
Módulo de elasticidade 843,12 MPa 

Descontinuidade 
JRC 3 
JCS 10,73 MPa 
Ângulo de atrito 56,3° 
 

Comparando as três áreas escolhidas para estudo, tem-se que, apesar do 

mecanismo de ruptura por tombamento ser observado em todas, os resultados obtidos 

via classificação geomecânica foram diferentes. Para os taludes do município de 

Itabirito, o talude próximo a lanchonete Jeca Tatu é menos resistente comparado ao 

talude próximo ao Acesso II, fato este comprovado pelos menores valores 

encontrados via sistemas RMR e Q, coesão e ângulo de atrito do maciço rochoso; em 
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relação as descontinuidades, tem-se que o JCS encontrado para o Jeca Tatu foi menor 

que o do Acesso II, e o ângulo de atrito estimado foi maior.  

Confrontando os resultados obtidos para o talude do Jeca Tatu com o talude 

da Vila Aparecida, observa-se que, apesar dos sistemas RMR e Q terem qualificado 

as duas áreas como sendo da mesma classe, esperava-se que o talude da Vila 

Aparecida possuísse resistência inferior devido à diferença litológica e ao grau de 

intemperismo. O índice GSI e a coesão encontrados para este talude foram menores 

do que para aquele, sendo observado comportamento similar para os parâmetros das 

descontinuidades.  

O módulo de elasticidade (E), obtido pelas equações empíricas, variou 

significativamente. Uma explicação para tal, pode estar relacionada à obtenção do 

número de ressalto, que no presente trabalho foi obtido horizontalmente tanto para a 

rocha quanto para as paredes das descontinuidades. A literatura técnica sugere a 

obtenção ortogonalmente as estruturas. 

Através da utilização dos métodos e das equações empíricas, constatou-se 

que a obtenção de dados de entrada para uso em problemas de mecânica das rochas 

não é trivial, pois há grande variação nos valores dos dados obtidos, além de não 

haver correlações confiáveis entre as diferentes metodologias. Diante disso, torna-se 

difícil preterir entre este ou aquele método e/ou equação empírica, tornando cada vez 

mais subjetiva a análise de um problema, pois soma-se a subjetividade da 

metodologia a escolha de qual usar, sendo que no final  é a experiência do usuário 

que define.   

 

3.3. Análise Cinemática das áreas de estudo 

 
Como dito anteriormente (Capítulo 2), a análise cinemática é utilizada em 

taludes rochosos que apresentam descontinuidades bem desenvolvidas. Através do 

emprego da projeção hemisférica, utilizando o software Dips versão 5.00 da 

Rocscience, avaliou-se as condições cinemáticas favoráveis (ou não) à ruptura.   

 

• Talude da Vila Aparecida/Ouro Preto. 

Foram plotadas as atitudes das descontinuidades observadas em campo, 
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num total de 33, na projeção hemisférica, e fez-se a análise cinemática. Para tal, a 

atitude do corte do talude, 76/040, também foi plotada; sua inclinação média foi de 

76º. Feito isso, conclui-se que há três famílias distintas (Figuras 3.14 e 3.15) sendo 

uma, a superfície de foliação do maciço rochoso, são elas, respectivamente, 43/211; 

79/298 e 46/044. 

 

 
Figura 3.14- Diagrama de freqüência dos pólos das descontinuidades (Dips 5.00) 

 

 
Figura 3.15 – Planos médios das famílias de descontinuidades identificadas pelo 
levantamento geológico-geotécnico (Dips 5.00) 

 
 

De acordo com análise cinemática, constatou-se que a família com atitude 
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46/044 possui condições cinemáticas favoráveis para ocasionar ruptura planar, 

porém, tal fato não foi observado em campo. Verificou-se, também, a possibilidade 

de ocorrência de ruptura por cunha entre as famílias F2 e F3, porém, em termos 

cinemáticos, a mesma não ocorre. Já a atitude de foliação, 43/211apresenta 

condições favoráveis ao tombamento na análise proposta por Goodman & Bray 

(1976).  

No campo, ocorre a delimitação de blocos tabulares, pela interceptação das 

três famílias de descontinuidades encontradas, conforme mostra a Figura 3.16; sendo 

assim, utilizou-se a figura proposta por Hoek & Bray (1981) (Figura 2.20), na 

tentativa de se verificar a possibilidade cinemática para o movimento de tombamento 

sob um plano inclinado. Para tal, constatou-se (Figura 3.4) que o plano inclinado 

sobre o qual o bloco está apoiado é o plano da descontinuidade com atitude 46/044, 

sendo assim, a inclinação do plano é de 46º. Os parâmetros b (largura do bloco) e h 

(altura do bloco) necessários para utilização da Figura 2.20, foram obtidos, 

respectivamente, através do espaçamento das famílias 43/211 e 79/298. Empregou-se 

um ângulo de atrito de 34,7º, valor este encontrado pelo método proposto por Hoek 

& Brown. Por fim, verificou-se que o bloco pode deslizar e tombar, 

simultaneamente. 

Ressalta-se ainda, que o cálculo de b/h, considerou-se o pior cenário, ou 

seja, o menor valor para b e o maior para h. Ambos levantados em campo, durante o 

levantamento geológico-geotécnico. Porém, também optou-se por realizar o cálculo 

com os valores médios de espaçamento, obteve-se o valor de 0,419 (b/h = 

0,24/0,5725) que, ainda, é menor que a tangente do ângulo de atrito. 

 

• Talude Acesso II / Itabirito 

 

Fez-se um processo semelhante ao executado na análise do talude da Vila 

Aparecida. Plotou-se as 27 atitudes das descontinuidades, observadas em campo, 

bem como a atitude do talude (65/210) e sua inclinação média (81º) na projeção 

hemisférica e procedeu-se a análise cinemática (Figura 3.16). Como resultado, notou-

se três famílias distintas (Figura 3.17), a saber: 56/149, F1; 60/024, F2, sendo esta a 

superfície de xistosidade e, 85/065, F3. 
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Figura 3.16- Diagrama de freqüência dos pólos das descontinuidades (Dips 5.00) 

 
Figura 3.17 – Planos médios das famílias de descontinuidades identificadas pelo 
levantamento geológico-geotécnico (Dips 5.00) 

 
Tendo por base a análise cinemática, verificou-se a possibilidade de 

formação de três cunhas, interceptação de F1 com F2, F2 com F3 e F1 e F2, sendo o 

ângulo de inclinação, respectivamente, 56, 64 e 40°. Feita a análise nenhuma das 

cunhas identificadas possuem condições cinemáticas para romper, porém a cunha 

formada pela interceptação entre F1 e F3 pode provocar ruptura. Ressalta-se que em 

campo foi observada a presença de várias cunhas (Figura 3.18). 
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Figura 3.18 – Interceptação de famílias, formando cunha em campo 

 
 

Em relação ao tombamento, utilizou-se a proposta por Goodman & Bray 

(1976), e verificou-se que a família F2 encontra-se na iminência de ruptura, segundo 

o critério citado.  

No campo, ocorre a delimitação de blocos prismáticos pela interceptação 

das três famílias de descontinuidades encontradas, sendo assim, utilizou-se a Figura 

2.20, na tentativa de se verificar a possibilidade cinemática para o movimento de 

tombamento sob um plano inclinado. O plano inclinado sobre o qual o bloco está 

apoiado é o plano do talude com atitude de 65/210 e inclinação de 65º. Os 

parâmetros b (largura do bloco) e h (altura do bloco) foram obtidos, respectivamente, 
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através do espaçamento da família F1 e da F2, para os valores mais discrepantes. 

Empregou-se um ângulo de atrito de 45,8º, valor este encontrado pelo método 

proposto por Hoek & Brown. Sendo assim, o bloco pode deslizar e tombar, Figura 

2.20, simultaneamente.  Efetuando o mesmo procedimento já citado, porém com os 

valores médios de b e h, concluí-se que o bloco poderia apenas deslizar. 

 
• Talude Jeca Tatu 
 

Plotou-se as atitudes das descontinuidades observadas, em campo num total 

de 42, na projeção hemisférica e fez-se a análise cinemática. Para tal, uma atitude de 

talude, 80/015, também foi plotada; com inclinação de 88º. Feito isso, conclui-se que 

há quatro famílias distintas (Figuras 3.19 e 3.20), a saber: 45/194, F1; 28/015, F2; 

87/030, F3 e 79/006, F4.  

Ressalta-se que a atitude do talude plotada é de um talude fictício, ou seja, 

uma atitude que seria susceptível ao tombamento caso houvesse um corte na encosta 

nesta direção. O valor sugerido é aproximadamente perpendicular a Rodovia dos 

Inconfidentes próxima ao local. 

 

 
Figura 3.19- Diagrama de freqüência dos pólos das descontinuidades (Dips 5.00) 
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Figura 3.20 – Planos médios das famílias de descontinuidades identificadas pelo 
levantamento geológico-geotécnico (Dips 5.00) 

 

Constatou-se através da análise cinemática que a família F4 possui 

condições cinemáticas favoráveis para ocasionar ruptura planar, e que a interceptação 

entre F3 e F4 podem formar uma cunha com inclinação de 79º susceptível a ruptura.  

Empregando-se a proposta de Goodman & Bray (1976), verifica-se que a família F1 

esta sujeita a ruptura por tombamento. 

Para este talude não se fez a classificação segundo a figura proposta por 

Hoek & Bray, pois, apesar de haver a presença de ruptura por tombamento em 

campo, não foi possível definir qual o plano inclinado sob o qual a mesma ocorre, 

devido principalmente, a dificuldade de acesso a área.  
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Neste capítulo visa-se descrever metodologias de análise do mecanismo de 

ruptura por tombamento de bloco via equilíbrio limite. Num primeiro momento far-

se-á a descrição de um método que calcula o FS para cada bloco individualmente, 

aplicou-se tal procedimento nos taludes da Vila Aparecida e do Acesso II. Diante de 

algumas limitações de ordem prática para execução do cálculo, propor-se-á um 

segundo método para obtenção do FS, considerando um conjunto de blocos. 

Compararam-se ambas as metodologias com a de Goodman e Bray (1976), já 

difundida e bem aceita no campo da mecânica de rochas. 

 

4.1. Métodos Analíticos – bloco a bloco 

 

Tendo por princípio a metodologia proposta por Goodman e Bray (1976) 

para o tombamento de blocos, fez-se uma análise semelhante ao proposto por estes 

autores. Entretanto, não houve distinção entre quais blocos tombam, deslizam ou são 

estáveis. Com a análise proposta, chega-se a um quociente entre momentos 

resistentes e instabilizadores, do qual se define um Fator de Segurança (FS) ao 

tombamento para cada bloco. A metodologia, apesar de morosa, ainda é mais simples 

e de mais fácil utilização que a proposta por aqueles autores, visto que basta 

conhecer as atitudes e os espaçamentos das descontinuidades. 

A metodologia proposta tem início com o levantamento geológico-

geotécnico, seguida pelo uso de análise cinemática via projeção hemisférica para 

identificação das famílias existentes, processo este já realizado e descrito 

anteriormente no subitem 3.3 para os três taludes alvos deste trabalho.  

Uma vez identificadas e separadas as famílias os cálculos foram realizados 

com auxílio de uma planilha Excel.  

As atitudes (mergulho e direção de mergulho) e o espaçamento das 
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descontinuidades identificadas foram agrupados por família, além de terem os 

valores das atitudes levantados transformados de graus para radianos, uma vez que o 

software Excel só executa cálculos neste formato.  

Em seguida, fez-se o cálculo do volume de cada bloco formado pela 

interceptação dos planos das famílias identificadas. Para determinação de todos os 

blocos possíveis, fez-se análise combinatória entre todas as atitudes das famílias. 

O cálculo do volume dos blocos foi feito a partir da metodologia proposta 

por Lopes et al (2011). Segundo estes autores, a solução analítica para cálculo do 

volume é válida para blocos de diversas formas geométricas e baseia-se em 

fundamentos de álgebra linear e cálculo vetorial, sendo uma solução exata e 

dependente apenas da orientação das descontinuidades, forma do bloco e de uma 

dimensão escalar do mesmo.  

Aqueles autores afirmam, ainda, que o cálculo do volume de blocos 

rochosos depende do correto posicionamento do bloco no espaço; fato este obtido 

através do conhecimento da atitude dos planos de descontinuidades que delimitam o 

bloco e da escolha de um sistema de coordenadas adequado. Para a determinação das 

equações dos planos de descontinuidades, faz-se necessário a introdução de um 

escalar, medido no levantamento geológico-geotécnico, tal como o espaçamento. 

Posteriormente, constroem-se sistemas de equações lineares que, uma vez 

solucionadas, fornecem os vértices do bloco. O produto misto entre os vetores dos 

vértices do bloco provê o volume do mesmo que inicialmente nos dá o volume de um 

bloco tabular, caso não seja este formato observado em campo, então efetua-se o 

último ajuste e multiplica-se o resultado obtido por uma constante: 1/2 para blocos 

prismáticos e 1/6 para blocos tetraédricos, ou cunha.   

Continuando o cálculo do FS, fez-se o cálculo da área da face do bloco, 

entretanto, para tal, precisou-se definir qual é o plano no qual a face do bloco está 

contida, sendo que este variará caso a caso. A área da face do bloco será o resultado 

da multiplicação dos espaçamentos dos outros dois planos que não o da face, pelo 

seno do seguinte ângulo: arco cujo cosseno equivale ao produto vetorial dos vetores 

diretores dos outros planos, e pela divisão do produto dos espaçamentos (Equações 

4.1 e 4.2). 
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                                            𝐴𝐴(𝑆𝑆𝑜𝑜) = 𝐸𝐸2 ∙ 𝐸𝐸3 ∙ 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑜𝑜𝛽𝛽  
Equação 4.1 

Onde: 

A – área da face do bloco; 

E2 e E3 – espaçamento das famílias que formam o bloco; 

β – é um arco cosseno que defende dos vetores diretores e dos espaçamentos das 

famílias que formam o bloco. 

 

𝛽𝛽 = acos�
𝜇𝜇′2�����⃗ ∙ 𝜇𝜇′3�����⃗
𝐸𝐸2 ∙ 𝐸𝐸3

� 

Equação 4.2 
 

 
Seguindo, fez-se o cálculo dos momentos resistente e instabilizador. Para 

tal, determinou-se, a priori, o centro de massa dos blocos. Dando continuidade, 

obteve-se o peso do bloco através da multiplicação da densidade pela força da 

gravidade e pelo volume; o valor encontrado foi decomposto nas forças normais e 

cisalhantes, em relação ao plano da face, previamente identificado. Prosseguindo, 

fez-se o cálculo dos braços de alavanca, como sendo a distância entre o centro de 

massa do bloco e o plano normal ou cisalhante do mesmo bloco, e efetuou-se a 

multiplicação da força normal ou cisalhante do peso pelo seu respectivo braço de 

alavanca, tendo como resultado o momento resistente e instabilizador. Por fim, 

dividiu-se um pelo outro, obtendo o FS. Sendo este maior que a unidade (condição 

que cinematicamente defini o equilíbrio limite), o tombamento não ocorre, caso 

contrário há a presença do mecanismo avaliado.  

No Anexo II encontram-se as planilhas Excel utilizadas para os taludes da 

Vila Aparecida (Tabela AII.1), e para o talude próximo ao Acesso II da cidade de 

Itabirito (Tabela AII.2). 

