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RESUMO 

Os sistemas de classificações de maciços rochosos são boas ferramentas para avaliar e 

quantificar a qualidade de um maciço rochoso e auxiliar nos projetos de engenharia em 

rocha, como escavações, abertura de galerias e túneis, estabilidade de encostas, e 

diversas outras intervenções que têm como material a rocha. Os principais sistemas de 

classificação já desenvolvidos como a classificação geomecânica – RMR têm sua 

utilização difundida em todo o planeta, o que acaba por promover o desenvolvimento do 

próprio sistema de classificação e de outras ferramentas atreladas a ele, como o 

surgimento de fórmulas empíricas para a determinação de algumas propriedades 

mecânicas dos maciços rochosos. Dentro desse cenário, este trabalho busca utilizar três 

sistemas de classificação, o RMR, o sistema-Q e o RMi, para classificar dois maciços 

rochosos de diferentes litologias. Um maciço de gnaisse, uma rocha competente quando 

fresca, e outro composto por rocha metassedimentar medianamente decomposta, e por 

isso menos competente, o filito. Os resultados dessas classificações além de sugerir uma 

série de procedimentos de engenharia, também podem ser utilizados para calcular 

algumas propriedades mecânicas dos maciços rochosos através de fórmulas empíricas 

desenvolvidas por alguns autores, baseadas muitas vezes, na correlação de um grande 

número de estudos práticos advindos da utilização dessas classificações. Baseado nesse 

estudo, busca-se entender as várias relações entre as classificações de maciços rochosos 

e suas propriedades mecânicas, assim como conclusões a cerca da utilização de 

determinadas equações e métodos envolvidos nesses processos. 

Palavras-chave: classificações geomecânicas, taludes urbanos, propriedades mecânicas. 
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ABSTRACT 

Methods of classifications of rock masses are good tools to assess and quantify the 

quality of a rock mass and assist in engineering projects in rock, such as excavations, 

opening galleries and tunnels, slope stability, and various other interventions that have 

as material, the rock. These methods quantify or describe in terms of numbers several 

characteristics of the rock mass. The main classification systems already developed as 

classification geomechanics - RMR have widespread use around the world, which 

ultimately promote the development of own rating system and other tools linked to it, 

such as the emergence of empirical formulas for determining the mechanical properties 

of rock masses. This paper seeks to use three classification systems, the RMR, Q-system 

and RMi to classify two rock masses of different lithologies. A massive gneiss, a rock 

competent when fresh, and another composed of metasedimentary rock moderately 

decomposed, and therefore less competent, the phyllite. The results of these 

classifications also suggest a number of engineering procedures can also be used to 

calculate the mechanical properties of rock masses through empirical formulas 

developed by some authors, often based on correlation of a number of practical studies 

arising from use of such ratings. Based on this study, we seek to understand the 

relationships between the various classifications of rock masses and their mechanical 

properties, as well as conclusions about the use of certain equations and methods 

involved in these processes. 

Keywords: geomechanical classifications, urban slopes, mechanical properties. 
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Capítulo 1 

INTRODUÇÃO 

 

 

1.1. Considerações Iniciais 

 

A mecânica das rochas estuda a reologia dos materiais geológicos, nomeadamente da-

queles que na prática são considerados como rochas e não como solos. Num sentido 

mais amplo, a mecânica das rochas pretende estudar o comportamento mecânico dos 

maciços rochosos in situ, em relação às obras de engenharia. Uma classificação técnica 

de maciços rochosos deve permitir identificar o material e sua estrutura. Esta classifica-

ção deve também refletir o comportamento do maciço em função da obra implantada e 

das solicitações mecânicas impostas pela mesma (Ladeira, 1981). 

 

A literatura geotécnica contém muitas referências em relação às influências das descon-

tinuidades na resistência ou qualidade dos maciços rochosos. Adicionalmente, é am-

plamente aceito o fato de que o conhecimento das propriedades geotécnicas dos maciços 

rochosos é mais importante que o conhecimento das propriedades geotécnicas das ro-

chas intactas. Como consequência, muitas classificações permitem a estimação de pro-

priedades físicas dos maciços rochosos e das descontinuidades. A análise da estabilida-

de de maciços rochosos, visando o dimensionamento de escavações e cortes de estrada 

de rodagem e em minas a céu aberto, é a principal preocupação de muitas classificações 

modernas. 

 

Sistemas para classificação de maciços rochosos têm sido desenvolvidos desde Ritter 

(1879) primeiramente na tentativa de estabelecer um critério para a abertura de túneis, 

especificamente para a determinação do tipo de suporte necessário. 

 

Em engenharia de rochas, o primeiro sistema de classificação foi proposto há mais de 

60 anos atrás para a abertura de túneis suportados por arcos metálicos (Terzaghi, 1946). 

Considerando as três principais abordagens dos projetos de escavações em rocha – ana-
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lítico, observacional e empírico – como são praticados em mineração e na engenharia 

civil, atualmente as classificações são usadas associadas com métodos analíticos e com-

putacionais. De fato, em muitos projetos de construção subterrânea e mineração, as 

classificações de maciços rochosos forneceram o único apoio sistemático ao projeto em 

outra forma aleatória de procedimento “tentativa e erro” (Bieniawski, 1989). 

 

A maioria dos sistemas de classificação multi-parâmetro (Wickham et al. 1972, 

Bieniawski 1973, 1989, Barton et al. 1974) foram desenvolvidos a partir de relatos de 

casos de engenharia civil na qual todos os componentes do caráter de engenharia 

geológica do maciço foram incluídos. Na mineração de rocha no subsolo, no entanto, 

especialmente nos níveis de maior profundidade, o estado de intemperismo das rochas e 

a influência da água subterrânea normalmente não são significativos e podem ser 

ignorados. Diferentes sistemas de classificação dão ênfase a diferentes aspectos dos 

diversos parâmetros do maciço, e é recomendado que pelo menos dois métodos sejam 

utilizados em qualquer local durante os estágios iniciais de um projeto (Hoek et al. 

1995). 

 

Contudo, a moderna classificação de maciços rochosos nunca foi concebida como 

solução definitiva para problemas de projeto, mas apenas um meio para este fim. Na 

verdade, cerca de 35 anos atrás, quando se começou a trabalhar com os principais 

sistemas de classificação de maciços rochosos em uso atualmente, as obras de abertura 

de túneis eram caracterizadas por programas de investigação local limitados, e ainda 

mais limitados dependendo dos procedimentos utilizados no projeto. Qualquer um 

desses procedimentos que eram utilizados, dificilmente seriam qualificados atualmente 

como projeto de engenharia, da forma como são tratados sistematicamente em outros 

ramos da engenharia. As classificações de maciços rochosos foram desenvolvidas para 

criar alguma ordem no caos que eram os procedimentos de investigação local e para 

fornecer ao projeto os subsídios necessários. Elas não têm a intenção de substituir 

estudos analíticos, observações de campo e medições, nem julgamento de engenharia 

(Bieniawski, 1989). 
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Em essência, as classificações de maciços rochosos não devem ser tomadas como um 

substituto para o projeto de engenharia. Devem ser aplicadas de forma inteligente e 

usadas em conjunto com métodos de observação e estudos analíticos para formular um 

raciocínio de concepção global compatível com os objetivos de projeto e da geologia 

local. Quando usada corretamente e para os fins nas quais se destinam, as classificações 

de maciços rochosos podem fornecer um poderoso apoio para o projeto. 

 

Segundo Bieniawski (1989), os objetivos das classificações são: 

 

• identificar os parâmetros mais importantes que influenciam o comportamento de um 

maciço rochoso; 

• dividir uma formação do maciço de rocha em particular, em grupos de comportamento 

semelhante, ou seja, classes de maciços de qualidade variável; 

• fornecer uma base para compreender as características de cada classe de maciço 

rochoso; 

• relacionar a experiência das condições da rocha em um local com as condições e 

experiência encontrados em outros locais; 

• prover dados quantitativos e diretrizes para projetos de engenharia; 

• fornecer uma base comum para a comunicação entre engenheiros e geólogos. 

 

Os itens anteriores sugerem os três principais benefícios das classificações de maciços 

rochosos: 

 

1. Melhorar a qualidade das investigações in situ, objetivando a entrada de dados 

mínimos como parâmetros de classificação. 

 

2. Fornecer informações quantitativas para fins de projeto, e prover parâmetros de 

entrada para modelos analíticos e computacionais que permitam a construção do modelo 

geomecânico do maciço. 

 

3. Permitir uma melhor avaliação de engenharia e tornar a comunicação mais 

eficaz em um projeto. 
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1.2. Objetivos 

 

O presente trabalho tem o objetivo de estudo e aplicação de alguns métodos de avalia-

ção de maciços rochosos, e conseqüentemente uma comparação entre os métodos no 

que tange a sua aplicabilidade na obtenção de propriedades dos maciços e suas descon-

tinuidades. Nesse aspecto, os métodos que valorizam a resistência da rocha intacta, co-

mo são o RMR e o RMi serão comparados ao sistema-Q de Barton, que apresenta uma 

abordagem baseada principalmente nas características das descontinuidades e no estado 

de tensões atuantes no maciço rochoso. 

 

Como dizem vários autores que abordaram esse assunto, os métodos de classificação de 

maciços rochosos não substituem outras avaliações técnicas da rocha ou análises, mas 

quando aplicado de forma correta podem sim, serem muito eficientes e são um grande 

apoio para os engenheiros de rocha e geólogos de engenharia. 

 

 

1.3. Estruturação do Trabalho 

 

Este trabalho apresenta uma metodologia de avaliação geotécnica de maciços rochosos 

utilizando os conceitos de algumas aplicações desenvolvidas para este fim, e relacio-

nando-as com as propriedades mecânicas dos maciços rochosos estudados. Seu conteú-

do divide-se entre os capítulos descritos a seguir. 

 

O presente capítulo é composto por uma introdução ao tema, seguido pelos objetivos e 

justificativa que especificam e caracterizam a abordagem do assunto proposto e sua im-

portância no estudo da mecânica das rochas e geotecnia. 

 

O capítulo 2 faz uma breve introdução sobre a mecânica das rochas com ênfase nas ca-

racterísticas do maciço rochoso e da rocha intacta, seguido por uma abordagem sobre o 

histórico dos estudos sobre classificação de maciços rochosos e suas aplicações em o-

bras de engenharia e na determinação de propriedades mecânicas, com destaque para a 

estimativa da resistência do maciço rochoso e deformação. Trata-se de uma revisão so-
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bre os principais métodos de classificação desenvolvidos desde o trabalho de Lauffer 

em 1958 até a classificação GSI desenvolvida por Hoek e Brown e publicada em 1994, 

além de sugerir formulários para a utilização nas classificações. 

 

O capítulo 3 é dedicado ao trabalho de classificação RMi de Palmström. Publicado em 

1995, esse sistema de classificação buscou inovar o estudo de classificação de maciços 

rochosos, baseando-se, em parte, nos sistemas RMR e Q. 

 

O capítulo 4 apresenta a localização e o contexto geológico dos afloramentos de rocha 

utilizados neste trabalho para o estudo de classificação dos maciços e determinação das 

propriedades mecânicas das descontinuidades. 

 

O capítulo 5 é composto pelas descrições e análises dos maciços rochosos estudados. 

Aborda as caracterizações geotécnicas e as avaliações geomecânicas e seus resultados, 

além de relacionar as propriedades mecânicas determinadas à partir dessas classifica-

ções. 

 

Finalizando a dissertação, o capítulo 6 apresenta as conclusões gerais do trabalho, fa-

zendo uma comparação entre os diversos dados de propriedades mecânicas obtidos e os 

métodos de classificação utilizados. 
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Capítulo 2 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

 

2.1. O Papel das Classificações de Maciços Rochosos – Caracterização e  Projeto de 

Engenharia 

 

Ao contrário de outros materiais de engenharia, a rocha apresenta ao projetista 

problemas específicos. Antes de tudo, a rocha é um material complexo variando 

amplamente em suas propriedades, e na maioria das minerações, bem como nas 

situações de engenharia civil, não um, mas uma série de tipos de rochas estarão 

presentes (Bieniawski in Engineering Rock Mass Classification, 1989). 

 

Acima de tudo, o engenheiro de projeto e o geólogo são confrontados com a rocha, um 

conjunto de blocos de material rochoso separados por vários tipos de descontinuidades, 

tais como juntas, falhas, planos de estratificação, e assim por diante. Este conjunto 

constitui um maciço rochoso. Conseqüentemente, as propriedades de engenharia de 

ambos, da rocha intacta e do maciço rochoso, devem ser consideradas. 

 

A presença de descontinuidades no maciço rochoso é o fator principal no controle da 

sua resistência mecânica e deformabilidade. Muitos autores notaram que a resistência de 

um maciço rochoso depende mais das descontinuidades presentes do que propriamente 

da resistência da rocha intacta. Entretanto a resistência à compressão uniaxial é um pa-

râmetro exigido nos sistemas de classificação. Muitas vezes, essa resistência é obtida de 

forma “qualitativa” por meio do uso de martelo de geólogo. O martelo de Schmidt pode 

substituir o uso do martelo de geólogo, fornecendo resultados mais precisos e facilitan-

do as interpretações, se for adequadamente aplicado no campo. 
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2.2. A Classificação de Maciços Rochosos Para a Determinação de Propriedades 

Mecânicas das Rochas 

 

Os sistemas de classificação de maciços rochosos além de quantificarem o maciço, 

muitas vezes, também fornecem uma base de dados para estimar algumas propriedades 

mecânicas, como a deformabilidade e a resistência dos maciços rochosos. 

 

 

2.2.1. Resistência do Maciço Rochoso 

 

A resistência de um maciço rochoso descontínuo depende das propriedades das peças de 

rocha intacta e também da liberdade dessas peças de deslizar e rotacionar em diferentes 

condições de tensão. Essa liberdade é controlada pela forma geométrica das peças de 

rocha intacta, bem como da condição das superfícies que separam essas peças. Pedaços 

de rocha angulosos com superfícies de descontinuidades limpas e ásperas irão resultar 

em um maciço rochoso muito mais forte do que aquele que contém partículas 

arredondadas envoltos por material alterado e decomposto. 