No talude da Vila Aparecida / Ouro Preto, onde se definiu a presença de três 

famílias de descontinuidades, depois de realizadas todas as combinações possíveis de 

interceptação dos planos das descontinuidades, obteve-se a formação de 20 (vinte) 

blocos rochosos. Destes, apenas, 4 (quatro) não apresentaram o mecanismo de 

tombamento. A área da face calculada foi com relação ao plano da família F3, cuja 
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atitude é 46/048. O braço de alavanca do momento resistente foi calculado com 

relação à família F1, e o do momento instabilizador com relação à família F3; 

ressalta-se que ambos os braços de alavanca consideraram a possibilidade de haver 

momento segundo uma única direção, a observada em campo. Além disso, fez-se o 

cálculo do FS do bloco médio formado pelas atitudes médias das três famílias 

identificadas, este também apresentou FS menor que um, logo constatou-se, 

novamente, a presença do tombamento.  

Ressalta-se que o volume obtido para o bloco médio do talude da Vila 

Aparecida foi de 0,0431 m3, comparado este com o valor encontrado pela 

metodologia apresentada por Palmströn (1982), 0,0578 m3, tem-se que a ordem de 

grandeza dos mesmos é semelhante.  

No talude do Acesso II / Itabirito, foram definidas, também, três famílias de 

descontinuidades. Foram formados 48 (quarenta e oito) blocos. Diferentemente, do 

talude anterior, estes blocos eram prismáticos, logo se determinou, a priori, o volume 

de um bloco tabular e, em seguida multiplicou-se o valor encontrado por ½, 

conforme explicitado anteriormente. Dos blocos formados, somente 9 (nove) não 

apresentaram mecanismo de tombamento. A área foi calculada com relação ao plano 

da família F3. O braço de alavanca do momento resistente foi calculado com relação 

à família F2 e o do momento instabilizador com relação à família F1. Além disso, 

fez-se o cálculo do FS do bloco formado pelas atitudes médias das 3 (três) famílias 

identificadas, este também apresentou FS menor que a unidade. Comparando o 

volume do bloco médio, 0,0554 m3, com o valor encontrado pelo método de 

Palmströn, 0,234 m3, há discrepância na ordem de grandeza dos mesmos.  

No talude próximo à lanchonete Jeca Tatu, Rodovia dos Inconfidentes Km 

45, foram identificadas 4 (quatro) famílias de descontinuidades. Entretanto, devido 

ao grande número de combinações possíveis, tornou-se inexequível realizar o cálculo 

do FS como nos outros dois taludes analisados, pois apesar do cálculo ter sido 

realizado em planilha Excel, as combinações possíveis são executadas manualmente. 

Além disso, tem-se que neste caso aplica-se o modelo de tombamento a um conjunto 

de blocos. 
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4.2. Métodos Analíticos – Metodologia proposta 

 
No subitem anterior, propôs-se uma metodologia baseada no modelo de 

Goodman para cálculo do FS, fazendo-se a análise bloco a bloco. Apesar de mais 

fácil utilização que a proposta base, o método apresentado também se mostrou 

laborioso. Diante disso, neste item, far-se-á proposição de uma nova abordagem para 

cálculo do FS (via equilíbrio limite) para o mecanismo de tombamento de blocos. 

Ressalta-se que a aplicação da análise de tombamento de blocos isolados é útil no 

caso do tombamento de um bloco chave, já o tombamento de vários blocos (do 

conjunto de blocos) se aplica quando uma linha de blocos se movimenta. 

O objetivo principal da metodologia proposta é a simplicidade e sua fácil 

utilização em análises de estabilidade de taludes, tanto para taludes naturais quanto 

os de corte em mineração a céu aberto. Tendo estes objetivos em vista, os cálculos da 

mesma foram implementados em planilha Excel. A Tabela 4.4 apresenta a planilha 

pela qual o novo método poderá ser empregado. 
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Tabela 4.4 – Planilha para cálculo de FS via metodologia proposta 

 
 

 

γ-rocha (KN/m³) φ-descontinuidade coesão (MPa) n-blocos
24 56,4 2,1 10

mergulho direção espaçamento
plano-1-base 28 15 0,24

plano-2 45 194 0,06
plano-3 79 6 0,1

x y z
plano-1-base 0,10883393 0,029161964 0,211907422

plano-2 -0,041166161 -0,010263877 0,042426407
plano-3 0,097624973 0,010260798 0,0190809

Σmr Σms fs
fs-n-blocos 0,001954115 0,00267472 0,730586879
fs-limite - - 0,759520797

Coordenadas cartesianas

Área das faces (m²)
face-1-base

Fator de segurança

Volume do bloco (m³)
0,000197823

face-3

0,005999967
0,023997312
0,014399872

h/ l
sinα.(tanα-1/ tanβ)

0,25
0,393154319

Condição cinemática

face-2

Fator de segurança para tombamento de um conjunto de blocos rochosos

Dados de entrada:

Resultados:

pressão neutra (KPa) carregamento adicional (KN)
0 0

Critério de Mohr-Coulomb

Propriedades do material

Atitudes médias



 

128 
 

A planilha está dividida em duas grandes partes: dados de entrada e 

resultados. Naquela, tem-se a subdivisão em propriedades do material e atitudes 

médias, já nesta, tem-se coordenadas cartesianas, área das faces, volume do bloco, 

condições cinemáticas e fator de segurança. Todas as unidades dos dados estão no 

formato definido pelo sistema internacional de unidades. 

Visando um melhor entendimento da metodologia proposta, cada subdivisão 

será explicada separadamente, sendo que se dará ênfase nos dois últimos subitens da 

parte de resultados, já que estes constituem a espinha dorsal do método proposto. 

A primeira parte da planilha consiste nos dados de input para efetivação do 

cálculo do FS. Estes precisam ser conhecidos a priori, seja via determinação direta 

através de ensaios de laboratório e/ou classificação geomecânica, e/ou ainda, 

estimados pelo usuário. No primeiro subitem, propriedades do material, deve-se 

informar o peso específico da rocha, o ângulo de atrito da descontinuidade, a coesão, 

o número de blocos (n) que tombam em campo, a pressão neutra e um carregamento 

adicional, caso estes dois últimos parâmetros existam e sejam considerados, caso 

contrario, basta inserir o número zero na planilha. 

Para entrar com os dados no segundo subitem da planilha, é necessária uma 

análise cinemática preliminar, realizada pelo Dips, para identificação das atitudes das 

famílias de descontinuidades que formam o bloco e para averiguação da 

possibilidade de tombamento do exemplo analisado. A identificação de famílias 

segue os preceitos utilizados no Dips: introduz-se os dados do levantamento, plota-se 

os mesmos em projeção hemisférica vê-se a concentração dos pólos dos planos das 

descontinuidades, definindo assim, uma família com seu plano médio.  

Necessita-se definir o plano 1 como sendo o da base; este refere-se ao plano 

no qual o bloco está apoiado, e definir o plano 2 como sendo o plano que mergulha 

contra a face do talude, ou seja, o plano que definirá o bloco numa seção 

bidimensional. O usuário deverá definir estes planos através de observações de 

campo e da interpretação dos resultados do Dips. 

Ainda no campo das atitudes médias, precisa-se informar o espaçamento de 

cada família, tendo neste item uma limitação na metodologia proposta, pois 

considerou-se apenas o espaçamento médio das descontinuidades. Entretanto, é 

irrealizável fazê-lo de outra maneira, já que o mesmo é característico de cada família 
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e ambos de cada material rochoso. Sendo assim, sugere-se que, tendo em mãos 

vastos levantamentos geológico-geotécnicos, como é o caso das minerações de um 

modo geral, recomenda-se que se faça uso das distribuições estatísticas para 

obtenção de um valor de espaçamento significativo, ou de um grupo de valores 

característicos em cada família de descontinuidades. Segundo a literatura técnica, as 

distribuições lognormal e exponencial se adéquam bem aos dados de espaçamento 

(Rodgers, 1974; Call et al., 1976; Barton, 1976; Bridges, 1976; Steffen et al., 1975). 

No presente trabalho, tem-se levantamentos limitados, com pouco dados, para os três 

taludes estudados, por isso não se fez uso de nenhuma distribuição.  

Tendo entrado com os dados, a planilha calcula o FS para o número de 

blocos (n) informados, a priori, e um FS limite.  

O primeiro resultado apresentado são as coordenadas cartesianas, x,y e z, 

para cada um dos três planos das descontinuidades. Isso possibilitará encontrar a 

equação cartesiana do plano de cada uma das famílias, que por sua vez, será 

necessário para cálculo da área e do volume do bloco.  

O segundo resultado é o cálculo da área da face do bloco, Fn, sobre cada um 

dos três planos de descontinuidades, para tal, deve-se utilizar os planos que a 

delimitam, assim, seja a face 𝑆𝑆1 ⊂ 𝛼𝛼2 e 𝛼𝛼3 um plano interceptado por 𝛼𝛼2 e 𝛼𝛼3 

(equações dos planos), com seus respectivos espaçamentos, Equações 4.5 e 4.6. 

 

𝐴𝐴(𝑆𝑆𝑜𝑜) = 𝐸𝐸2 ∙ 𝐸𝐸3 ∙ 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑜𝑜𝛽𝛽 

Equação 4.5 

Onde: 

                                             𝛽𝛽 = acos�𝜇𝜇
′

2
�������⃗ ∙𝜇𝜇 ′ 3

�������⃗

𝐸𝐸2 ∙𝐸𝐸3
�                  

 Equação 4.6 
 

O terceiro resultado é o cálculo do volume de um bloco representativo, 

sendo o método de cálculo o desenvolvido por Lopes et al. (2011), já explicado no 

subitem anterior. 

O penúltimo resultado é a verificação da existência da condição cinemática 

para ocorrência do mecanismo de tombamento. O objetivo desta verificação é 

observar se existe condição geométrica que possibilite o tombamento de um bloco. 
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Sendo assim, foi desenvolvida uma condição para verificação. Para tal, faz-se uma 

análise de forças, considerando apenas o carregamento gravitacional, em um único 

bloco.  

Na Figura 4.1, a verificação é realizada com relação a um ponto de apoio, 

denominado A. Definiu-se os demais pontos: ponto P é metade da largura, ou seja, 

metade de h; o ponto M foi definido em função de relações trigonométricas; e, o 

ponto O consiste no ponto em que o vetor peso intercepta o bloco. 

 

 
Figura 4.1– Condição geométrica para verificação da condição cinemática 

 
 

Tem-se primeiramente uma condição geral, que o segmento OA somado ao 

OM é igual ao segmento PA somado ao PM (Equação 4.7). Em seguida, definiu-se o 

espaçamento real entre as descontinuidades (Equação 4.8). Ressalta-se que o 

espaçamento aparente consiste na medida perpendicular da dimensão existente entre 

as descontinuidades, tendo em vista o plano de observação, ou seja, a face livre do 

bloco, este pode diferir do espaçamento real, daí a necessidade de determiná-lo 

analiticamente.  

 

                                       𝑂𝑂𝐴𝐴���� + 𝑂𝑂𝑅𝑅����� = 𝑃𝑃𝐴𝐴���� + 𝑃𝑃𝑅𝑅�����                                
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  Equação 4.7 
 

                                  � 𝐸𝐸𝑐𝑐 = 𝑐𝑐 sin𝛼𝛼
𝐸𝐸ℎ = ℎ sin𝛽𝛽

�                  
  Equação 4.8 

 
Através de rearranjos numéricos, determina-se os demais segmentos da 

condição geral, Equações 4.9, 4.10 e 4.11. 

  
                                  tan𝛼𝛼 = 𝑂𝑂𝑅𝑅�����

𝑅𝑅𝐺𝐺�����
 → 𝑂𝑂𝑅𝑅����� = 𝑐𝑐 sin 𝛼𝛼 tan 𝛼𝛼

2
                          

 Equação 4.9 
                                   tan𝛽𝛽 = 𝑅𝑅𝐺𝐺�����

𝑅𝑅𝑃𝑃�����
→ 𝑅𝑅𝑃𝑃����� = 𝑐𝑐 sin 𝛼𝛼

2 tan 𝛽𝛽
                                  

 Equação 4.10 
 

                                                    𝑃𝑃𝐴𝐴���� =  ℎ
2
                                 

  Equação 4.11 
 

Obtendo-se o valor de cada segmento da condição geral, pode-se reescrever 

a Equação 4.5 e isolar o segmento OA, Equação 4.12. 

 

 
                                 𝑂𝑂𝐴𝐴���� =  𝑐𝑐 sin 𝛼𝛼

2
∗ � 1

tan 𝛽𝛽
− tan𝛼𝛼� + ℎ

2
               

 Equação 4.12 
 

Feito isso, define-se as condições geométricas para que o bloco tombe ou 

não. Se o trecho OA for maior que zero, o bloco é estável, se for igual a zero, o bloco 

está no equilíbrio limite, e se for menor que zero ocorrerá o tombamento. Quando o 

segmento OA é igual a zero, significa que o vetor força resultante, neste caso força 

peso, passa em cima do ponto de apoio do bloco; se o segmento é maior que zero, o 

vetor força peso passa fora do bloco, sendo que o momento resultante se dirige para 

o interior do bloco, inviabilizando assim a ocorrência do tombamento. Porém, caso o 

segmento seja, matematicamente, menor que zero, o vetor passa externamente ao 

bloco, gerando momento para fora do mesmo, e, consequentemente, havendo 

tombamento. 

Utilizando assim a última condição geométrica, ou seja, trecho OA menor 

que zero (Equação 4.13) e rearranjando a mesma, tem-se a condição cinemática final 
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(Equação 4.14) onde uma função trigonométrica dos ângulos entre a horizontal e 

uma descontinuidade, e entre as descontinuidades é maior que o quociente entre a 

largura e a altura. 

 

𝑐𝑐 sin𝛼𝛼 �
1

tan𝛽𝛽
− tan𝛼𝛼� + ℎ < 0 

Equação 4.13 
 

 
                                                sin𝛼𝛼 �tan𝛼𝛼 − 1

tan 𝛽𝛽
� > ℎ

𝑐𝑐
                                         

Equação 4.14 
 

Havendo condição cinemática para tombamento de um único bloco, 

assume-se que a mesma condição favorável ao mecanismo de tombamento será 

mantida quando ir-se-á considerar o conjunto de blocos tombando como um único 

bloco para cálculo do fator de segurança. 

Fazendo outros rearranjos na equação da condição cinemática final, pode-se 

isolar o ângulo entre as descontinuidades e gerar ábacos. Na Figura 4.2 tem-se que, 

variando o ângulo α de 0 a 89º e fixando β em 75, 60, 45, 30 e 15º, tem-se valores de 

h/l variando de 0,1 a quase 60. Desta forma, pode-se concluir que a relação h/l é mais 

preocupante para as menores inclinações, já que para valores de α quase verticais 

seria necessário ter relações de h/l extremamente elevadas para ocorrência do 

tombamento. Além disso, em campo, blocos com altos valores de l em detrimento de 

h, seriam esbeltos, o que poderia ocasionar tombamento bloco-flexural; sendo o caso 

inverso, altos valores de h em detrimento de l formariam placas que seriam mais 

propícias ao deslizamento. 
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Figura 4.2– Determinação da relação h/l tendo variado o ângulo α e fixado β  

 
 

Por fim, tem-se o cálculo do Fator de Segurança (FS) para o tombamento, 

este será realizado tendo como modelo de critério de ruptura o definido por Mohr-

Coulomb. O FS é definido como o quociente entre o somatório dos momentos 

resistentes e o somatório dos momentos instabilizadores (Equação 4.15). 