 

Dois tipos de critérios de resistência são amplamente utilizados em engenharia de 

rochas, são eles, de Mohr-Coulomb e de Hoek-Brown. Em termos de tensões principais 

maior e menor, σ1 e σ3, o critério de ruptura de Mohr-Coulomb pode ser expresso como: 

 

σ1 = (2.c.cosϕ/1-sinϕ) + (1+sinϕ/1-sinϕ).σ3  eq.(2.1) 

 

onde c e ϕ são a resistência de coesão e o ângulo de atrito do maciço rochoso, 

respectivamente.  

 

Os parâmetros de resistência de Mohr-Coulomb, c e ϕ, também podem ser obtidos à 

partir de uma série de ensaios de cisalhamento de blocos em túneis de investigação. Os 

parâmetros de resistência de Hoek-Brown podem ser obtidos de uma forma semelhante, 

mas recomenda-se os ensaios triaxiais in situ. 
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O critério de Hoek-Brown foi originalmente desenvolvido para ser utilizado com os 

dados do sistema GSI, desenvolvido pelos mesmos autores, posteriormente ele foi 

adaptado para ser utilizado à partir dos dados fornecidos pela classificação RMR. Neste 

trabalho a estimativa da resistência do maciço rochoso será determinada por este critério 

em ambos os sistemas de classificação (vide subítem 2.7.4.1.2.). 

 

 

2.2.2. Deformabilidade 

 

O módulo de deformação estático é um dos parâmetros que melhor representa o 

comportamento mecânico de uma rocha ou de um maciço rochoso, em particular 

quando se trata de escavações subterrâneas. É por isso que a maioria das análises de 

elementos finitos e elementos de contorno para estudos de tensão e distribuição do 

deslocamento em torno de escavações subterrâneas são baseadas neste parâmetro. O 

módulo de deformação é, portanto, uma base para muitas análises geomecânicas 

(Palmström e Singh, 2001). 

 

Todas as medições do módulo de deformação estático in situ usadas atualmente são 

demoradas e envolvem altos custos além de dificuldades operacionais. Devido a isso, o 

módulo de deformação é muitas vezes estimado indiretamente a partir de sistemas de 

classificação. Em outros casos, o módulo é assumido baseado na experiência do 

geólogo de engenharia, ou a partir de dados da literatura. 

 

A deformabilidade é caracterizada por um módulo que descreve a relação entre a carga 

aplicada e a deformação resultante. O fato de que os maciços rochosos descontínuos não 

se comportam elasticamente fez com que o uso do termo “módulo de deformação” fosse 

usado em vez de “módulo de elasticidade” ou “módulo de Young”. A comissão de 

terminologia, símbolos e representação gráfica da Sociedade Internacional de Mecânica 

das Rochas (ISRM) deu as seguintes definições (ISRM, 1975): 

 

• Módulo de elasticidade ou módulo de Young (E): é a taxa de tensão correspondente à 

deformação abaixo do limite de proporcionalidade de um material. 



9 

 

• Módulo de deformação de um maciço rochoso (Em): é a taxa de tensão correspondente 

à deformação durante a aplicação de carga num maciço rochoso, incluindo o 

comportamento elástico e inelástico (Wd – vide Figura 2-1). 

 

• Módulo de elasticidade de um maciço rochoso (Eem): é a taxa de tensão 

correspondente à deformação durante a aplicação de carga num maciço rochoso, 

incluindo somente o comportamento elástico (We – vide Figura 2-1). 

 

 
Figura 2-1: Curva Tensão x Deformação típica obtida em teste de deformabilidade do maciço ro-

choso (Palmström & Singh, 2001). 

 

Muitas investigações salientaram que o módulo de deformação (Em) in situ não é 

constante, pois depende das condições de tensão, sendo geralmente maior em áreas 

sujeitas a altas tensões do que em maciços rochosos sob baixas tensões. No entanto, isto 

também pode ser devido a uma melhor qualidade do maciço rochoso onde ocorre a 

tensão maior.  
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Além disso, diversos equipamentos e técnicas utilizadas para se chegar ao valor do 

módulo de um maciço rochoso frequentemente dão resultados diferentes. Algumas 

dessas diferenças podem ser explicadas por: procedimentos diferentes, o trabalho de 

preparação do local de teste, a precisão da medição, danos por detonações, etc. Assim, 

Clerici (1993) concluiu que “quando o valor do módulo de deformação é determinado, 

mesmo por medição direta, o objetivo não deve ser a definição de um valor absoluto, 

mas sim para definir uma magnitude para o módulo”. 

 

A tabela abaixo resume as principais equações desenvolvidas para estimar o módulo de 

deformação do maciço rochoso seguido pelas condições de aplicação e seus autores. 

 

Tabela 2-1: Resumo das equações para estimar o valor do módulo de deformação de maciços ro-

chosos. 

Em (GPa) Condição de aplicação Autoria 

Em = 2RMR-100 RMR > 50 Bieniawski, 1978 

Em = 10(RMR-10)/40 RMR < 50 Serafim e Pereira, 1983 

Em = 10.[Q.(σc/100)]⅓ Geral Barton, 2002 

Em = 25.log10 Q Q > 1 Grimstad e Barton, 1993 

Em = 8.Q0,4 1 < Q < 30 Palmström e Singh, 2001 

Em = (σc/100)0,5. 10[(GSI-10)/40] σc < 100 MPa Hoek e Brown, 1998 

Em = 5,6.(RMi)0,375 RMi > 0,1 Palmström e Singh, 2001 

Em = 7.(RMi)0,4 1 < RMi < 30 Palmström e Singh, 2001 

 

 

2.3. A Rocha Como Material de Engenharia 

 

O comportamento da rocha é melhor representado numa curva tensão-deformação, co-

mo apresentado na Figura 2-2. 

 

Nota-se que, inicialmente, a deformação aumenta proporcionalmente com o aumento da 

carga. Eventualmente, um nível de tensão é atingido no qual uma fratura é iniciada, ou 

seja, pequenas rachaduras, que estão presentes em quase todo o material, começam a se 

propagar. Com a deformação crescente, a propagação da trinca é estável, isto é, se o 
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aumento de tensão é interrompido, a propagação da trinca também é cessada. 

Aumentando ainda mais a tensão, no entanto, leva-se a um outro nível de estresse, 

chamado de liberação de energia crítica, em que a propagação da trinca é instável, ou 

seja, ele continua mesmo se o aumento de tensão é interrompido. 

 

 
Figura 2-2: Representação do mecanismo de ruptura da rocha intacta por compressão uniaxial. 

 

Na sequência, a máxima capacidade de carga é atingida. Denominado ponto de 

insuficiência de força ou “resistência de pico”, essa é de fato a resistência do material 

rochoso. A maioria das rochas caracterizam-se por ruptura frágil, não violentamente 

nesta fase quando testadas em máquina de carregamento convencional (pouco rígida). 