 

𝑆𝑆𝑆𝑆 =
∑𝑅𝑅𝑝𝑝

∑𝑅𝑅𝑚𝑚
 

Equação 4.15 
 

O somatório dos momentos resistentes será composto pelo somatório de 

dois termos (Equação 4.16). O primeiro termo consistirá no momento devido à força 

gerada em função do atrito inter-fatia, decomposta na direção normal ao bloco, e o 

segundo termo terá origem no carregamento gravitacional, também, na direção 

normal. Ambos os termos considerarão a coesão (c), a poro-pressão (u), o peso do 

bloco (W), e um carregamento adicional superior (P). Ressalta-se que, para encontrar 

os momentos, será preciso multiplicar as forças pelos seus respectivos braços de 

alavanca, que neste caso corresponde à metade da largura do bloco. Além disso, 

necessita-se multiplicar o primeiro termo por uma constante que considere o número 
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de faces existentes em cada bloco, que no caso são duas, porém no primeiro e no 

ultimo bloco tem-se uma única face livre, sendo assim não haverá contribuição de 

forças de atrito de tais faces, o que resulta no termo (2n-2); evidencia-se que estas 

faces são perpendiculares ao plano da seção na qual se analisa o problema, ou seja, é 

a face que “entra” no plano de análise, para tal, faz-se necessário definir o plano 2 

como sendo o plano que mergulha no sentido oposto ao do talude, bem como 

considerar a área desta face nos cálculos na planilha. Já o segundo termo precisa ser 

multiplicado pelo número de blocos, já que, cada bloco contribui com seu peso 

próprio (n) (Figura 4.7). 

 

�𝑅𝑅𝑝𝑝 = (2𝑜𝑜 − 2){[cAface ] + [(W + P) sinα − uAface ] tan∅}
h
2

+ n[(W + P) cosα]
l
2

 

 
Equação 4.16 

 
 

Para o cálculo das forças de atrito inter-fatias, fez-se uma analogia com o 

mecanismo de bookshelf, Figura 4.3, que corresponde a uma estante com livros, onde 

estes são dispostos verticalmente sobre uma placa horizontal rígida. Os 

deslocamentos horizontais na placa podem, a princípio, simular os efeitos do 

cisalhamento nos livros. 

A Figura 4.4 mostra que a direção dada para o deslocamento de uma borda 

superior não é seguida pela direção de escorregamento entre os livros, pois ocorre a 

rotação dos mesmos, sendo esta uma característica essencial para acomodar as 

deformações sofridas. As superfícies de contato entre os livros representam as 

fraturas paralelas, e os livros representam os blocos separados pelas fraturas. A 

presença de rotações no mecanismo somente pode ser explicada assumindo a 

existência de diferentes valores de tensão de cisalhamento nos planos vertical e 

horizontal, resultando em momentos não equilibrados. Entretanto, sabe-se, através da 

literatura técnica, que tensões cisalhantes em planos perpendiculares são iguais em 

magnitude, tendo como por consequência um tensor de tensões simétrico (Mase and 

Mase, 1992). Buscando solucionar este problema, Figueiredo et al. (2004) 

argumentam que uma interpretação do mecanismo de bookshelf só é teoricamente 



 

135 
 

consistente se for utilizado o modelo contínuo generalizado de Cosserat, ao invés do 

conceito de modelo contínuo clássico. 

 

 
Figura 4.3– (a) Analogia para o mecanismo de Bookshelf; (b) Cisalhamento direto; 
(c) Estilos de domínio e dilatação (Figueiredo et al., 2004) 
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Figura 4.4– Visão geral dos vários blocos que poderão vir a tombar 

 
 

O somatório dos momentos instabilizadores será composto pela força de 

carregamento gravitacional decomposta na direção cisalhante ao bloco devendo ser 

multiplicada pelo número de blocos e pelo seu braço de alavanca, metade da altura 

(Equação 4.17). 

 
                                       ∑𝑅𝑅𝑚𝑚 = 𝑜𝑜[(𝑊𝑊 + 𝑃𝑃) sin𝛼𝛼] 𝑐𝑐

2
              

 Equação 4.17 
 

Visando minimizar a extensão da equação 4.15, quando as Equações 4.16 e 

4.17 forem substituídas na mesma, fez-se uso de três constantes (Equações 4.18 a 

4.20): k1, parcela relativa ao momento gerado pelo atrito entre as faces dos blocos; 

k2, parcela relativa ao momento gerado pelo carregamento normal ao bloco; e k3 

parcela relativa ao momento cisalhante do bloco. O FS será a razão entre o somatório 

de momentos, primeiro valor de FS apresentado na Tabela 4.4. 
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                  𝑘𝑘1 = {[cAface] + [(W + P) sinα − uAface] tan∅} h
2
     

                   
 Equação 4.18 

 
                                       𝑘𝑘2 =  [(𝑊𝑊 + 𝑃𝑃) cos𝛼𝛼] 𝑐𝑐

2
  

Equação 4.19 
 
                                       𝑘𝑘3 =  [(𝑊𝑊 + 𝑃𝑃) sin𝛼𝛼] 𝑐𝑐

2
                      

Equação 4.20 
 

Considerando que os blocos formados pela interceptação das 

descontinuidades tenham, aproximadamente, as mesmas dimensões, pode-se 

considerar que todos os blocos tombam em conjunto, deslizando uns sobre os outros. 

Sendo assim, pode-se calcular um FS limite, onde se leva o número de blocos ao 

infinito demonstrando que o somatório (Equação 4.21) é uma série convergente na 

variável n. Conclui-se, assim, que o FS para o tombamento independe do número de 

blocos (Equação 4.22), segundo FS apresentado na Tabela 4.4. Tal conclusão 

configura a grande relevância da metodologia proposta, pois simplifica, 

enormemente, a análise via equilíbrio limite do mecanismo de tombamento de blocos 

segundo o modelo de Goodman e Bray.  

 
 
                      𝑆𝑆𝑆𝑆𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚 = lim𝑜𝑜→∞

(2𝑜𝑜−2)𝑘𝑘1+𝑜𝑜𝑘𝑘2
𝑜𝑜𝑘𝑘3

= lim𝑜𝑜→∞
2𝑜𝑜𝑘𝑘1+𝑜𝑜𝑘𝑘2−2𝑘𝑘1

𝑜𝑜𝑘𝑘3
              
Equação 4.21 

 

                                         𝑆𝑆𝑆𝑆𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚 =
𝑜𝑜�2𝑘𝑘1+𝑘𝑘2−

2𝑘𝑘1
𝑜𝑜 �

𝑜𝑜𝑘𝑘3
= 2𝑘𝑘1+𝑘𝑘2

𝑘𝑘3
                        

 Equação 4.22 
 

 
Aplicou-se a metodologia proposta aos três taludes estudados pelo presente 

trabalho. Para o talude da Vila Aparecida, os dados de entrada foram para as 

propriedades do material: peso específico 18 kN/m3, valor obtido via ensaio de 

laboratório; ângulo de atrito de 37°,  estimado pela equação 3.24; coesão de 0,303 

MPa, obtida via RocLab; número de blocos igual a 10, sendo este valor aleatório; 

não considerou-se poro-pressão e carregamento adicional. Já para o campo das 

atitudes médias, definiu-se a família de descontinuidades com atitude média de 44/46 
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como plano1-base, a família 43/211 como plano 2 e a família 79/298 como plano 3. 

Os respectivos valores de espaçamento utilizados foram 0,36, 0,24 e 0,57, sendo 

estes valores médios obtidos através do levantamento geológico-geotécnico. 

Analisando os resultados, constata-se que a condição cinemática para o tombamento 

foi satisfeita e o fator de segurança, limite, encontrado foi de 0,92 (Tabela AIII.1), 

Anexo III. A Figura 4.5 apresenta um bloco-diagrama com o talude e as três 

descontinuidades que delimitam o bloco. 

 

 

 
 
Figura 4.5 – Bloco-diagrama do talude da Vila Aparecida 
 

 

Utilizando os mesmos dados de entrada, exceto para os valores de 

espaçamento, neste, usar-se-á num primeiro momento os menores valores observados 

em campo, a saber, 0,36 (único valor obtido em campo), 0,10 e 0,03, 

respectivamente – o FS obtido foi de 0,29, e num segundo momento, os maiores 

valores, 0,36, 0,46 e, 1,55, respectivamente, o FS obtido é de 2,47. Desta forma, 

evidencia-se como o cálculo do FS é sensível ao valor de esbeltez do bloco. 

Para o talude próximo ao Acesso II, os dados de entrada foram: peso 

específico 23 kN/m3, valor obtido via ensaio de laboratório; ângulo de atrito de 45°, 
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estimado pela equação 3.24; coesão de 13,101 MPa, obtida via RocLab; número de 

blocos igual a 10, sendo este valor aleatório; não considerou-se poro-pressão e 

carregamento adicional. Já para o campo das atitudes médias, definiu-se a família de 

descontinuidades com atitude média de 85/65 como plano1-base, a família 69/24 

como plano 2 e a família 56/149 como plano 3. Os respectivos valores de 

espaçamento utilizados foram 0,33, 0,37 e 1,12 sendo estes valores médios obtidos 

através do levantamento geológico-geotécnico. Analisando os resultados, constata-se 

que a condição cinemática foi satisfeita, mas o bloco não tomba FS, limite, de 3,12 

(Tabela AIII.2 do Anexo III). A Figura 4.6 apresenta um bloco-diagrama com o 

talude e as descontinuidades citadas anteriormente. Os FS encontrados, utilizando os 

menores e os maiores valores de espaçamentos observados em campo, 

respectivamente, são 0,50 e 7,5.  

 

 
Figura 4.6 – Bloco-diagrama do talude do Acesso II 
 
 

Para o talude próximo à lanchonete Jeca Tatu, os dados de entrada foram: 

peso específico 24 kN/m3, valor obtido via ensaio de laboratório; ângulo de atrito de 

56,4°, estimado pela equação 3.24; coesão de 2,1 MPa obtida via RocLab; número de 

blocos igual a 10, sendo este valor aleatório; não considerou-se poro-pressão e 

carregamento adicional. Já para o campo das atitudes médias, definiu-se a família de 

descontinuidades com atitude média de 28/15 como plano1-base, a família 45/194 

como plano 2 e a família 79/6 como plano 3. Os respectivos valores de espaçamento 
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utilizados foram 0,33, 0,64 e 1,24, sendo estes valores médios obtidos através do 

levantamento de campo. Analisando os resultados, observa-se que a condição 

cinemática para o tombamento não foi satisfeita e o fator de segurança limite 

encontrado foi de 9,1, extremamente alto (Tabela AIII.3 do Anexo III). A Figura 4.7 

apresenta uma seção típica do talude do Jeca Tatu. O FS encontrado para os 

seguintes valores de espaçamentos, respectivamente, 0,24, 0,06 e 0,10, foi de 0,76; 

nota-se que o FS é extremamente sensível a variação do espaçamento das 

descontinuidades. Enfatiza-se que todos estes valores foram observados em campo, e 

o motivo da escolha dos mesmos foi visando a aplicação da proposta de Liu et al. 

(2009), onde a análise do talude pode ser assumida como um meio contínuo desde 

que a espessura do bloco ser suficientemente pequena comparada a altura do bloco 

da crista.  

 

 
Figura 4.7 – Seção típica do talude do Jeca Tatu 

 
 

Na metodologia proposta, cálculo do FS de um conjunto de blocos que 

tombam em conjunto, possui algumas simplificações, como por exemplo, não 

considera os efeitos do confinamento e do atrito lateral, efeito 3D. Isso talvez 

explique o fato do bloco formado no talude da Vila Aparecida não ter tombado 

efetivamente, ou seja, não ter caído, uma vez que o FS encontrado foi menor que a 

unidade. Além disso, o método só calcula as interações em uma única linha de 



 

141 
 

blocos. No campo ocorrem várias linhas que podem (ou não) interagir entre si. Ainda 

em relação à simplificação considera-se, única e exclusivamente, o mecanismo de 

ruptura por tombamento.  

Como observado, o cálculo do FS é extremamente sensível aos valores de 

espaçamento, uma alternativa para minimizar este efeito seria a utilização de 

distribuição estatística, desde que haja uma quantidade de dados significativa.  
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Neste capítulo, busca-se empregar duas metodologias distintas para análise 

de estabilidade de taludes. Num primeiro momento, calcula-se o FS dos mecanismos 

de ruptura planar e em cunha, identificados nas análises cinemáticas (subitem 3.3) 

para os três taludes avaliados, para tal, utiliza-se os softwares RocPlane e Swedge da 

Rocscience. Em seguida, fez-se análises tensão-deformação com os dados do talude 

próximo à lanchonete Jeca Tatu, através do software UDEC da Itasca; visa-se 

verificar a eficácia do método proposto no subitem 4.2.  

 

5.1. Análises Computacionais – Equilíbrio Limite 

 

A análise por equilíbrio limite consiste numa análise de equilíbrio de forças 

e/ou momentos, sendo estas contrabalançadas até que se atinja o equilíbrio estático, 

determinando-se assim uma razão comumente chamada de FS.  

Para análise dos mecanismos de ruptura planar e em cunha existem 

softwares específicos para efetuar o cálculo do FS, sendo os mais difundidos, na área 

da mecânica de rochas, o RocPlane e o Swedge, respectivamente.  

O RocPlane (Rocscience) consiste em uma ferramenta de análise 

bidimensional, simples e rápida, para avaliar a possibilidade de ruptura planar em 

taludes rochosos. Suas principais simplificações são: a direção da face do talude é 

paralela com o plano superior do talude, com a fenda de tração (caso exista) e ao 

plano de ruptura; o mergulho do plano de ruptura é menor que o mergulho da face do 

talude; todas as forças existentes são aplicadas no centróide do bloco formado, 

havendo assim somente escorregamento translacional; e, admite-se superfícies de 

alívio paralelas ao corte transversal de análise (Tutorial RocPlane). 

Já o Swedge (Rocscience) também é uma ferramenta de análise simples e 

rápida, porém, mais interativa que o RocPlane, uma vez que permite visualização em 

3D, admite-se avaliar a geometria e a estabilidade de cunhas em taludes rochosos. 

                                                 CAPÍTULO 5 – ANÁLISES COMPUTACIONAIS 
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Estas são definidas pela interseção de dois planos de descontinuidades, pela 

superfície do talude (face e plano de topo) e por fendas de tração, caso existam. 

Vários tipos de análise são possíveis, tais como determinísticas, probabilísticas, 

combinatórias, sensitivas e de persistência. Utilizou-se, no presente estudo, análises 

combinatórias onde os planos das juntas foram importados do Dips, e todas as 

possibilidades de combinação de interseção de tais planos foram computadas pelo 

Swedge. Calculou-se, posteriormente, o FS. Em relação aos critérios de resistência 

pode-se optar pelo modelo de Mohr-Coulomb ou Barton-Bandis (Tutorial Swedge). 

Para o talude da Vila Aparecida, fez-se análise somente no RocPlane por ter 

sido identificado no subitem 3.3 condição cinemática favorável para tal ruptura. Já 

em relação a análise no Swedge, fez-se devido a possibilidade de se analisar todas as 

combinações possíveis de formação de cunhas entre as famílias identificadas. 

No RocPlane fez-se análise de ruptura planar, segundo a família de 

descontinuidade com atitude média de 43/211. Os dados de entrada no software, 

foram: em relação ao talude, o ângulo de mergulho, 76º, a altura, 10 m, valor este 

estimado em campo, o peso específico, 1,8 t/m3, dado de ensaio; plano de ruptura 

com mergulho de 43º; face superior do talude igual a zero; não considerou-se a 

presença de fendas de tração, bem como de poro-pressão e outras forças. O critério 

de resistência utilizado foi de Mohr-Coulomb, sendo informados o ângulo de atrito 

(34,7º) e a coesão (0,303 MPa) encontrados através do método de Hoek-Brown, 

obtidos via RocLab. O FS encontrado foi de 0,91, configurando assim uma condição 

instável ao bloco, o cálculo deste e as forças aplicadas no bloco podem ser 

visualizadas na Figura 5.1.  

Não fez-se análise no Swedge pois o bloco que o software considera em 

suas cálculos é tetraédrico e o bloco observado em campo para o talude da Vila 

Aparecida foi de formato tabular. 
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Figura 5.1 – Cálculo do FS da ruptura planar identificada no talude da Vila 
Aparecida 

 
Para o talude próximo ao Acesso II da cidade de Itabirito, não se faz análise 

no RocPlane, uma vez que o mecanismo de ruptura planar não foi identificado na 

análise cinemática. Entretanto, fez-se uma análise combinatória no Swedge, 

importando as atitudes das descontinuidades do Dips. Além disso, estimou-se um 

talude de 20 m de altura, com atitude média de 65/210. O critério de resistência 

utilizado foi de Mohr-Coulomb, sendo informados para o ângulo de atrito (45,8º) e a 

coesão (13,1 MPa) encontrados através do método de Hoek-Brown, obtidos via 

RocLab. Como resultado (Figura 5.2) obteve-se 465 números de combinações 

possíveis, e formação de 81 cunhas, porém todas estáveis, sendo que o menor FS 

encontrado foi de 5,9. 
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Figura 5.2 – Cunhas identificadas no talude do Acesso II através de análise 
combinatória no Swedge 
 

 
Para o talude próximo à lanchonete Jeca Tatu, Rodovia dos Inconfidentes 

Km 45, fez-se análises tanto no RocPlane quanto do Swedge. No RocPlane fez-se 

duas análise de ruptura planar segundo as famílias de descontinuidades com atitude 

média, 79/006 e 28/015, conforme identificou-se no subitem 3.3. Os dados de 

entrada no software, foram: em relação ao talude, o ângulo de mergulho de 80º, a 

altura de 30 m, valor este estimado em campo, o peso específico de 2,4 t/m3 dado de 

ensaio; planos de ruptura com mergulho de 79º e 28º, respectivamente; ambas as 

faces superiores do talude  foram consideradas igual a zero; não considerou-se a 

presença de fendas de tração, bem como de poro-pressão e outras forças. O critério 

de resistência utilizado foi de Mohr-Coulomb, sendo informados o ângulo de atrito 

(43,6º) e a coesão (2,1 MPa), encontrados através do método de Hoek-Brown, 

obtidos via RocLab. Os resultados obtidos, Figuras 5.3 e 5.4, foram: um FS de 4,03 

para a descontinuidade de atitude média de 79/006 e FS igual a 2,11 para a 

descontinuidade 28/015, logo, ambas as análises foram estáveis. 
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Figura 5.3 – Cálculo do FS da ruptura planar identificada no talude do Acesso II para 
a descontinuidade 79/006 
 

 

 
Figura 5.4 – Cálculo do FS da ruptura planar identificada no talude do Acesso II para 
a descontinuidade 28/015 

 
No Swedge, fez-se uma análise combinatória, com auxílio de dados 

importados do Dips. Foram mantidas, em comparação com a análise realizada do 

RocPlane, a atitude média do talude, a altura e o critério de resistência O número de 

combinações encontradas foi de 1081, destas, 494 formaram cunhas válidas, sendo 

38 instavéis, Figura 5.5. O menor FS encontrado foi 0,6815.  
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Figura 5.5 – Cunhas identificadas no talude do Jeca Tatu através de análise 
combinatória no Swedge 

 

5.2. Análises Computacionais com deformação 

 

As análises computacionais que simulam o efeito das tensões no modelo e, 

consequentemente, o que estas causam como alteração nas deformações sofridas, são 

mais representativas das condições reais do maciço rochoso. Sendo assim, neste 

tópico, são apresentados os resultados obtidos por dois softwares distintos, o Phase2 e 

o UDEC, para realizar tais análises. 

O Phase2, versão 8.0 (Rocscience, 2010), é um programa para modelagem 

bidimensional do comportamento de maciços rochosos pelo método dos elementos 

finitos. Pode-se considerar um meio heterogêneo elástico ou elasto-plástico. Nos 

modelos elásticos, há uma distribuição das tensões induzidas, de modo que cada 

elemento do modelo resistirá aos esforços nele atuantes, independente de qual seja a 

sua resistência de pico. Já os modelos plásticos, as tensões serão redistribuídas para 

os elementos vizinhos sempre que as tensões atuantes forem superiores às 

resistências de pico; no elemento plastificado, irá permanecer atuando somente o 

equivalente às resistências residuais. Além disso, o programa permite a inclusão de 

juntas, suportes e o efeito da poro-pressão (Leite, 2004).  

O programa gera uma malha de elementos finitos para realização dos 
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cálculos automaticamente, para tal, basta definir parâmetros, como o tipo de 

elemento (triangular de 3 nós por exemplo), o tipo de malha e o número aproximado 

de nós que se deseja. Em seguida, comandos diretos irão discretizar o modelo e gerar 

a malha conforme estabelecido (Leite, 2004).  

O Phase2 permite simular um modelo em diferentes estágios, em que, para 

cada etapa, têm-se resultados distintos representados em um mesmo arquivo de 

trabalho. O número de estágios é definido no início do processo, assim como o tipo 

de análise desejada, o procedimento de solução do sistema de equações, a quantidade 

máxima de interações permitidas e a tolerância de erro admitida no processo (Leite, 

2004). Ressalta-se que neste software pode-se construir o modelo via comandos 

específicos ou importar arquivos com extensão em dxf (drawing exchange file). 

As análises realizadas no Phase2 consideraram o comportamento do material 

como sendo elástico. O talude simulado foi o próximo à lanchonete Jeca Tatu, com 

30 metros de altura e inclinação de 80º. Os dados do material rochoso foram: peso 

específico de 2,4kN/m3; módulo de elasticidade de 843,12 MPa; coeficiente de 

Poisson de 0,2. Em relação às descontinuidades utilizou-se as atitudes definidas 

como plano 1 e 2 na Tabela AIII.3 (Anexo III) cujas atitudes e espaçamentos foram, 

respectivamente, 28/15 e 135/194 (esta mergulha contra a face do talude) e 0,24 e 

0,06 metros. O espaçamento foi multiplicado por 20, devido a limitações impostas 

pelo software, uma vez que o espaçamento obtido em campo foi extremamente 

pequeno. Ainda em relação às descontinuidades, utilizou-se a relação proposta por 

Bandis et al. (1983), kn=10ks, sendo ks igual 0,4e6 Pa e kn igual a 4e6 Pa valores 

estes obtidos de Pinheiro (2011), resistência à tração e coesão foram consideradas 

iguais a zero.  

Quanto às condições de contorno, definiu-se deslocamento igual a zero na 

direção x nas laterais e igual a zero em xy (eixo das abscissas e das ordenadas) no 

limite inferior do modelo. 

Os resultados obtidos são mostrados nas Figuras 5.6 a 5.9, estes foram 

obtidos por Melo (2011). Segundo este autor, o modelo entrou em colapso, indicando 

uma ruptura global do talude. Houve deslocamento na face do talude na crista até, 

aproximadamente, 25,8 metros de profundidade; formou-se uma superfície de 

ruptura com inclinação de 47°. Os vetores deslocamento estão paralelos à linha base 
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de ruptura indicando ruptura planar; através da observação da tração e deformação 

sofrida pelo material constata-se que há possibilidade de tombamento, uma vez que 

ocorre rotação, segundo resultados do modelo, dos blocos. Ressalta-se que há 

condições cinemáticas favoráveis para os ambos os mecanismos. 

 

 
 

Figura 5.6 – Deslocamento na face do talude do Jeca Tatu através de análise no 
Phase2 (Melo, 2011) 
 

 
Figura 5.7 – Vetores deslocamento na face do talude do Jeca Tatu através de análise 
no Phase2 (Melo, 2011) 
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Figura 5.8 – Tração sofrida pelo material do talude do Jeca Tatu através de análise no 
Phase2 (Melo, 2011) 
 
 

 
Figura 5.9 – Deformação sofrida pelo material do talude do Jeca Tatu através de 
análise no Phase2 (Melo, 2011) 
 

 
De posse dos resultados computacionais, Melo (2011) fez uso da 

metodologia desenvolvida por Liu et al. (2009) para taludes em meios contínuos. 

Para tal, inseriu os dados geométricos na Tabela 5.1, constatando que há a presença 

de uma linha de blocos com 23 blocos, sendo a espessura dos mesmos igual a 1,2 m 
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(definida pelo menor espaçamento das famílias de descontinuidades que formam o 

bloco) e inclinação de 28°, destes o bloco de número 10 é o da crista do talude. Este 

autor efetuou o cálculo do número de blocos através de metodologia própria, já que 

Liu et al. (2009) não deixam claro, como o número foi obtido. 

Outro resultado diz respeito a não identificação de deslizamento no pé do 

talude já que não foi observado nenhum fi >1, na tabela, donde concluí-se que todos 

os blocos estão susceptíveis, exclusivamente, ao tombamento, ou seja, não ocorreu 

deslizamento. Fato este que contrasta com os resultados obtidos no Phase2. 

Ressalta-se que a metodologia proposta por Liu et al. (2009) só pode ser 

utilizada porque a espessura do bloco é significativamente menor que a altura do 

bloco da crista do talude. 

 

Tabela 5.1 – Aplicação da metodologia de Liu et al. (2009), Melo (2011) 

 
 
 

 

Outro software utilizado foi o UDEC. Ressalta-se que o mesmo consiste 

num software de meio descontínuo, ou seja, a quebra na continuidade do maciço 

Parâmetros geoténicos e geométricos
H (m) t (m)  γ (kN/m3)  β (°)  β b (°) β s (°)  β g (°) β br (°) β sr (°) β gr (°) θ (°) θ r (°) A s A g φ d (°) φ b (°)

25,8 1,2 24 45 28 80 0 -17 35 -45 47 2 0,665 -1,035 24 43,6

Resultados dos cálculos
S# Wi ψ i W' i N i f i m χ L
1 89,280 0,601 5,700 5,700 0,498 10 11,897629 35,255559  
2 125,047 0,689 14,096 17,519 0,468
3 160,814 0,746 22,491 34,569 0,457
4 196,581 0,785 30,887 56,673 0,450
5 232,348 0,814 39,283 83,773 0,446
6 268,115 0,836 47,679 115,846 0,443
7 303,881 0,853 56,075 152,880 0,440
8 339,648 0,867 64,470 194,868 0,439
9 375,415 0,933 72,866 241,808 0,437
10 411,182 1,024 86,343 312,063 0,389
11 388,190 1,026 80,908 400,526 0,325
12 365,197 1,028 75,468 486,345 0,316
13 342,205 1,030 70,022 569,843 0,306
14 319,213 1,032 64,568 651,433 0,292
15 296,220 1,035 59,105 731,641 0,274
16 273,228 1,039 53,629 811,159 0,249
17 250,236 1,043 48,137 890,919 0,214
18 227,244 1,049 42,624 972,209 0,162
19 204,251 1,056 37,081 1056,871 0,083
20 181,259 1,066 31,495 1147,664 -0,050
21 158,267 1,079 25,845 1248,944 -0,299
22 135,274 1,100 20,090 1368,118 -0,881
23 112,282 1,135 14,149 1519,138 -3,236
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rochoso, provocada em campo pelas descontinuidades, são efetivamente simuladas. 

Devido à esta característica peculiar, espera-se que os resultados obtidos através do 

mesmo sejam mais fieis à realidade. Apesar desta aparente vantagem, a criação do 

modelo é extremamente penosa, sendo que até a ordem de entrada dos dados 

significa em interferências significativas na execução da simulação e, 

consequentemente, nos resultados obtidos. Exemplificando, na definição das 

condições de contorno, se condições de contorno relacionadas ao deslocamento 

forem inseridas anteriormente as de tensões, aquelas não serão consideradas. 

Provavelmente, a não difusão de seu uso em problemas corriqueiros da mecânica de 

rochas seja justificado pela dificuldade de utilização do software. 

Num primeiro momento, tentou-se, inúmeras vezes, modelar o talude 

próximo à lanchonete Jeca Tatu, utilizando o software UDEC, versão 4.01. Devido 

aos insucessos destas tentativas (não consegui-se representar no modelo o 

mecanismo de ruptura por tombamento) utilizou-se a versão educacional do UDEC 

5.0. Esta possui limitações tanto na construção do modelo em si, devido à limitação 

do número de blocos, quanto à capacidade de cálculo, pois o número de interações 

permitido é limitado. 

Foram construídos alguns modelos no UDEC, porém apenas dois serão 

apresentados, tendo seus processos de construção e seus resultados discutidos. Estes 

serão denominados Modelo 1 e Modelo 2, ver abaixo, sendo que a diferença entre 

ambos foi o processo de elaboração e as dimensões do modelo. 

 

- Modelo 1 

 

round 0.12 
block 0,0 0,10 40,10 45.3,40 120,40 120,0 
split 60,10 120,10 
jset angle 28 spacing 24 origin 0,0 
jset angle 135 spacing 6 origin 0,0 
gen edge 10 
group zone 'rocha:quartzito' 
zone model elastic density 2.4E3 bulk    4.684E5 shear 3.513E5 range 

group rocha:quartzito' 
group joint 'descontinuidade:junta' 
joint model area jks .4E6 jkn 40E6 jcohesion 0 jtension 0 range group 
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descontinuidade:junta' 
set jcondf joint model area jks=.4E6 jkn=40E6 jcohesion=0 jtension=0 
boun xvel 0 range 119.9,120.1 0,40 
boun xvel 0 range -0.1,0.1 -0.1,10.1 
boun xvel 0 range 0,120 -0.1,0.1 
boun yvel 0 range 0,120 -0.1,0.1 
set gravity=0.0 -10.0 
solve fos 
 

- Modelo 2 
 

round 0.12 
block 0,0 0,60 120,60 120,0 
jset angle 28 spacing 24 origin 0,0 
jset angle 135 spacing 6 origin 0,0 
crack (0,30) (60,30) 
crack (60,30) (65.3,60) 
delete range 0,60 30,60 
delete bl 18063 
delete bl 25705 
delete bl 26033 
gen edge 10 
group zone 'rocha:quartzito' 
zone model elastic density 2.4E3 bulk 4.684E5 shear 3.513E5 range group 

'rocha:quartzito' 
group joint 'descontinuidade:junta' 
joint model area jks .4E6 jkn 4E6 jcohesion 0 jtension 0 range group 

'descontinuidade:junta' 
set jcondf joint model area jks=.4E6 jkn=4E6 jcohesion=0 jtension=0 
boun xvel 0 range 119.9,120.1 0,60 
boun xvel 0 range -0.1,0.1 -0.1,30.1 
boun xvel 0 range 0,120 -0.1,0.1 
boun yvel 0 range 0,120 -0.1,0.1 
set gravity=0.0 -10.0 
solve fos 

 
A construção do modelo 1 (Figura 5.10) se deu através de um bloco com 

dimensões de 120x40 metros, onde o corte de um talude de 30 metros de altura e 80º 

de inclinação foi realizado simultaneamente a construção do bloco. Posterior a isso, 

utilizou-se o comando split para criar uma base de 10 m  de altura abaixo do talude. 