Em alguns casos, a amostra entra em colapso porque a resistência da máquina coincide 

com a força de ruptura, ocasionando a desintegração completa da amostra de rocha. Se, 

no entanto, a rigidez da máquina de ensaio é aumentada, a tensão diminui com o 

aumento da deformação. Esta etapa é caracterizada pela inclinação negativa da curva de 

tensão-deformação, e o material atinge estado fraturado. Isto é importante, pois mostra 

que mesmo fraturado, o material consegue oferecer resistência às cargas aplicadas a ele. 
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Uma escavação pode se dar de tal forma que, mesmo que o material rochoso em torno 

da estrutura romper, a estrutura não entrará em colapso por exceder a resistência do 

material. Dessa forma, as rochas que circundam uma escavação podem estar fraturadas 

e a escavação continuar estável. De fato, rochas fraturadas podem até ser desejáveis, 

uma vez que não irão ocasionar rupturas abruptas e violentas. Aplicações práticas desse 

conceito para mineração e aberturas de túneis e seu significado para as considerações de 

apoio de rocha são tratados em detalhe por Jaeger e Cook (1979). 

 

As curvas de tensão-deformação servem como fonte para a obtenção da resistência à 

compressão ou tração, módulo de elasticidade e coeficiente de Poisson de materiais 

rochosos. 

 

 

2.4. Características Estruturais dos Maciços Rochosos 

 

A importância das propriedades do material da rocha intacta serão geralmente ofuscados 

pelas propriedades das descontinuidades dos maciços rochosos. No entanto, isso não 

significa que as propriedades do material da rocha intacta devem ser desconsideradas 

quando se considera o comportamento do maciço rochoso descontínuo. Afinal, se as 

descontinuidades são espaçadas ou se a rocha intacta é fraca e alterada, as propriedades 

da rocha intacta poderão influenciar fortemente no comportamento geomecânico do 

maciço rochoso. Além disso, uma amostra do material da rocha, por vezes, representa 

um modelo de pequena escala do maciço, já que ambos passaram pelo mesmo ciclo 

geológico. Em geral, as propriedades das descontinuidades são de maior importância do 

que as propriedades do material da rocha intacta. 

 

Uma questão importante nas classificações de rocha é a seleção dos parâmetros de 

maior relevância. Parece que não há nenhum parâmetro único ou índice que pode 

plenamente descrever quantitativamente um maciço rochoso descontínuo para fins de 

engenharia. Cada parâmetro têm um significado diferente, e somente se tomados em 

conjunto podem descrever um maciço de forma satisfatória. 
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2.5. Índices de Resistência da Rocha 

 

A resistência do material rochoso é incluída como um dos parâmetros na maioria dos 

sistemas de classificação de maciços rochosos. É um parâmetro necessário porque a 

resistência da rocha constitui o limite de resistência do maciço rochoso. O problema é 

que as determinações da resistência da rocha geralmente requerem testes cuidadosos e a 

preparação das amostras, e os resultados são altamente sensíveis ao método e estilo de 

carregamento. 

 

 

2.5.1. Resistência à compressão puntiforme (Point Load Test) 

 

Um índice é útil somente se as propriedades são reproduzíveis de um laboratório para 

outro e pode ser medido de forma barata. Desta maneira, um índice de resistência pode 

ser obtido através do teste de carga pontual, descrito por Broch e Franklin (1972). Neste 

teste, uma rocha é carregada entre cones de aço endurecido, provocando seu 

fraturamento pelo desenvolvimento de trincas de tração paralelas ao eixo do 

carregamento. O teste é uma conseqüência de experimentos com a compressão de 

amostras de testemunhos de sondagem ou peças irregulares de rocha, na qual constatou-

se que os efeitos de forma e tamanho eram relativamente pequenos e podem ser 

contabilizados, e que a magnitude da carga aplicada no instante de ruptura está 

relacionada tanto com a resistência à tração (To) quanto com a resistência à compressão 

uniaxial (σc). No trabalho de Broch e Franklin, a resistência de carga pontual é expressa 

por: 

Is = P / D2  eq.(2.2) 

 

onde P é a carga de ruptura, e D é a distância entre as pontas dos cones, que 

correspondem ao diâmetro da amostra. Os testes são feitos em pedaços de amostras de 

furo de sondagem, pelo menos 1,4 vezes o tamanho do diâmetro. Na prática, há um 

efeito de força/tamanho de modo que uma correção deve ser feita para reduzir o 

resultado a um valor comum. O índice de carga pontual (Is) é relatado como a 

resistência de carga pontual de uma amostra de 50 mm de diâmetro e a correção pode 
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ser feita por ábacos. Uma correlação frequentemente citada entre o índice de carga 

pontual e a resistência à compressão não-confinada é: 

 

qu = 24.Is(50) eq.(2.3) 

 

onde qu é a força de compressão não-confinada de cilindros com um comprimento em 

relação ao diâmetro de 2 a 1, e Is(50) é a resistência de carga pontual corrigida para um 

diâmetro de 50 mm. No entanto, esta relação pode ser severamente imprecisa para 

rochas brandas e deve ser verificada por estudos de calibração especial sempre que tal 

correlação for importante na prática. 

 

Alguns autores sugeriram novas correlações entre o índice de carga pontual e a 

resistência à compressão em seus estudos. A Tabela 2-2 mostra algumas dessas 

expressões seguida pela referência ao autor. É importante salientar que algumas dessas 

correlações são específicas para um tipo de rocha, enquanto outras foram obtidas para 

uma gama maior de litologias. 

 

Tabela 2-2: Equações de correlação entre Is(50) e σc (ambos em MPa). 

Equação Referência Equação Referência 

σc = 15,3.Is(50)+16,3 
D’Andrea et al. 

(1964) 
σc = 16,5.Is(50)+51,0 

Gunsallus & Kulhawy 

(1984) 

σc = 24.Is(50) 
Broch & Franklin 

(1972) 
σc = 20…25.Is(50) ISRM (1985) 

σc = 23.Is(50) Bieniawski (1975) σc = 23.Is(50)+13,0 
Chargill & Shakoor 

(1990) 

σc = 29.Is(50) 
Hassani et al. 

(1980) 
σc = 9,3.Is(50)+20,04 Grasso et al. (1992) 

 

σc = 16.Is(50) 

 

σc = 20.Is(50) 

Read et al. (1980) 

Rochas sedimenta-

res 

Basaltos 

σc = 12,5.Is(50) Chau and Wong (1996) 

σc = 14,5.Is(50) Forster (1983) 

 

σc=23,62.Is(50)-2,69 

σc=8,41.Is(50) +9,51 

Kahraman (2001b) 

Carvão 

Outras rochas 
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O teste de resistência da carga pontual é rápido e simples, e pode ser feito no campo, no 

local da perfuração. As amostras do furo são quebradas mas não destruídas, uma vez 

que as fraturas produzidas tendem a ser limpas, as quebras individuais podem ser 

distinguidas das fraturas preexistentes produzidas pela operação de perfuração. Os 

resultados dos testes de carga pontual podem ser mostrados no relatório de perfuração, 

juntamente com outras informações geotécnicas, e a repetição dos testes após a secagem 

das amostras podem estabelecer o efeito das condições naturais de água sobre a 

resistência. A Tabela 2-3 mostra os valores típicos do índice de carga pontual para 

algumas rochas. 

 

Tabela 2-3: Valores típicos do índice de carga pontual (Broch & Franklin, 1972) 

Material Índice de resistência de carga pontual (MPa) 

Argilitos e arenitos terciários 0,05 – 1 

Carvão 0,2 – 2 

Calcário 0,25 – 8 

Margas, folhelhos 0,2 – 8 

Rochas vulcânicas de fluxo 3,0 – 15 

Dolomito 6,0 – 11 

 

 

2.5.2. Esclerômetro de Schmidt 

 

O martelo de Schmidt ou esclerômetro de Schmidt ou simplesmente martelo do tipo L 

foi inicialmente projetado para realizar medidas da resistência de corpos de prova de 

concreto. Posteriormente seu uso foi adaptado para o teste de rochas, podendo fornecer 

um valor aproximado da resistência à compressão e do módulo de elasticidade de rochas 

sãs (Fiori & Carmignani, 2001). 

 

O instrumento funciona no princípio de que uma mola é comprimida contra a superfície 

do afloramento. Quando totalmente retraída, um peso é liberado e atinge um ponteiro, 

que por sua vez, ao atingir a rocha rebate ou “ricocheteia”, e a quantidade de rebotes é 

registrada em uma escala graduada, fornecendo o número de rebote de Schmidt. A 

quantidade de rebotes é proporcional à dureza da rocha, sendo zero para rochas muito 
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macias e próximo de 60 para rochas muito duras (Poole e Farmer, 1980; Haramy e 

DeMarco, 1985). 

 

O teste é muito simples e pode ser usado no campo para verificar a qualidade do maciço 

rochoso exposto em fundações, túneis, pedreiras, etc. A superfície a ser testada deve 

estar limpa, plana e não apresentar juntas ou fissuras, do contrário poderão ser obtidos 

valores incorretos. O valor obtido pelo esclerômetro de Schmidt pode ser correlacioná-

vel ao parâmetro de resistência à compressão uniaxial pelo ábaco da Figura 2-3 ou por 

fórmulas empíricas que serão mostradas a seguir. 

 

 
Figura 2-3: Diagrama para a predição do valor da resistência à compressão das rochas em função 

de valores do esclerômetro de Schmidt (Deere e Miller, 1966). 

 

As equações da Tabela 2-4 foram desenvolvidas para relacionar o índice esclerométrico 

(HR – Hammer Rebound) com a resistência à compressão uniaxial (σc). Assim como 
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acontece para o teste de carga pontual, algumas dessas equações são para um tipo espe-

cífico de litologia e outras podem ser usadas em vários tipos de rocha. 

 

Tabela 2-4: Equações de correlação entre HR e σc. (σc em MPa ; ρ em g/cm³). 

Equação Litologia Referência 

σc = 10(0,00014ρHR+31,6) 3 tipos de rocha Deere & Miller (1966) 

σc=6,9x10[1,348log(ρHR)+3,16] 25 litologias Aufmuth (1973) 

σc = 12,74.e(0,185ρHR) 20 litologias Beverly et al. (1979) 

σc= 0,477.e[0,045(HR+3,5)+ρ] Carvão Kidybinski (1981) 

σc = 2HR Rochas sedimentares Singh et al. (1983) 

σc = 0,4HR-3,6 20 litologias Shorey et al. (1984) 

σc = 0,994HR-0,386 10 litologias Haramy & DeMarco (1985) 

σc = 0,88HR-12,11 Carvão Ghose & Chakraborti (1986) 

σc = 702HR-11040 (psi) Arenito, siltito, calcário, anidrito O’Rourke (1989) 

HR = 0,2329σc-15,7244 33 litologias Sachpazis (1990) 

σc = 1,31HR-2,52 Gabro, basalto Aggistalis (1996) 

σc = 0,0001HR3,2658 Marga Gökçeoglu (1996) 

σc = 4,5x10-4(HRρ)2,46 10 litologias Kahraman (1996) 

ln(σc) = 0,067HR+0,792 7 tipos de rocha Katz et al. (2000) 

σc = 6,97e(0,014ρHR) Várias rochas Kahraman (2001b) 

σc = e(0,818+0,059HR) Gypso Yilmaz & Sendir (2002) 

σc = 2,75HR-36,84 Rochas ígneas Dinçer et al. (2004) 

 

Além das equações para a determinação da resistência à compressão, existem outras 

correlações que se utilizam do índice esclerométrico na determinação de algumas pro-

priedades das rochas, dentre elas o módulo de elasticidade (E) e a densidade (ρ) que 

podem ser estimadas pelas equações da Tabela 2-5. 

 

Tabela 2-5: Equações de correlação entre o HR e algumas propriedades das rochas. (E em GPa ; ρ 

em g/cm³). 

Equação Referência 

E = 0,47HR-6,25 Dinçer et al. (2004) 

ln(E) = 3,091.ln(HR)-8,967 Katz et al. (2000) 

ρ = 1,308.ln(HR)-2,874 Katz et al. (2000) 
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2.6. Parâmetros Utilizados nas Classificações de Maciços Rochosos 

 

2.6.1. Espaçamento e orientação das descontinuidades 

 

O espaçamento das descontinuidades é a distância média entre os planos de fraqueza do 

maciço rochoso na direção perpendicular aos planos de descontinuidade. A direção do 

plano das descontinuidades é geralmente medido com referência ao norte magnético. O 

ângulo de inclinação é o ângulo entre a horizontal e o plano das juntas tomadas em uma 

direção na qual o plano mergulha. 

 

2.6.2. Condição das descontinuidades 

 

Este parâmetro inclui a rugosidade das superfícies de descontinuidade, seu espaçamento 

(distância entre as superfícies), sua duração ou continuidade (persistência), seu grau de 

intemperismo na superfície dos planos de fraqueza da rocha, e o tipo de material de 

preenchimento (gouge). 

 

Rugosidade, ou a natureza das asperezas na superfície das descontinuidades, é um 

parâmetro importante que caracteriza a condição das descontinuidades. Asperezas que 

ocorrem nas superfícies interconectadas das juntas, se as superfícies estão limpas e 

fechadas, inibem o movimento de cisalhamento ao longo da superfície das juntas. 

Asperezas geralmente têm um comprimento de base e amplitude medido em milímetros 

e são facilmente visíveis na exposição de uma amostra de sondagem do tamanho de uma 

descontinuidade. 

 

Abertura, ou a distância entre as superfícies de descontinuidade, controla o grau em que 

as superfícies opostas podem se interconectar, bem como a quantidade de água que pode 

fluir através da descontinuidade. Na ausência de interconecção, o preenchimento da 

descontinuidade controla totalmente a força de cisalhamento da descontinuidade. Com a 

diminuição da abertura, as asperezas da superfície da rocha tendem a ficar mais 

interconectadas, dependendo de sua espessura; e ambos, preenchimento e material da 

rocha contribuem para a resistência ao cisalhamento da descontinuidade. A resistência 
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ao cisalhamento ao longo de uma descontinuidade é, portanto, dependente da distância 

de sua abertura, da presença ou ausência de preenchimento, da rugosidade das 

superfícies, e da natureza do material de preenchimento. 

 

A Continuidade das descontinuidades ou Persistência influencia na medida em que o 

material rochoso e as descontinuidades separadamente afetam o comportamento do 

maciço rochoso. No caso de escavações subterrâneas, uma descontinuidade é 

considerada totalmente contínua se seu comprimento é maior que a dimensão da 

escavação. Conseqüentemente, para a avaliação da continuidade, o comprimento da 

descontinuidade deve ser determinado. 