Foram inseridos dois conjuntos de juntas – o plano 1 e 2 definidos na Tabela AIII.3 – 

a primeira com mergulho de 28º e espaçamento de 24 metros, e a segunda, que 

mergulha contra o talude, com mergulho de 135º e espaçamento de 6 m. Estes dados 

foram obtidos através do levantamento geológico-geotécnico, entretanto, os 
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espaçamentos foram  multiplicados por uma constante, 100, devido a restrições da  

versão do software utilizado. Seguindo, criou-se a malha necessária para efetuar os 

cálculos dos blocos deformáveis, quanto menor a dimensão dos elementos unitários, 

maior a precisão dos cálculos, entretanto, a dimensão utilizada foi de 10, devido, 

também, à restrições da versão educacional. 

 

 
Figura 5.10 – Modelo 1 

 
Inseriu-se no modelo os dados geológico-geotécnicos do material rochoso e 

das descontinuidades. O material rochoso utilizado foi um quartzito com peso 

específico de 2,4 kN/m3, sendo os valores dos módulos volumétricos e de 

cisalhamento calculados pelas Equações 5.1 e 5.2, onde E é igual a módulo de 

elasticidade, sendo o utilizado o de 843,12 MPa, obtido via Equação 3.22, e 𝑎𝑎 

coeficiente de Poisson igual a 0.2, resultando em: módulo volumétrico 4.684E5 Pa e 

de cisalhamento 3.513E5 Pa; o modelo de material utilizado foi o elástico. Em 

relação à rigidez das descontinuidades, utilizou-se a relação proposta por Bandis et 

al. (1983), ou seja, kn=10ks, sendo ks igual 0,4e6 Pa e kn igual a 4e6 Pa,valores estes 

obtidos de Pinheiro (2011), resistência à tração e coesão foram consideradas iguais a 

zero; o modelo utilizado foi de contato de juntas via área.  

 

                                               𝐾𝐾 = 𝐸𝐸
3(1−2𝑎𝑎)                                      

Equação 5.1 
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                                                𝐺𝐺 = 𝐸𝐸
2(1+𝑎𝑎)                                         

  Equação 5.2 
 

Seguindo, inseriu-se as condições de contorno do modelo e carregamento. 

Fixou-se deslocamento zero no eixo x (abscissas) das laterais, tanto a direita quanto a 

esquerda, e deslocamento zero em xy (abscissas e ordenadas) no limite inferior. 

Considerou-se, apenas, carregamento gravitacional. 

Por fim, solicitou-se a execução dos cálculos em si, visando obter o FS.  

Já o modelo 2 (Figura 5.11) difere do modelo 1 apenas quanto ao método de 

construção, sendo que as propriedades, tanto do material quanto das 

descontinuidades, foram mantidas constantes, bem como as condições de contorno e 

o carregamento. Construiu-se um bloco retangular, cujas dimensões foram 120x60 

metros, inseriu-se as descontinuidades (da mesma maneira que no modelo 1), inseriu-

se o talude, com mesma altura e inclinação do modelo anterior, para tal, utilizou-se o 

recurso computacional crack. Por fim, fez-se o corte do talude desprezando o 

material e descontinuidades que estavam acima e a esquerda do crack, gerado a 

priori.  

Em ambos os modelos, utilizou-se para os blocos um arredondamento (nos 

cantos dos blocos) de 0,12, cerca de 0,1% da maior dimensão do modelo, conforme 

manual do UDEC. 

 
Figura 5.11 – Modelo 2 
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Em ambos os modelos, o processo de cálculo do FS foi abortado 

prematuramente, pelo próprio software, dizendo que o FS menor que 0,03, Figura 

5.12. Sendo assim, para os dois modelos, a força desbalanceada não foi estabilizada 

(Figura 5.13) indicando assim que os modelos não entraram em equilíbrio.  

 

 
Figura 5.12 – Fator de Segurança menor que 0,03 - Modelo 2 
 
 

 
Figura 5.13 – Força desbalanceada - Modelo 1 

 

Os vetores deslocamento gerados no modelo 1 (Figura 5.14) após os 
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cálculos, indicam a possibilidade do mecanismo de ruptura por tombamento, uma 

vez que os mesmos estão direcionados para fora do talude e, em um único ponto, 

tem-se vetores com sentido para a esquerda e para baixo; fato este corroborado pela 

Figura 5.15, onde tem-se os vetores velocidade.  

Nota-se uma concentração dos vetores deslocamentos e velocidade próxima 

à região da face do talude, onde se tem a interceptação dos dois conjuntos de 

descontinuidades inseridos. Tal fato indica que, caso tivesse sido possível inserir no 

modelo o espaçamento real, ou seja, o medido em campo, provavelmente, o 

deslocamento seria maior.  

Observa-se que as dimensões do modelo estão adequadas, pois não se tem 

deslocamento nas bordas, próximo aos limites. 

 

 
Figura 5.14 – Deslocamentos do Modelo 1, indicando tombamento 
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Figura 5.15 – Vetores velocidade do Modelo 1 

 
Os resultados do Modelo 2 não indicaram a presença de tombamento, mas 

sim de ruptura planar, tal conclusão foi possível analisando os vetores deslocamento 

da Figura 5.16; a ruptura foi segundo a descontinuidade de mergulho igual a 28º, o 

plano 1. Este resultado é intrigante, já que as propriedades tanto do material quanto 

das descontinuidades foram mantidas constantes, sendo as únicas diferenças a 

metodologia para construção do modelo e as dimensões do mesmo.   

Acredita-se que a diferença entre os resultados seja devido a ter-se fixado a 

base do bloco, no Modelo 1, ou seja, neste caso deslocamentos e/ou deformações são 

impedidas pelo uso do comando split.  Entretanto, a presença de ruptura planar não 

consiste em um resultado descabido, já que o modelo criado tem cinemática 

favorável a este tipo de ruptura, levando em consideração, justamente, a família de 

descontinuidade pela qual a ruptura ocorreu no modelo. 
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Figura 5.16 – Deslocamentos do Modelo 2 indicando ruptura planar 

 
 

Comparando os resultados obtidos pelos softwares Phase2 e UDEC tem-se 

que os mecanismos de ruptura identificados em campos são idênticos, apesar de no 

UDEC estes terem variado em função da construção do modelo. 

Esperava-se que as análises numéricas, especialmente as do UDEC, 

fornecessem subsídios que corroborassem (ou não) com o uso da metodologia 

proposta, porém, como o número de modelos gerados foi reduzido, e devido aos 

problemas na construção e nos resultados dos mesmos, torna-se inviável considerar 

que os objetivos propostos inicialmente foram cumpridos. 

Os resultados obtidos pelo Phase2 indicaram a presença de tombamento de 

blocos e de ruptura planar, que consiste num mecanismo de deslizamento de placas 

e/ou blocos de rocha. Sendo assim, a metodologia sugerida no presente trabalho para 

cálculo do FS, que considera somente o tombamento, teria associada a ela uma 

limitação que talvez, em termos práticos, não poderia ser assumida. 

 Entretanto, tendo observado em campo que o tombamento seja o 

mecanismo de ruptura predominante, pode-se utilizar a metodologia proposta, já que 

as análises numéricas apresentaram um FS menor que o equilíbrio limite, resultado 

este semelhante ao obtido pelo método de equilíbrio limite.  
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Alguns mecanismos de ruptura em taludes rochosos, tal como o 

tombamento de bloco, ainda, são pouco estudados e compreendidos. Associado a 

essa questão, tem-se uma enorme carência de dados geológico-geotécnicos, fieis, a 

realidade dos maciços rochosos onde tais mecanismos ocorrem. 

A obtenção de dados geológico-geotécnicos na mecânica de rochas não é 

um assunto trivial, haja vista o que ocorreu no presente trabalho. Fez-se 

levantamentos em todos os três taludes estudados, porém não foram obtidos dados 

confiáveis para a utilização, tanto na metodologia proposta quanto nas análises 

numéricas. Isso ocorreu porque há uma grande variação nas equações e metodologias 

empíricas utilizadas, corriqueiramente, para buscar tais dados. Apesar destas 

limitações, não há muito que se fazer, já que os ensaios de laboratório podem não 

representar, acuradamente, as variações do maciço. 

Especificamente, em relação as variações do módulo de elasticidade uma 

explicação para tal fato, talvez, seja a obtenção do número de ressalto 

horizontalmente as estruturas do maciço rochoso e não ortogonalmente como reza a 

literatura técnica. 

A nova metodologia proposta para cálculo do fator de segurança, para o 

tombamento de blocos, apresentou resultados satisfatórios, pois os fatores de 

segurança encontrados pela mesma foram menores que a unidade, indicado a 

presença de ruptura, sendo estas observadas em campo. Além disso, a ruptura foi 

confirmada via análises numéricas, especialmente, através dos resultados obtidos 

pelos modelos simulados pelo Phase2. Isso é relevante, já que o método sugerido no 

presente trabalho é de fácil utilização, devido a mesma ter sido implementada em 

planilha Excel e, principalmente, porque os dados de entrada necessários para se 

realizar o cálculo são de fácil obtenção em campo. 

Por se tratar de uma proposição de uma nova metodologia de análise de 

equilíbrio limite, algumas questões ainda precisam ser melhor 
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estudadas/esclarecidas, tais como o valor do espaçamento, das descontinuidades, a 

ser inserido na planilha de cálculo do FS. Ao mesmo tempo que inserir, apenas, a 

atitude e o espaçamento é uma facilidade inerente ao método, deve-se buscar uma 

maneira de diminuir a sensibilidade dos resultados a variação do espaçamento. 

Talvez, a alternativa, seja trabalhar com distribuições estatísticas. 

Além disso, a questão da definição das famílias também se torna importante 

para a aplicação da metodologia proposta. Permitir que o usuário defina a família em 

softwares como o Dips, deixa o método mais susceptível a erros. 

Por fim, a metodologia poderia considerar ainda que outros mecanismos de 

ruptura, como o deslizamento, pudessem ocorrer em conjunto com o tombamento. 
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Anexo I – Levantamentos Geológico-geotécnicos 

 
As Tabelas AI.1, AI.2 e AI.3 apresentam os levantamentos geológico-

geotécnicos do talude da Vila Aparecida, do Acesso II e do Jeca Tatu, 

respectivamente. 

 
 

                                                                                                                       ANEXOS 



 

170 
 

Tabela AI.1– Levantamento geológico-geotécnico do talude na Vila Aparecida 

 
 

Alteração:

Coerência:

Ponto Atitude Tipo Persist. (m) Espaç. (m) Abert./prench. Rugosidade Form.bloco
P1 216/45 F
P2 207/42 F 4,56 0,46 não cren. Ondul. Tabular

196/38 F 3,10 0,46 não cren. Ondul. Tabular
305/86 F 0,50 não cren. Ondul. Tabular

P3 40/52 F 6,80 não cren. Ondul. Tabular
216/42 F 4,45 não cren. Ondul. Tabular
304/84 F 1,55 não cren. Ondul. Tabular
65/45 F 5,60 não cren. Ondul. Tabular
220/45 F 5,40 não cren. Ondul. Tabular
292/75 F não cren. Ondul. Tabular

P4 38/35 F 0,70 0,36 não cren. Ondul. Tabular
210/40 F não cren. Ondul. Tabular
40/35 F 4,10 não cren. Ondul. Tabular
210/50 F não cren. Ondul. Tabular
296/75 F 0,60 0,21 não cren. Ondul. Tabular
296/75 F 0,40 não cren. Ondul. Tabular

P5 208/43 F 5,00 0,08 não cren. Ondul. Tabular
210/35 F 5,60 não cren. Ondul. Tabular
40/55 F 1,80 não cren. Ondul. Tabular
38/50 F 4,70 não cren. Ondul. Tabular
82/85 F 0,85 0,04 - 0,10 não cren. Ondul. Tabular

P6 94/70 F 0,60 0,05 - 1,40 não cren. Ondul. Tabular
324/80 F 1,30 não cren. Ondul. Tabular
218/40 F 1,30 0,10 não cren. Ondul. Tabular
210/45 F não cren. Ondul. Tabular
34/60 F 1,30 não cren. Ondul. Tabular
48/52 F não cren. Ondul. Tabular

P7 302/80 F 4,00 0,03 não cren. Ondul. Tabular
299/78 F 1,50 silte/argila cren. Ondul. Tabular
206/45 F 1,34 0,10 não cren. Ondul. Tabular
212/50 F 2,00 não cren. Ondul. Tabular
62/32 F 2,60 0,05 não cren. Ondul. Tabular
54/15 F 0,70 cren. Ondul. Tabular

Observações

P3=P2+5,6m
Foliação

Foliação

ponto da esquina
P2=P1+7m

P6=P5+6 m

material torna-se mais fino

Espaçamento torna-se menor

P4=P3+7,35

P5=P4+7,5 m
Neste ponto, observa-se dobras

espaçamento milimétrico

P7=P6+8m

Foliação
Foliação

Direc/merg.

Descontinuidades

40/76
358/86

Coloração amarelada

Descrição sucinta da rocha:

Inclinação:

Maciço
71,8°
74,2°
88,0°

Talude
Filito

Granulometria fina
Com nível manganesíferos

A3

C4

Levantamento Geológico - Geotécnico
Data:24/04/2010 Local: Entrada Vila Aparecida / Ouro Preto
Responsável:Michele, Érika e Miguel
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Tabela AI.2– Levantamento geológico-geotécnico do talude do Acesso II  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alteração:

Coerência:

Ponto Atitude Tipo Persist.(m) Espaç. (m) Abert./prench. Rugosidade Form.bloco
P2 158/50 F métrica 1,15 não plana prismático

140/60 F métrica não plana prismático
142/70 F métrica 0,22 não plana prismático
140/65 F 3,00 não plana prismático
154/50 F métrica 1,05 não plana prismático
162/70 F métrica não plana prismático
56/75 F métrica 0,20 não plana prismático
50/78 F 0,20 não plana prismático

P3 148/60 F 1,25 1,75 água plana prismático
156/70 F 1,37 água plana prismático
350/80 F 0,41 0,40 água plana prismático
240/90 F 0,12 água plana prismático

P4 152/30 F métrica 2,30 água plana prismático
150/35 F métrica água plana prismático
26/70 F métrica 0,06 água plana prismático
22/72 F métrica água plana prismático
72/35 F métrica 0,66 não plana prismático
60/60 F métrica não plana prismático

P5 70/90 F 0,60 0,11 não plana prismático
25/64 F métrica 0,68 não plana prismático
78/90 F 1,10 não plana prismático
36/55 F métrica não plana prismático
84/90 F métrica 0,35 não plana prismático
78/90 F métrica não plana prismático
140/55 F métrica 0,70 não plana prismático
120/60 F métrica não plana prismático

P6 44/80 F métrica não plana prismático

Observações

F3
F3
F4
F4

F5; P3=P1+12 m; pres. Água
F5
F6
F6

F7; P4=P3+10,5
F7
F8

F1; P2= P1+2,8m
F1
F2
F2

Direção/merg.