 

O Intemperismo na parede das rochas, isto é, nas superfícies de descontinuidades que 

constitui o material rochoso, é classificado de acordo com as recomendações da ISRM 

(1981b): 

 

I. Não intemperizada/sã. Sem sinais visíveis de desgaste: rocha sã; cristais 

brilhantes; 

 

II. Ligeiramente intemperizada. As descontinuidades são manchadas ou 

descoloridas e podem conter preenchimento de material fino alterado. A 

descoloração pode se estender das superfícies de descontinuidades da rocha à 

uma distância de até 20% do espaçamento das descontinuidades. 

 

III. Moderadamente intemperizada. Leve descoloração estende-se desde os planos 

de descontinuidades à distância maior que 20% do espaçamento das 

descontinuidades. As descontinuidades podem conter preenchimento de material 

alterado. Abertura parcial dos limites de grãos podem ser observados. 

 

IV. Altamente intemperizada. A descoloração se estende por toda a rocha, e o 

material da rocha é em parte friável. A textura original da rocha se mantém 

preservada, mas ocorre a separação dos grãos. 
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V. Completamente alterada. A rocha é totalmente descolorida e decomposta, com 

uma estrutura friável. A aparência externa é a de um solo. 

 

O Preenchimento ou gouge tem uma influência dupla: 

 

a) dependendo da espessura, o preenchimento impede o bloqueio das asperezas da 

fratura, e; 

 

b) possui suas próprias propriedades características, ou seja, resistência ao 

cisalhamento, permeabilidade, e características de deformação. 

 

Os seguintes aspectos devem ser descritos: tipo, espessura, continuidade e consistência. 

 

2.6.3. Condições de água subterrânea 

 

No caso de túneis ou desvios de minas, a taxa de fluxo das águas subterrâneas em litros 

por minuto por 10 metros de escavação deve ser determinada. Alternativamente, as 

condições gerais podem ser descritas como completamente seco, úmido, molhado, 

gotejando e fluindo. Se os dados reais de pressão de água são conhecidos, estes devem 

ser estabelecidos e expressos em termos da razão entre a pressão de água e tensão 

principal maior. 

 

 

2.7. Sistemas de Classificação de Maciços Rochosos 

 

As classificações de maciços rochosos tem sido aplicado com sucesso em todo o 

mundo: nos Estados Unidos (Deere et al., 1967; Wickham et al., 1972; Bieniawski, 

1979), no Canadá (Coates, 1964; Franklin, 1976), na Europa Ocidental (Lauffer , 1958; 

Pacher et al., 1974;. Barton et al., 1974), na África do Sul (Bieniawski, 1973;. 

Laubscher, 1977; Olivier, 1979), na Austrália (Baczynski, 1980), na Nova Zelândia 

(Rutledge, 1978), no Japão (Nakao, 1983), na Índia (Ghose e Raju, 1981), na URSS 

(Protodyakonov, 1974), e na Polônia (Kidybinski, 1979) – vide Tabela 2-6. 
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Tabela 2-6: Principais sistemas de classificação de maciços rochosos (Bieniawski, 1989; Özkan e 

Ünal, 1996; Ulusay e Sönmez, 2002). 

Sistemas de classificação de 

maciços rochosos 
Autor 

País de 

origem 
Áreas de aplicação 

Rock load Terzaghi, 1946 USA 
Túneis com suporte de 

aço 

Stand-up time Lauffer, 1958 Austrália Túneis 

New Austrian Tunneling 

Method (NATM) 
Pacher et al, 1964 Áustria Túneis 

Rock Quality Designation 

(RQD) 
Deere et al, 1967 USA 

Furos de sondagem, 

túneis 

Rock Structure Rating (RSR) Wickham et al, 1972 USA Túneis 

Rock Mass Rating (RMR) 
Bieniawski, 1973 (última 

atualização 1989 – USA) 
África do Sul 

Túneis, minas, taludes, 

fundações 

Modified Rock Mass Rating 

(M-RMR) 
Ünal e Özkan, 1990 Turquia Mineração 

Rock Mass Quality (Q) 
Barton et al, 1974 (última 

atualização 2002) 
Noruega 

Túneis, minas, funda-

ções 

Strength-Block size Franklin, 1975 Canadá Túneis 

Basic Geotechnical Classifi-

cation 
ISRM, 1981 Internacional Geral 

Rock Mass Strength (RMS) Stille et al, 1982 Suécia Mineração de metais 

Unified Rock Mass Classifi-

cation System (URCS) 
Williamson, 1984 USA Geral 

Weakening Coefficient Sys-

tem (WCS) 
Singh, 1986 Índia Mineração de carvão 

Rock Mass Index (RMi) Palmström, 1996 Suécia Túneis 

Geological Strength Index 

(GSI) 
Hoek e Brown, 1997 Canadá 

Todos os tipos de esca-

vações subterrâneas 

 

 

Dos muitos sistemas de classificação existentes, cinco requerem uma atenção especial 

porque são os mais utilizados, são os propostos por Lauffer (1958), Deere et al. (1967), 

Wickham et al. (1972), Bieniawski (1973) e Barton et al. (1974). 
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A classificação de Lauffer (1958) foi baseada no trabalho de Stini (1950) e foi um passo 

considerável na arte de abertura de túneis, uma vez que introduziu o conceito de tempo 

de auto-sustentação de um túnel, que é altamente relevante para se determinar o tipo e a 

quantidade de suporte necessário. 

 

A classificação de Deere et al. (1967) introduziu o índice da designação de qualidade da 

rocha (RQD), que é um método simples e prático de descrever a qualidade das amostras 

de rocha de furos de sondagem. 

 

O conceito de classificação da estrutura da rocha (RSR), desenvolvido nos Estados 

Unidos por Wickham et al. (1972, 1974), foi o primeiro sistema a atribuir pesos 

relativos à importância dos parâmetros na classificação. 

 

A Classificação Geomecânica – RMR – proposta por Bieniawski (1973) e o Sistema Q, 

proposto por Barton et al. (1974) foram desenvolvidos de forma independente e ambos 

fornecem dados quantitativos para a seleção de técnicas de reforço em túneis tais como 

ancoragens e concreto projetado. O Sistema-Q foi desenvolvido especificamente para 

túneis e galerias, enquanto que o RMR, embora também tenha sido desenvolvida 

inicialmente para túneis, tem sido aplicada para estabilidade de encostas e fundações, 

avaliação de instabilidade de terrenos, e problemas de mineração (Laubscher, 1977; 

Ghose e Raju , 1981; Kendorski et al., 1983). 

 

 

2.7.1. Classificações envolvendo tempo de sustentação (Stand-up Time) 

 

A classificação de Lauffer (1958) tem o seu fundamento no trabalho anterior sobre a 

geologia de túneis de Stini (1950), considerado o pai da "Escola Austríaca" de 

tunelamento e mecânica das rochas. Stini enfatizou a importância dos defeitos 

estruturais em maciços rochosos. 