Descontinuidades

208/75
210/65

Descrição sucinta da rocha:

Inclinação:

Maciço
81º

70,1º
81,5º

Talude
Quartzito 

Coeso
Pouco alterada

A1

C1

Levantamento Geológico - Geotécnico
Data:01/05/2010 Local:Próximo ao Acesso 2 / Itabirito
Responsável:Michele, Erika e Miguel

F8
F9
F9

F10; P5=P4+12 m
F11

F13; entra p/ dentro do maciço
F14; P6=P5+24,5 m

P1 corresponde ao  ponto inicial da topografia.

F10
F11

F12; entra p/ dentro do maciço
F12; entra p/ dentro do maciço
F13; entra p/ dentro do maciço
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Tabela AI.3– Levantamento geológico-geotécnico do talude próximo a lanchonete 
Jeca Tatu 

 
 
 
 
 
 
 
 

Alteração:

Coerência:

Ponto Atitude Tipo Persist. (m) Espaç. (m) Abert./prench. Rugosidade Form.bloco
P1 010/65 F 0,50 0,10 não ondulada tabular

170/45 F 0,36 0,05 não ondulada tabular
011/65 F 0,20 não ondulada tabular
170/45 F 0,10 não ondulada tabular
350/65 F 0,09 0,21 não ondulada tabular
350/70 F 0,05 não ondulada tabular
352/90 F 3,00 1,03 sedimentos planar prismático
309/90 F 3,00 sedimentos planar prismático
220/50 F 0,40 0,06 não planar prismático
352/45 F 1,60 não medido não planar prismático
212/50 F 0,28 não planar prismático
358/35 F não medido não planar prismático

P2 358/90 F métrica 4,50 sedimentos planar prismático
360/88 F métrica sedimentos planar prismático
358/80 F 3,00 0,41 sedimentos planar prismático
358/90 F métrica sedimentos planar prismático
309/85 F métrica 0,80 sedimentos planar prismático
302/85 F métrica não planar prismático
182/45 F 0,20 não medido não planar prismático
360/90 F métrica 1,00 não planar prismático
312/85 F métrica 0,55 não planar prismático
100/90 F métrica 0,85 não planar prismático
140/90 F métrica não planar prismático
340/80 F métrica 0,50 não planar prismático

P3 250/85 F métrica 1,62 não planar prismático
274/90 F métrica não planar prismático
116/80 F métrica não medido não planar prismático

P4 206/45 F não planar prismático
(rolado) 108/15 F não planar prismático

60/20 F 0,17 0,11 não planar prismático
30/20 F 0,15 não planar prismático
108/75 F métrica não medido não planar prismático

P5 120/30 F métrica não medido mat.quartzoso planar prismático
24/60 F 1,4 não planar prismático
24/32 F não planar prismático

21,5/20 F 0,5 não planar prismático
15/82 F 0,3 não planar prismático

14,5/35 Xist. métrica 0,08 sim, alterado planar prismático
50/82 F métrica 0,24 não planar prismático

33,5/89 F métrica 0,1 não planar prismático
33,5/80 F métrica 0,1 não planar prismático
33,5/89 F métrica 0,1 não planar prismáticocaverna

Uma família
Outra família

Levantamento Geológico - Geotécnico
Data:01/05/2010 Local: Próximo a lanchonete Jeca Tatu / Itabirito
Responsável:Michele, Erika e Miguel

Descrição sucinta da rocha:

Inclinação:

Maciço
88º
80º
88º

Talude
A1

C1

Quartzitos
Coesos

Em alguns pontos há aumento da 
granulometria dos grãos de quartzo

Direção/merg.

Descontinuidades

014/80
016/80

#

F3
F3

F6 espaç. preench.4,5 cm
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F9

F5
F4
F5
F3
F3

F2
F2
F3
F3
F4

Observações
Atitude da Foliação

F1
Atitude da Foliação

F1

F12
F12

F16
F17 - Jeca Tatu

Atitude da Foliação
F13
F14
F15
F15
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Anexo II – Determinação do Fator de Segurança via metodologia bloco a 

bloco 

 
As Tabelas AII.1 e AII.2 apresentam a determinação do FS via metodologia 

bloco a bloco do talude da Vila Aparecida e do Acesso II, respectivamente. 
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Tabela AII.1– Determinação do Fator de Segurança via metodologia bloco a bloco – Vila Aparecida 

 
 
 
 
 
 
 
 

F1 FS tombamento F3 tombamento no mesmo eixo do anterior
Mergulho Direção de mergulho Espaçamento (m) a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 Volume (m3) β Área (m2) P12 (x) P12 (y) P12 (z) P13 (x) P13 (y) P13 (z) P23 (x) P23 (y) P23 (z) P123 (x) P123 (y) P123 (z) Cg (x) Cg (y) Cg (z) Peso (KN) pn (KN) braço de alavanca (m) momento resistente (KN*m) ps (Kn) braço de alavanca (m) momento instabilizador (kN*m) FS Tombamento
0,732667 3,611 0,46 -0,27439 0,284971 0,162685 -0,13918 0,239116 0,127015 0,341961 0,035258 0,294959 0,008148742 2,0177815 0,2074035 0,010577 0,099938 0,377219 -0,11171 -0,01216 0,63692 0,447656 0,366132 0,330216 0,173262 0,226953 0,672177 0,086631 0,113477 0,336089 146,6773494 120,1771 0,163836388 19,68938182 84,09346 0,354553123 29,81559841 0,660372 SIM
0,662889 3,419111111 0,46 -0,27439 0,858493 0,162685 -0,13918 1,541055 0,127015 0,341961 0,163165 0,294959 0,13593398 2,1566925 0,5940836 0,584099 1,401876 0,505126 -0,11171 -0,01216 0,63692 1,021178 1,66807 0,458123 0,746784 1,528892 0,800084 0,373392 0,764446 0,400042 2446,811632 2004,7453 0,156634794 314,0128626 1402,813 0,766215904 1074,857423 0,292144 SIM
0,750111 3,628444444 0,08 -0,27439 0,088428 0,162685 -0,13918 0,042277 0,127015 0,341961 0,054487 0,294959 0,002362503 1,6902918 0,0959111 -0,18597 -0,0969 0,396448 -0,11171 -0,01216 0,63692 0,251113 0,169293 0,349445 -0,02328 0,030115 0,691406 -0,01164 0,015057 0,345703 42,52505479 34,842037 0,259381427 9,037377395 24,38058 0,28329689 6,906942655 1,308448 NÃO
0,697778 3,802888889 0,1 -0,27439 0,155871 0,162685 -0,13918 0,087298 0,127015 0,341961 0,052304 0,294959 0,001885528 1,8424914 0,1329378 -0,11852 -0,05188 0,394265 -0,11171 -0,01216 0,63692 0,318556 0,214314 0,347262 0,044162 0,075135 0,689223 0,022081 0,037568 0,344612 33,93951057 27,807647 0,231643915 6,44147215 19,45829 0,305583675 5,946136661 1,083304 NÃO

0,785 3,593555556 0,1 -0,27225 0,284971 0,162685 -0,07756 0,239116 0,127015 0,36258 0,035258 0,294959 0,012889148 1,9416041 0,214368 0,01272 0,16156 0,397838 -0,10957 0,049459 0,657539 0,447656 0,366132 0,330216 0,175405 0,288575 0,692797 0,087702 0,144288 0,346398 232,0046563 190,08829 0,196803678 37,41007445 133,0135 0,374355062 49,79429319 0,751292 SIM
1,500222 5,320555556 0,5 -0,27225 0,858493 0,162685 -0,07756 1,541055 0,127015 0,36258 0,163165 0,294959 0,151893609 1,9959484 0,6495259 0,586242 1,463499 0,525745 -0,10957 0,049459 0,657539 1,021178 1,66807 0,458123 0,748927 1,590514 0,820704 0,374463 0,795257 0,410352 2734,084964 2240,1168 0,032260212 72,26664362 1567,513 0,786017842 1232,093233 0,058654 SIM
1,465333 5,303111111 1,55 -0,27225 0,088428 0,162685 -0,07756 0,042277 0,127015 0,36258 0,054487 0,294959 0,001403134 1,649528 0,0963008 -0,18382 -0,03528 0,417067 -0,10957 0,049459 0,657539 0,251113 0,169293 0,349445 -0,02114 0,091737 0,712025 -0,01057 0,045868 0,356013 25,25641028 20,693325 0,279137494 5,776282971 14,48007 0,303098828 4,388893503 1,316114 NÃO
1,308333 5,163555556 0,21 -0,27225 0,155871 0,162685 -0,07756 0,087298 0,127015 0,36258 0,052304 0,294959 0,000266916 1,7917369 0,1346455 -0,11638 0,009742 0,414884 -0,10957 0,049459 0,657539 0,318556 0,214314 0,347262 0,046305 0,136758 0,709842 0,023152 0,068379 0,354921 4,804496599 3,9364664 0,254523674 1,0019239 2,754527 0,325385613 0,896283495 1,117865 NÃO
1,395556 5,268222222 0,3 -0,0482 0,284971 0,162685 -0,02552 0,239116 0,127015 0,058529 0,035258 0,294959 0,001343721 2,0312262 0,0358345 0,23677 0,213601 0,093787 0,114484 0,1015 0,353488 0,447656 0,366132 0,330216 0,399455 0,340616 0,388745 0,199727 0,170308 0,194373 24,18698636 19,817115 0,032450433 0,643073946 13,86695 0,309601085 4,293222488 0,149788 SIM

F3 0,610556 0,662888889 0,36 -0,0482 0,858493 0,162685 -0,02552 1,541055 0,127015 0,058529 0,163165 0,294959 0,023418493 2,1819281 0,1015559 0,810292 1,51554 0,221694 0,114484 0,1015 0,353488 1,021178 1,66807 0,458123 0,972977 1,642555 0,516652 0,486489 0,821278 0,258326 421,5328697 345,37437 0,366058034 126,4270631 241,6744 0,721263866 174,3109949 0,725296 SIM
-0,0482 0,088428 0,162685 -0,02552 0,042277 0,127015 0,058529 0,054487 0,294959 0,000426663 1,6992418 0,0166616 0,040227 0,016762 0,113016 0,114484 0,1015 0,353488 0,251113 0,169293 0,349445 0,202912 0,143778 0,407974 0,101456 0,071889 0,203987 7,679931553 6,2923955 0,065183145 0,41015813 4,403079 0,238344852 1,049451293 0,390831 SIM
-0,0482 0,155871 0,162685 -0,02552 0,087298 0,127015 0,058529 0,052304 0,294959 0,000362561 1,8528233 0,0230518 0,10767 0,061783 0,110833 0,114484 0,1015 0,353488 0,318556 0,214314 0,347262 0,270355 0,188799 0,405791 0,135178 0,094399 0,202896 6,526098179 5,3470256 0,036887401 0,197237877 3,74156 0,260631637 0,975169021 0,20226 SIM

-0,05071 0,284971 0,162685 -0,03946 0,239116 0,127015 0,076627 0,035258 0,294959 0,000466118 2,0082953 0,0452907 0,234264 0,199657 0,111885 0,111978 0,087556 0,371586 0,447656 0,366132 0,330216 0,396949 0,326672 0,406844 0,198474 0,163336 0,203422 8,390122636 6,8742761 0,009215959 0,06335305 4,810248 0,313989025 1,510365091 0,041946 SIM
-0,05071 0,858493 0,162685 -0,03946 1,541055 0,127015 0,076627 0,163165 0,294959 0,023908817 2,2049607 0,1248629 0,807786 1,501595 0,239792 0,111978 0,087556 0,371586 1,021178 1,66807 0,458123 0,970471 1,628611 0,534751 0,485235 0,814305 0,267375 430,3586993 352,60563 0,362488138 127,81536 246,7344 0,725651806 179,0432811 0,71388 SIM
-0,05071 0,088428 0,162685 -0,03946 0,042277 0,127015 0,076627 0,054487 0,294959 0,000731648 1,6650791 0,0209067 0,03772 0,002818 0,131114 0,111978 0,087556 0,371586 0,251113 0,169293 0,349445 0,200406 0,129833 0,426072 0,100203 0,064917 0,213036 13,16965712 10,79029 0,086817845 0,936789754 7,550464 0,242732792 1,83274516 0,51114 SIM
-0,05071 0,155871 0,162685 -0,03946 0,087298 0,127015 0,076627 0,052304 0,294959 0,000938397 1,8179947 0,0290881 0,105164 0,047839 0,128931 0,111978 0,087556 0,371586 0,318556 0,214314 0,347262 0,267849 0,174854 0,423889 0,133924 0,087427 0,211945 16,89113703 13,839409 0,059999605 0,830359081 9,684073 0,265019577 2,566468887 0,323541 SIM
-0,06359 0,284971 0,162685 -0,03087 0,239116 0,127015 0,070739 0,035258 0,294959 0,001973582 2,0489545 0,0443922 0,221385 0,208247 0,105997 0,0991 0,096146 0,365697 0,447656 0,366132 0,330216 0,38407 0,335262 0,400955 0,192035 0,167631 0,200478 35,52448008 29,106259 0,032037434 0,932489867 20,36699 0,31018232 6,317480827 0,147605 SIM
-0,06359 0,858493 0,162685 -0,03087 1,541055 0,127015 0,070739 0,163165 0,294959 0,030608691 2,195214 0,1257521 0,794908 1,510185 0,233904 0,0991 0,096146 0,365697 1,021178 1,66807 0,458123 0,957593 1,637201 0,528862 0,478796 0,8186 0,264431 550,9564362 451,41493 0,370085554 167,0621459 315,8758 0,721845101 228,0134341 0,732686 SIM
-0,06359 0,088428 0,162685 -0,03087 0,042277 0,127015 0,070739 0,054487 0,294959 0,000486635 1,7176792 0,0207739 0,024842 0,011408 0,125225 0,0991 0,096146 0,365697 0,251113 0,169293 0,349445 0,187527 0,138424 0,420184 0,093764 0,069212 0,210092 8,759435831 7,1768653 0,067631436 0,485381706 5,021984 0,238926087 1,19988291 0,404524 SIM
-0,06359 0,155871 0,162685 -0,03087 0,087298 0,127015 0,070739 0,052304 0,294959 0,00033755 1,8722084 0,0286475 0,092286 0,056429 0,123042 0,0991 0,096146 0,365697 0,318556 0,214314 0,347262 0,254971 0,183444 0,418001 0,127485 0,091722 0,209001 6,075900348 4,9781652 0,038468407 0,191502087 3,483452 0,261212872 0,909922446 0,21046 SIM

Bloco médio
S1 0,750111 3,680777778 0,24 -0,1404 0,186279 0,262489 -0,084 0,09119 -0,49683 0,175587 0,250182 0,109631 0,043109303 1,4971141 0,1370272 0,045878 0,007185 0,42577 0,122089 -0,58083 0,285218 0,448768 -0,40564 0,359813 0,308367 -0,48964 0,5354 0,154184 -0,24482 0,2677 775,9674515 539,25943 0,191347362 103,1858689 557,9648 0,694746974 387,6443791 0,266187 SIM
S3 1,378111 5,198444444 0,5725
S2 0,802444 0,767555556 0,36