 

Lauffer propôs que o vão e o tempo de sustentação para um vão não suportado estariam 

relacionados com a qualidade do maciço rochoso em que o vão é escavado. Em um 
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túnel, o vão não suportado é definido como o intervalo do túnel ou a distância entre a 

frente de abertura e o suporte mais próximo, se isso é maior do que o vão do túnel. A 

classificação original da Lauffer tem sido, desde então, modificada por vários autores, 

nomeadamente Pacher et al. (1974), e agora faz parte da abordagem geral de 

encapsulamento conhecido como o New Austrian Tunneling Method (Novo Método 

Austríaco de Tunelamento). 

 

O significado do conceito de tempo de sustentação é que um aumento no vão do túnel 

leva a uma redução significativa no tempo disponível para a instalação do suporte. Por 

exemplo, a abertura de um pequeno túnel pode ser feita com sucesso com um suporte 

mínimo necessário, enquanto que um túnel com maior vão no mesmo maciço rochoso 

pode não ser estável sem a instalação imediata de um suporte substancial. 

 

 

2.7.2. Rock Quality Designation (RQD) 

 

O índice de designação da qualidade da rocha (RQD) foi introduzido há mais de 40 anos 

atrás em um momento em que as informações sobre a qualidade da rocha eram 

geralmente disponíveis somente a partir de descrições realizadas por geólogos 

utilizando-se o percentual de recuperação das amostras de furos de sondagem (Deere & 

Deere, 1988). D. U. Deere desenvolveu esse índice em 1964, mas foi somente em 1967 

que o conceito foi apresentado pela primeira vez em uma publicação (Deere et al., 

1967). 

 

O RQD foi desenvolvido para fornecer um índice que fosse capaz de quantificar a 

qualidade do maciço rochoso por amostras de furos de sondagem. O índice é definido 

como a porcentagem de pedaços intactos com mais de 100 mm no comprimento total da 

amostragem. Os furos devem ter pelo menos 54,7 mm de diâmetro, e devem ser 

perfurados com amostrador duplo. 
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Tabela 2-7: Relação entre o índice RQD e a qualidade da rocha para a engenharia (Deere, 1968). 

RQD (%) Qualidade da Rocha 

< 25 A – Muito ruim 

25 – 50 B – Ruim 

50 – 75 C – Razoável 

75 – 90 D – Bom 

90 – 100 E – Excelente 

 

Palmström (1982) sugeriu que, quando não há testemunhos de sondagem disponíveis, 

mas traços de descontinuidade são visíveis na superfície do maciço exposto ou nas 

galerias de exploração, o RQD pode ser estimado a partir do número de 

descontinuidades por unidade de volume. A relação sugerida para os maciços rochosos 

é a seguinte: 

 

RQD = 115-3.3.Jv eq.(2.4) 

 

Onde Jv é a soma do número de juntas por unidade de comprimento para todos os 

conjuntos de juntas (descontinuidades), conhecido como contador volumétrico de 

juntas. 

 

O RQD é um parâmetro dependente da direção e seu valor pode alterar-se significati-

vamente dependendo da orientação do furo. O uso da contagem volumétrica de juntas 

pode ser bastante útil na redução desta dependência direcional. Ele pretende representar 

a qualidade do maciço rochoso in situ. Quando é usado perfuratriz com broca de 

diamante, o cuidado deve ser tomado para assegurar que as fraturas que tenham sido 

geradas pelo manuseio ou pelo processo de perfuração, sejam identificadas e ignoradas 

na determinação do valor do índice. Ao se usar a relação de Palmström para o 

mapeamento de galerias, as fraturas induzidas por desmonte a fogo não devem ser 

incluídas na estimativa do Jv. 

 

O RQD tem sido amplamente utilizado, particularmente na América do Norte, nos 

últimos 25 anos. Cording e Deere (1972), Merritt (1972) e Deere & Deere (1988) 
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tentaram relacionar o RQD com o “Fator de Carga de Rocha” de Terzaghi e com os 

tipos de suporte de rocha para túneis. No contexto dessa discussão, o uso mais 

importante do RQD é como um componente do RMR e da classificação Q. 

 

 

 
Figura 2-4: Procedimento de medição e cálculo do RQD (após Deere, 1989). 

 

No exemplo acima, o cálculo do RQD é obtido da seguinte forma: 

 

38 + 17 + 20 + 43 = (118 / 200) x 100% = 59% (razoável). 
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2.7.3. Rock Structure Rating (RSR) 

 

O conceito do RSR, um modelo de previsão de suporte no terreno, foi desenvolvido nos 

Estados Unidos em 1972 por Wickham, Tiedemann e Skinner. O conceito apresenta um 

método quantitativo para descrever a qualidade de um maciço rochoso e para selecionar 

o suporte apropriado. Foi o primeiro sistema de classificação de maciços rochosos 

completo proposto desde o Rock Load Factor desenvolvido por Terzaghi. 

 

O conceito do RSR foi um passo à frente em vários aspectos: primeiro, foi uma 

classificação quantitativa, ao contrário da qualitativa de Terzaghi; segundo, foi uma 

classificação de maciços rochosos que incorporou muitos parâmetros, ao contrário do 

índice RQD, que é limitado a qualidade das amostras de furos de sondagem; terceiro, 

foi uma classificação completa com dados de entrada e saída, ao contrário da 

classificação de Lauffer, que se baseia na experiência prática para decidir sobre a classe 

do maciço rochoso e que, em seguida, fornece apenas dados de saída em termos de 

tempo de auto-sustentação de vãos. 

 

A principal contribuição do conceito do RSR foi a introdução de um sistema de 

avaliação para os maciços rochosos. Que consiste na soma dos valores ponderados dos 

parâmetros individuais considerados neste sistema. Em outras palavras, a importância 

relativa dos vários parâmetros de classificação pode ser avaliada. Este sistema de 

classificação foi determinado com base em relatos de casos históricos, bem como 

opiniões de vários livros e artigos técnicos que abordaram diferentes aspectos sobre os 

suportes em terreno utilizados em tunelamento. 

 

O RSR considera duas categorias gerais de fatores que influenciam o comportamento de 

um maciço rochoso em túneis: parâmetros geológicos e parâmetros de construção. Os 

parâmetros geológicos são:  

 

• o tipo de rocha; 

• o padrão das juntas (espaçamento médio das juntas); 

• orientações das juntas (direção e mergulho); 
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• tipos de descontinuidades; 

• falhas principais, planos de cisalhamento, e dobras; 

• propriedades do material rochoso, e; 

• intemperismo ou alteração. 

 

Alguns desses fatores foram tratados separadamente, outros foram considerados 

coletivamente. Os autores da classificação apontaram que em alguns casos seria 

possível definir com precisão os fatores acima, mas em outros, apenas aproximações 

gerais poderiam ser feitas. Os parâmetros de construção são: 

 

• tamanho do túnel; 

• direção de abertura; e, 

• método de escavação. 

 

 

2.7.4. Rock Mass Rating (Sistema RMR) 

 

O sistema Rock Mass Rating (RMR), também conhecido como Classificação 

Geomecânica, foi desenvolvido por Bieniawski durante os anos de 1972-1973 

(Bieniawski, 1979). Nos últimos 35 anos, o sistema RMR tem resistido ao tempo e se 

beneficiou pela sua extensa aplicação por muitos autores em todo o mundo. Essa 

variedade de aplicações, totalizando 351 casos históricos, apontam para a aceitação do 

sistema e sua facilidade inerente de uso e versatilidade na prática da engenharia 

envolvendo túneis, galerias, minas, taludes e fundações. No entanto, é importante que o 

sistema RMR seja usado para a finalidade na qual ele foi desenvolvido e não como 

resposta para todos os problemas de projeto. 