Cálculo do centro de massa
Centro de gravidade

F2

Famílias
vetores diretores (cartesiano) Cálculo da área - F3Atitude

F1

Determinação Fator de Segurança via metodologia bloco a bloco - Vila Aparecida/ Ouro Preto
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Tabela AII.2– Determinação do Fator de Segurança via metodologia bloco a bloco – Acesso II 

 
 
 
 
 
 
 

  

f2 f1
Família Mergulho dir.mergulho Espaçamento (m) a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 Volume planar Volume prismático β área (m2) p12 (x) p12 (y) p12 (z) p13 (x) p13(y) p13 (z) p23 (x) p23 (y) p23 (z) p123 (x) p123 (y) p123 (z) Cg (x) Cg (y) Cg (z) Peso (KN) pn (KN) braço de alavanca (m) momento resistente (KNm) ps (KN) braço de alavanca (m) momento instabilizador (KNm) FS Tombamento

0,8722222 2,756222222 1,15 -0,81604 0,108088 0,05067 0,331029 0,160076 0,024699 0,739595 0,051892 0,020556 0,009477723 0,004738862 1,438762 0,227998 -0,7079505 0,491104407 0,791487411 -0,76536871 0,355727512 0,760152 0,158758 0,184774526 0,072448 -0,65728 0,515803 0,812044 -0,3286404 0,257901611 0,406022 108,9938158 37,34150916 0,134155102 5,009553953 102,397576 0,568563363 58,21951015 0,5685634 SIM

1,2211111 2,477111111 0,22 -0,81604 0,108088 0,553821 0,331029 0,160076 0,258102 0,739595 0,051892 0,298438 0,11542022 0,05771011 1,438762 0,227998 -0,7079505 0,491104407 0,791487411 -0,26221719 0,589130625 1,038034 0,661909 0,418177638 0,35033 -0,15413 0,749206 1,089926 -0,0770647 0,374603167 0,544963 1327,332531 582,5397578 0,399571634 232,766363 1192,668889 0,512994953 611,8331203 0,512995 SIM

0,8722222 2,686444444 1,05 -0,81604 0,117159 0,05067 0,331029 0,359799 0,024699 0,739595 0,540758 0,020556 0,002487077 0,001243538 0,987917 0,633675 -0,6988793 0,690827263 1,280352972 -0,76536871 0,355727512 0,760152 0,167829 0,384497382 0,561314 -0,64821 0,715526 1,300909 -0,3241048 0,357763039 0,650455 28,60138492 9,798894271 0,670437897 6,569550071 26,87044642 0,751291296 20,18753253 0,7512913 SIM

1,0466667 2,581777778 1,75 -0,81604 0,117159 0,553821 0,331029 0,359799 0,258102 0,739595 0,540758 0,298438 0,055905691 0,027952846 0,987917 0,633675 -0,6988793 0,690827263 1,280352972 -0,26221719 0,589130625 1,038034 0,67098 0,617900495 0,839196 -0,14506 0,948929 1,578791 -0,072529 0,474464596 0,789396 642,9154489 282,1627597 0,892554445 251,8456255 577,6888882 0,695722887 401,9113808 0,6957229 SIM

0,5233333 2,651555556 2,3 -0,81604 0,037686 0,05067 0,331029 0,103343 0,024699 0,739595 8,76E-05 0,020556 0,006547937 0,003273969 1,566828 0,126499 -0,7783522 0,43437153 0,739683011 -0,76536871 0,355727512 0,760152 0,088356 0,128041649 0,020644 -0,72768 0,45907 0,760239 -0,3638412 0,229535173 0,38012 75,30127965 25,79837584 0,091293741 2,355230255 70,74409178 0,56871812 40,2334469 0,5687181 SIM

1,2211111 2,442222222 0,7 -0,81604 0,037686 0,553821 0,331029 0,103343 0,258102 0,739595 8,76E-05 0,298438 0,078379959 0,039189979 1,566828 0,126499 -0,7783522 0,43437153 0,739683011 -0,26221719 0,589130625 1,038034 0,591507 0,361444762 0,298526 -0,22453 0,692473 1,038121 -0,1122655 0,346236729 0,519061 901,3695282 395,5930971 0,287233552 113,6276105 809,9216802 0,513149711 415,6110757 0,5131497 SIM

1,3083333 0,976888889 0,2 -0,81604 0,036844 0,05067 0,331029 0,348055 0,024699 0,739595 0,000279 0,020556 0,019795315 0,009897657 1,485029 0,40102 -0,7791947 0,679083962 0,739874129 -0,76536871 0,355727512 0,760152 0,087513 0,372754081 0,020835 -0,72853 0,703783 0,76043 -0,3642625 0,351891389 0,380215 227,6461195 77,99203648 0,31189389 24,32523962 213,8691141 0,604298884 129,240867 0,6042989 SIM

0,6105556 1,256 0,66 -0,81604 0,036844 0,553821 0,331029 0,348055 0,258102 0,739595 0,000279 0,298438 0,237892267 0,118946133 1,485029 0,40102 -0,7791947 0,679083962 0,739874129 -0,26221719 0,589130625 1,038034 0,590665 0,606157194 0,298717 -0,22537 0,937186 1,038313 -0,1126868 0,468592945 0,519156 2735,761068 1200,670935 0,454540418 545,7534689 2458,206242 0,548730474 1348,892677 0,5487305 SIM

1,57 1,221111111 0,11 -0,16271 0,108088 0,05067 0,127453 0,160076 0,024699 0,075372 0,051892 0,020556 0,001087491 0,000543746 1,478961 0,043815 -0,0546227 0,287528688 0,127264456 -0,11204092 0,152151793 0,095929 0,158758 0,184774526 0,072448 -0,00395 0,312228 0,147821 -0,0019765 0,156113752 0,07391 12,50614675 4,284632022 0,14305867 0,61295376 11,74928232 0,117225291 1,377313043 0,1172253 SIM

1,57 1,465333333 0,35 -0,16271 0,108088 0,553821 0,127453 0,160076 0,258102 0,075372 0,051892 0,298438 0,014827082 0,007413541 1,478961 0,043815 -0,0546227 0,287528688 0,127264456 0,391110606 0,385554906 0,373811 0,661909 0,418177638 0,35033 0,499198 0,545631 0,425703 0,24959924 0,272815308 0,212851 170,5114431 74,83406941 0,408475203 30,56786169 153,2123176 0,046371932 7,104751191 0,0463719 SIM

1,2211111 0,453555556 0,06 -0,16271 0,117159 0,05067 0,127453 0,359799 0,024699 0,075372 0,540758 0,020556 0,002562808 0,001281404 1,258233 0,138165 -0,0455515 0,487251544 0,616130017 -0,11204092 0,152151793 0,095929 0,167829 0,384497382 0,561314 0,005118 0,51195 0,636686 0,0025591 0,25597518 0,318343 29,47228999 10,09726817 0,400826887 4,047256569 27,68864484 0,255466852 7,073530939 0,2554669 SIM

1,1164444 0,436111111 0,68 -0,16271 0,117159 0,553821 0,127453 0,359799 0,258102 0,075372 0,540758 0,298438 0,02165354 0,01082677 1,258233 0,138165 -0,0455515 0,487251544 0,616130017 0,391110606 0,385554906 0,373811 0,67098 0,617900495 0,839196 0,50827 0,745353 0,914568 0,25413486 0,372676736 0,457284 249,0157131 109,2880268 0,622943435 68,08025886 223,751989 0,184613493 41,30763624 0,1846135 SIM

-0,16271 0,037686 0,05067 0,127453 0,103343 0,024699 0,075372 8,76E-05 0,020556 0,000908302 0,000454151 1,563484 0,024199 -0,1250244 0,230795812 0,075460056 -0,11204092 0,152151793 0,095929 0,088356 0,128041649 0,020644 -0,07435 0,255495 0,096016 -0,0371773 0,127747314 0,048008 10,44547178 3,57864047 0,107317282 0,384049969 9,813318151 0,117951869 1,157499216 0,1179519 SIM

-0,16271 0,037686 0,553821 0,127453 0,103343 0,258102 0,075372 8,76E-05 0,298438 0,011488803 0,005744401 1,563484 0,024199 -0,1250244 0,230795812 0,075460056 0,391110606 0,385554906 0,373811 0,591507 0,361444762 0,298526 0,428797 0,488898 0,373898 0,21439841 0,24444887 0,186949 132,1212331 57,98537244 0,303257093 17,58447548 118,716961 0,04709851 5,591391936 0,0470985 SIM

-0,16271 0,036844 0,05067 0,127453 0,348055 0,024699 0,075372 0,000279 0,020556 0,002655593 0,001327797 1,532148 0,076943 -0,1258669 0,475508243 0,075651174 -0,11204092 0,152151793 0,095929 0,087513 0,372754081 0,020835 -0,0752 0,500207 0,096207 -0,0375986 0,250103529 0,048104 30,53932462 10,46283646 0,244794248 2,56124218 28,69110317 0,189181024 5,427812273 0,189181 SIM

-0,16271 0,036844 0,553821 0,127453 0,348055 0,258102 0,075372 0,000279 0,298438 0,033516857 0,016758428 1,532148 0,076943 -0,1258669 0,475508243 0,075651174 0,391110606 0,385554906 0,373811 0,590665 0,606157194 0,298717 0,427954 0,73361 0,37409 0,21397713 0,366805086 0,187045 385,4438547 169,1636154 0,387440776 65,54088249 346,3389039 0,118327665 40,98147364 0,1183277 SIM

-0,72219 0,108088 0,05067 0,353456 0,160076 0,024699 0,675283 0,051892 0,020556 0,00858673 0,004293365 1,424894 0,207769 -0,6141047 0,513531542 0,727174766 -0,67152294 0,378154648 0,695839 0,158758 0,184774526 0,072448 -0,56344 0,53823 0,747731 -0,2817175 0,269115179 0,373865 98,74740074 33,83106594 0,160145895 5,417906345 92,7712678 0,524799566 48,68632112 0,5247996 SIM

-0,72219 0,108088 0,553821 0,353456 0,160076 0,258102 0,675283 0,051892 0,298438 0,104777077 0,052388539 1,424894 0,207769 -0,6141047 0,513531542 0,727174766 -0,16837142 0,61155776 0,973721 0,661909 0,418177638 0,35033 -0,06028 0,771633 1,025613 -0,0301418 0,385816735 0,512807 1204,936386 528,8225325 0,425562428 225,0470008 1082,690363 0,480406479 520,1314654 0,4804065 SIM

-0,72219 0,117159 0,05067 0,353456 0,359799 0,024699 0,675283 0,540758 0,020556 0,001127331 0,000563665 0,964906 0,569643 -0,6050335 0,713254399 1,216040327 -0,67152294 0,378154648 0,695839 0,167829 0,384497382 0,561314 -0,55436 0,737953 1,236596 -0,2771819 0,368976607 0,618298 12,96430111 4,441596663 0,658533798 2,924941521 12,17970945 0,712496957 8,678005915 0,712497 SIM

-0,72219 0,117159 0,553821 0,353456 0,359799 0,258102 0,675283 0,540758 0,298438 0,03823452 0,01911726 0,964906 0,569643 -0,6050335 0,713254399 1,216040327 -0,16837142 0,61155776 0,973721 0,67098 0,617900495 0,839196 -0,05121 0,971356 1,514479 -0,0256062 0,485678164 0,757239 439,6969747 192,974227 0,880650346 169,9428198 395,0878096 0,668103869 263,9596942 0,6681039 SIM

-0,72219 0,037686 0,05067 0,353456 0,103343 0,024699 0,675283 8,76E-05 0,020556 0,00596943 0,002984715 1,560974 0,115494 -0,6845064 0,456798666 0,675370366 -0,67152294 0,378154648 0,695839 0,088356 0,128041649 0,020644 -0,63384 0,481497 0,695926 -0,3169184 0,240748741 0,347963 68,64844223 23,51909983 0,117878934 2,772406417 64,49388005 0,522803551 33,71762951 0,5228036 SIM

-0,72219 0,037686 0,553821 0,353456 0,103343 0,258102 0,675283 8,76E-05 0,298438 0,071432493 0,035716247 1,560974 0,115494 -0,6845064 0,456798666 0,675370366 -0,16837142 0,61155776 0,973721 0,591507 0,361444762 0,298526 -0,13069 0,714901 0,973809 -0,0653426 0,357450297 0,486904 821,4736697 360,5283993 0,313818745 113,1405697 738,131603 0,478410464 353,1298824 0,4784105 SIM

-0,72219 0,036844 0,05067 0,353456 0,348055 0,024699 0,675283 0,000279 0,020556 0,017948462 0,008974231 1,473718 0,36577 -0,685349 0,701511098 0,675561484 -0,67152294 0,378154648 0,695839 0,087513 0,372754081 0,020835 -0,63468 0,72621 0,696118 -0,3173396 0,363104957 0,348059 206,4073185 70,71557886 0,327959002 23,19181065 193,9156725 0,564342881 109,4349293 0,5643429 SIM

-0,72219 0,036844 0,553821 0,353456 0,348055 0,258102 0,675283 0,000279 0,298438 0,215385602 0,107692801 1,473718 0,36577 -0,685349 0,701511098 0,675561484 -0,16837142 0,61155776 0,973721 0,590665 0,606157194 0,298717 -0,13153 0,959613 0,974 -0,0657639 0,479806513 0,487 2476,934418 1087,077083 0,47060553 511,5844873 2225,638679 0,519949793 1157,220371 0,5199498 SIM

-1,28381 0,108088 0,05067 0,804552 0,160076 0,024699 0,875804 0,051892 0,020556 0,011692876 0,005846438 1,450633 0,347476 -1,1757201 0,964627495 0,927696452 -1,23313834 0,829250601 0,896361 0,158758 0,184774526 0,072448 -1,12505 0,989326 0,948253 -0,5625252 0,494663156 0,474126 134,4680711 46,06904229 0,214923803 9,901333792 126,3301448 0,877370536 110,8383469 0,8773705 SIM

-1,28381 0,108088 0,553821 0,804552 0,160076 0,258102 0,875804 0,051892 0,298438 0,149043302 0,074521651 1,450633 0,347476 -1,1757201 0,964627495 0,927696452 -0,72998682 1,062653714 1,174243 0,661909 0,418177638 0,35033 -0,6219 1,222729 1,226135 -0,3109495 0,611364712 0,613067 1713,997973 752,2395037 0,480340336 361,3309759 1540,105445 0,81600068 1256,72709 0,8160007 SIM

-1,28381 0,117159 0,05067 0,804552 0,359799 0,024699 0,875804 0,540758 0,020556 0,009257606 0,004628803 0,989499 0,965293 -1,1666489 1,164350352 1,416562013 -1,23313834 0,829250601 0,896361 0,167829 0,384497382 0,561314 -1,11598 1,189049 1,437118 -0,5579896 0,594524584 0,718559 106,4624735 36,47426602 0,813790568 29,68241366 100,0194291 1,04228262 104,2485126 1,0422826 NÃO

-1,28381 0,117159 0,553821 0,804552 0,359799 0,258102 0,875804 0,540758 0,298438 0,053148234 0,026574117 0,989499 0,965293 -1,1666489 1,164350352 1,416562013 -0,72998682 1,062653714 1,174243 0,67098 0,617900495 0,839196 -0,61283 1,422452 1,715 -0,3064139 0,71122614 0,8575 611,2046858 268,2455386 1,035907116 277,8774623 549,1953195 0,980912763 538,7126985 0,9809128 SIM

-1,28381 0,037686 0,05067 0,804552 0,103343 0,024699 0,875804 8,76E-05 0,020556 0,008745372 0,004372686 1,535628 0,192381 -1,2461218 0,907894619 0,875892052 -1,23313834 0,829250601 0,896361 0,088356 0,128041649 0,020644 -1,19545 0,932593 0,896448 -0,5977261 0,466296717 0,448224 100,5717744 34,45610017 0,233651383 8,050715445 94,48523148 0,87718972 82,88147376 0,8771897 SIM

-1,28381 0,037686 0,553821 0,804552 0,103343 0,258102 0,875804 8,76E-05 0,298438 0,107219441 0,05360972 1,535628 0,192381 -1,2461218 0,907894619 0,875892052 -0,72998682 1,062653714 1,174243 0,591507 0,361444762 0,298526 -0,6923 1,165997 1,17433 -0,3461503 0,582998274 0,587165 1233,023567 541,1494356 0,429591193 232,4730319 1107,927978 0,815819864 903,8696519 0,8158199 SIM

-1,28381 0,036844 0,05067 0,804552 0,348055 0,024699 0,875804 0,000279 0,020556 0,026016883 0,013008441 1,335504 0,595623 -1,2469644 1,152607051 0,87608317 -1,23313834 0,829250601 0,896361 0,087513 0,372754081 0,020835 -1,19629 1,177306 0,896639 -0,5981473 0,588652933 0,44832 299,1941526 102,5045422 0,522773644 53,58667305 281,0871035 0,933799121 262,4788902 0,9337991 SIM

-1,28381 0,036844 0,553821 0,804552 0,348055 0,258102 0,875804 0,000279 0,298438 0,319131817 0,159565909 1,335504 0,595623 -1,2469644 1,152607051 0,87608317 -0,72998682 1,062653714 1,174243 0,590665 0,606157194 0,298717 -0,69314 1,410709 1,174522 -0,3465716 0,70535449 0,587261 3670,015898 1610,696734 0,665420173 1071,790099 3297,676868 0,872429265 2876,989805 0,8724293 SIM

-1,0142 0,108088 0,05067 0,541009 0,160076 0,024699 1,992164 0,051892 0,020556 0,023293699 0,01164685 1,367689 0,450545 -0,9061083 0,701084257 2,044055614 -0,96352651 0,565707362 2,01272 0,158758 0,184774526 0,072448 -0,85544 0,725783 2,064612 -0,4277193 0,362891536 1,032306 267,8775397 91,77540514 0,32713631 30,02306742 251,6657531 1,168104746 293,9719606 1,1681047 NÃO

-1,0142 0,108088 0,553821 0,541009 0,160076 0,258102 1,992164 0,051892 0,298438 0,268959688 0,134479844 1,367689 0,450545 -0,9061083 0,701084257 2,044055614 -0,46037499 0,799110475 2,290602 0,661909 0,418177638 0,35033 -0,35229 0,959186 2,342494 -0,1761436 0,479593092 1,171247 3093,036416 1357,471954 0,592552843 804,3738656 2779,234456 1,204966865 3348,88543 1,2049669 NÃO

-1,0142 0,117159 0,05067 0,541009 0,359799 0,024699 1,992164 0,540758 0,020556 0,022518263 0,011259132 0,667291 0,939431 -0,8970371 0,900807113 2,532921174 -0,96352651 0,565707362 2,01272 0,167829 0,384497382 0,561314 -0,84637 0,925506 2,553477 -0,4231837 0,462752964 1,276739 258,9600286 88,7202472 1,223218336 108,5242332 243,2879244 1,40131169 340,9222126 1,4013117 NÃO

-1,0142 0,117159 0,553821 0,541009 0,359799 0,258102 1,992164 0,540758 0,298438 0,281451166 0,140725583 0,667291 0,939431 -0,8970371 0,900807113 2,532921174 -0,46037499 0,799110475 2,290602 0,67098 0,617900495 0,839196 -0,34322 1,158909 2,83136 -0,1716079 0,579454521 1,41568 3236,688406 1420,517946 1,445334884 2053,124141 2908,312329 1,438173809 4182,65862 1,4381738 NÃO

-1,0142 0,037686 0,05067 0,541009 0,103343 0,024699 1,992164 8,76E-05 0,020556 0,014854974 0,007427487 1,552417 0,252957 -0,97651 0,64435138 1,992251213 -0,96352651 0,565707362 2,01272 0,088356 0,128041649 0,020644 -0,92584 0,66905 2,012807 -0,4629201 0,334525098 1,006404 170,8321989 58,52746848 0,156483808 9,158601119 160,4935376 1,154518936 185,2928282 1,1545189 NÃO

-1,0142 0,037686 0,553821 0,541009 0,103343 0,258102 1,992164 8,76E-05 0,298438 0,170710805 0,085355402 1,552417 0,252957 -0,97651 0,64435138 1,992251213 -0,46037499 0,799110475 2,290602 0,591507 0,361444762 0,298526 -0,42269 0,902453 2,29069 -0,2113444 0,451226654 1,145345 1963,174253 861,5979999 0,352423618 303,6474848 1764,00171 1,191381055 2101,598218 1,1913811 NÃO

-1,0142 0,036844 0,05067 0,541009 0,348055 0,024699 1,992164 0,000279 0,020556 0,044597693 0,022298847 1,418585 0,795693 -0,9773525 0,889063812 1,992442331 -0,96352651 0,565707362 2,01272 0,087513 0,372754081 0,020835 -0,92668 0,913763 2,012998 -0,4633414 0,456881314 1,006499 512,873474 175,7115244 0,406369382 71,40378363 481,8346817 1,183568238 570,284225 1,1835682 NÃO

-1,0142 0,036844 0,553821 0,541009 0,348055 0,258102 1,992164 0,000279 0,298438 0,514094417 0,257047209 1,418585 0,795693 -0,9773525 0,889063812 1,992442331 -0,46037499 0,799110475 2,290602 0,590665 0,606157194 0,298717 -0,42353 1,147166 2,290881 -0,2117657 0,57358287 1,14544 5912,085799 2594,696468 0,549015911 1424,529645 5312,279052 1,220430356 6483,266617 1,2204304 NÃO

-0,50325 0,108088 0,05067 0,423344 0,160076 0,024699 0,239821 0,051892 0,020556 0,003423891 0,001711945 1,468354 0,139266 -0,3951668 0,583419976 0,29171346 -0,45258505 0,448043082 0,260378 0,158758 0,184774526 0,072448 -0,3445 0,608119 0,31227 -0,1722486 0,304059396 0,156135 39,37474531 13,48987006 0,190783434 2,57364373 36,99180956 0,361215984 13,36203289 0,361216 SIM

-0,50325 0,108088 0,553821 0,423344 0,160076 0,258102 0,239821 0,051892 0,298438 0,046742603 0,023371302 1,468354 0,139266 -0,3951668 0,583419976 0,29171346 0,050566475 0,681446195 0,53826 0,661909 0,418177638 0,35033 0,158654 0,841522 0,590152 0,07932717 0,420760952 0,295076 537,5399372 235,9155506 0,456199966 107,6246662 483,0041792 0,298529298 144,1908986 0,2985293 SIM

-0,50325 0,117159 0,05067 0,423344 0,359799 0,024699 0,239821 0,540758 0,020556 0,008513355 0,004256678 1,187411 0,428461 -0,3860956 0,783142833 0,78057902 -0,45258505 0,448043082 0,260378 0,167829 0,384497382 0,561314 -0,33543 0,807842 0,801135 -0,167713 0,403920824 0,400568 97,90358753 33,54197377 0,518622688 17,3956286 91,97852166 0,502092297 46,18170723 0,5020923 SIM

-0,50325 0,117159 0,553821 0,423344 0,359799 0,258102 0,239821 0,540758 0,298438 0,07314371 0,036571855 1,187411 0,428461 -0,3860956 0,783142833 0,78057902 0,050566475 0,681446195 0,53826 0,67098 0,617900495 0,839196 0,167726 1,041245 1,079017 0,08386279 0,520622381 0,539509 841,1526707 369,16512 0,740739236 273,455089 755,814084 0,439405611 332,1089496 0,4394056 SIM

-0,50325 0,037686 0,05067 0,423344 0,103343 0,024699 0,239821 8,76E-05 0,020556 0,002873083 0,001436542 1,545737 0,076976 -0,4655685 0,5266871 0,239909059 -0,45258505 0,448043082 0,260378 0,088356 0,128041649 0,020644 -0,4149 0,551386 0,260465 -0,2074494 0,275692958 0,130233 33,04045464 11,31972884 0,188039232 2,128553116 31,04086632 0,360493568 11,19003266 0,3604936 SIM

-0,50325 0,037686 0,553821 0,423344 0,103343 0,258102 0,239821 8,76E-05 0,298438 0,036309086 0,018154543 1,545737 0,076976 -0,4655685 0,5266871 0,239909059 0,050566475 0,681446195 0,53826 0,591507 0,361444762 0,298526 0,088253 0,784789 0,538347 0,04412635 0,392394514 0,269174 417,554492 183,2563333 0,383979043 70,36659144 375,1917778 0,297806882 111,7346936 0,2978069 SIM

-0,50325 0,036844 0,05067 0,423344 0,348055 0,024699 0,239821 0,000279 0,020556 0,008359492 0,004179746 1,441357 0,24295 -0,4664111 0,771399532 0,240100178 -0,45258505 0,448043082 0,260378 0,087513 0,372754081 0,020835 -0,41574 0,796098 0,260656 -0,2078707 0,398049174 0,130328 96,1341556 32,93576269 0,3740592 12,31992506 90,31617468 0,434827473 39,27195396 0,4348275 SIM

-0,50325 0,036844 0,553821 0,423344 0,348055 0,258102 0,239821 0,000279 0,298438 0,105336606 0,052668303 1,441357 0,0119 -0,4664111 0,771399532 0,240100178 0,050566475 0,681446195 0,53826 0,590665 0,606157194 0,298717 0,08741 1,029501 0,538539 0,04370506 0,51475073 0,269269 1211,370971 531,6465433 0,516705729 274,7048148 1088,472132 0,372140787 405,0648753 0,3721408 SIM

Bloco médio

S1 0,9768889 2,599222222 1,195 -0,84824 0,139095 0,315517 0,511196 0,297844 0,140397 0,668726 0,029009 0,132807 0,110765182 0,055382591 1,487237 0,392974 -0,709143 0,809040142 0,697734953 -0,53272141 0,651593261 0,801533 0,454612 0,438240793 0,161816 -0,39363 0,949437 0,830542 -0,196813 0,474718549 0,415271 1273,799598 457,2148886 0,382008016 174,6597525 1188,915456 0,575164293 683,8217182 0,5751643 SIM

S3 1,4827778 1,133888889 0,33

S2 - Xist. 1,2036667 0,418666667 0,37

Acesso 2
Cálculo da área - F3 Cálculo do centro de massa

F3 - Xist.

Atitude Vetores diretores (cartesianos)

F2

Volume (m3)

F1
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Anexo III – Determinação do Fator de Segurança via metodologia proposta 

 
As Tabelas AIII.1, AIII.2 e AIII.3 apresentam a determinação do FS via 

metodologia proposta do talude da Vila Aparecida, do Acesso II e do Jeca Tatu, 

respectivamente. 
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Tabela AIII.1– Determinação do Fator de Segurança via metodologia proposta – Vila 
Aparecida 

 
 

γ-rocha (KN/m³) φ-descontinuidade coesão (MPa) n-blocos
18 37 0,303 10

mergulho direção espaçamento
plano-1-base 44 46 0,36

plano-2 43 211 0,24
plano-3 79 298 0,57

x y z
plano-1-base 0,173718091 0,179890349 0,258962328

plano-2 -0,140300806 -0,084301229 0,175524888
plano-3 0,262682247 -0,494033454 0,108761127

Σmr Σms fs
fs-n-blocos 0,977637845 1,084712105 0,901287854
fs-limite - - 0,924725

Fator de segurança para tombamento de um conjunto de blocos rochosos

Dados de entrada:

Resultados:

pressão neutra (KPa) carregamento adicional (KN)
0 0

Critério de Mohr-Coulomb

Propriedades do material

Atitudes médias

Coordenadas cartesianas

Área das faces (m²)
face-1-base

Fator de segurança

Volume do bloco (m³)
0,04819458

face-3

0,136760978
0,205176685
0,086398488

h/ l
sinα.(tanα-1/ tanβ)

0,666666667
0,707229293

Condição cinemática

face-2
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Tabela AIII.2– Determinação do Fator de Segurança via metodologia proposta – 
Acesso II 

 
 

γ-rocha (KN/m³) φ-descontinuidade coesão (MPa) n-blocos
23 45 13,101 10

mergulho direção espaçamento
plano-1-base 85 65 0,33

plano-2 69 24 0,37
plano-3 56 149 1,12

x y z
plano-1-base 0,138933324 0,297943474 0,028761395

plano-2 0,315561218 0,140496906 0,132596141
plano-3 -0,795898766 0,478224225 0,626296052

Σmr Σms fs
fs-n-blocos 8,473994009 3,000067669 2,824600957
fs-limite - - 3,127546247

Fator de segurança para tombamento de um conjunto de blocos rochosos

Dados de entrada:

Resultados:

pressão neutra (MPa) carregamento adicional (KN)
0 0

Critério de Mohr-Coulomb

Propriedades do material

Atitudes médias

Coordenadas cartesianas

Área das faces (m²)
face-1-base

Fator de segurança

Volume do bloco (m³)
0,079355137

face-3

0,412284244
0,369139189
0,121609818

h/ l
sinα.(tanα-1/ tanβ)

1,121212121
9,344055686

Condição cinemática

face-2



 

179 
 

Tabela AIII.3– Determinação do Fator de Segurança via metodologia proposta – Jeca 
Tatu 

 
 

γ-rocha (KN/m³) φ-descontinuidade coesão (MPa) n-blocos
24 56,4 2,1 10

mergulho direção espaçamento
plano-1-base 28 15 0,33

plano-2 45 194 0,64
plano-3 79 6 1,24

x y z
plano-1-base 0,149646653 0,0400977 0,291372706

plano-2 -0,43910572 -0,109481352 0,45254834
plano-3 1,210549662 0,127233896 0,236603154

Σmr Σms fs
fs-n-blocos 5,723599264 0,668858344 8,557266741
fs-limite - - 9,102799767

Fator de segurança para tombamento de um conjunto de blocos rochosos

Dados de entrada:

Resultados:

pressão neutra (KPa) carregamento adicional (KN)
0 0

Critério de Mohr-Coulomb

Propriedades do material

Atitudes médias

Coordenadas cartesianas

Área das faces (m²)
face-1-base

Fator de segurança

Volume do bloco (m³)
0,035977392

face-3

0,713266114
0,395651098
0,210796831

h/ l
sinα.(tanα-1/ tanβ)

1,939393939
0,393154319

Condição cinemática

face-2
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