 

Apesar do sistema RMR ter sido modificado por várias vezes, é importante afirmar que 

o sistema tem permanecido essencialmente o mesmo em princípio. Assim, quaisquer 

modificações e extensões são fruto do mesmo método básico e não devem ser 

interpretadas como novos sistemas. Para evitar qualquer confusão, as seguintes 

extensões do sistema foram valiosas para novas aplicações, mas ainda fazendo parte do 
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sistema RMR global: aplicações de mineração, Laubscher (1977, 1984); rupturabilidade 

(rippability), Weaver (1975); mineração em rocha dura, Kendorski et al. (1983); 

mineração em carvão, Unal (1983), Newman e Bieniawski (1986); fundações de 

barragens, Serafim e Pereira (1983); tunelamento, Gonzalez de Vallejo (1983); 

estabilidade de taludes, Romana (1985); e mineração indiana em carvão, Venkateswarlu 

(1986). 

 

Os seis parâmetros enumerados abaixo são utilizados para classificar o maciço rochoso 

usando o sistema RMR ou Classificação Geomecânica, são eles: 

 

1- Resistência à compressão uniaxial da rocha; 

2- Designação da Qualidade da Rocha (RQD); 

3- Espaçamento entre as descontinuidades; 

4- Condição das descontinuidades; 

5- Condições da água subterrânea, e; 

6- Orientação das descontinuidades em relação à escavação. 

 

Na aplicação deste sistema de classificação, o maciço rochoso é dividido em um número 

de regiões estruturais e cada região é classificada separadamente. Os limites das regiões 

estruturais geralmente coincidem com uma característica estrutural ou geológica princi-

pal, tais como falhas, diques, zonas de cisalhamento ou com uma mudança no tipo de 

rocha. Em alguns casos, essa divisão se dá por mudanças significativas no espaçamento 

de descontinuidades ou características dentro de um mesmo tipo de rocha, podendo ha-

ver a divisão da massa rochosa em um número de pequenas regiões estruturais. 

 

Após as regiões estruturais serem identificadas, os parâmetros de classificação para cada 

região estrutural são determinados a partir de medições em campo e servem como 

informações para o formulário de entrada de dados.  

 

Na Tabela 2-8, os seis parâmetros são agrupados em cinco faixas de valores. Os vários 

parâmetros não são igualmente importantes para a classificação geral, e uma avaliação 

alta indica melhores condições do maciço rochoso. Os valores importantes são 
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atribuídos a cada parâmetro de acordo com essa tabela. 

 

A este respeito, a média das condições típicas são avaliadas para cada conjunto de 

descontinuidade e as classificações são interpoladas, usando os gráficos de classificação 

A a D (Figuras 2-5 a 2-8) e a Tabela 2-9. Os gráficos são úteis para casos limítrofes e 

também retiram a impressão de que mudanças abruptas nas classificações ocorrem entre 

as categorias. O gráfico D (Figura 2-8) é usado nas situações de ausência dos dados de 

RQD ou das descontinuidades. Com base nos dados de correlação de Priest & Hudson 

(1976), o gráfico permite uma estimativa do parâmetro ausente. Além disso, deve-se 

notar que os valores dados para os espaçamentos das descontinuidades são aplicados 

aos maciços rochosos com três conjuntos de descontinuidades. Assim, quando apenas 

dois conjuntos de descontinuidades estão presentes, uma avaliação conservadora é 

obtida. 

 

Depois que a avaliação dos parâmetros importantes de classificação são estabelecidos, 

os valores dos cinco primeiros parâmetros listados na Tabela 2-8 são somados para 

produzir o RMR básico (não ajustado segundo as orientações das descontinuidades) 

para a região estrutural em consideração. 

 

O próximo passo é incluir o sexto parâmetro, ou seja, a influência da direção e 

mergulho das descontinuidades, ajustando o RMR básico de acordo com o ítem 6 da 

Tabela 2-8. Este passo é tratado separadamente, pois a influência das orientações das 

descontinuidades dependem das aplicações de engenharia, como túnel, mina, taludes, ou 

fundação. Nota-se que o "valor" do parâmetro "orientação da descontinuidade" não é 

dado em termos quantitativos, mas por meio de descrições qualitativas como 

"favorável". Para ajudar a decidir como a orientação da direção e do mergulho são 

favoráveis ou não em tunelamento, deve ser feita referência à Tabela 2-10, que é 

baseada em estudos de Wickham et al. (1972). Para taludes e fundações, deve-se 

consultar os trabalhos de Romana (1985), e Bieniawski e Orr (1976), respectivamente. 
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Tabela 2-8: Sistema RMR de classificação de maciços rochosos (Classificação Geomecânica). 

CLASSIFICAÇÃO – PARÂMETROS E SEUS VALORES 
Parâmetro Intervalo de valores 

1 

Resistência 
da rocha 
intacta 
(MPa) 

Índice de 
carga 

pontual 
(PLT) 

> 10 4 – 10 2 – 4 1 -2 

Para estes valores 
menores – 

recomenda-se teste 
de compressão 

uniaxial 
Resistência 

à comp. 
uniaxial 

> 250 100 – 250 50 – 100 25 – 50 5 – 25 
1 – 
5 

< 1 

Valor 15 12 7 4 2 1 0 
 

2 
Designação da qualidade 

da rocha (RQD %) 
90 – 100 75 – 90 50 – 75 25 – 50 < 25 

Valor 20 17 13 8 3 
 

3 
Espaçamento das 

descontinuidades (cm) 
> 200 200 – 60 60 – 20 20 – 6 < 6 

Valor 20 15 10 8 5 
 

4 

Condição das 
descontinuidades (vide 

tabela 6) 

Superfícies 
muito rugosa , 
não-contínua 

e sem 
separação , 
parede da 
rocha não-

alterada 

Superfícies 
pouco 
rugosa, 

separação  < 
1 mm , 

paredes da 
rocha pouco 
intemperizad

as 

Superfícies 
pouco 
rugosa, 

separação  < 
1 mm , 

paredes da 
rocha muito 
intemperizad

as 

Superfícies 
estriada ou 
gouge < 5 

mm 
(espessura) 

ou separação 
1 – 5mm 

(contínua) 

Gouge 
mole > 
5mm 

(espessura) 
ou 

separação 
> 5mm 

(contínua) 

Valor 30 25 20 10 0 
 

5 
Água 

subterrânea 

Influxo por 10 m no 
comprimento do túnel 

(l/m) 
Sem valor < 10 10 -25 25 – 125 > 125 

(pressão de água na 
junta)/(σ principal 

maior) 
0 < 0,1 0,1 – 0,2 0,2 – 0,5 > 0,5 

Condições gerais 
Completame

nte seco 
Úmido Molhado Gotejando 

Com 
fluxo 

Valor 15 10 7 4 0 
 

6 

Orientações da direção e 
mergulho (vide tabela 7) 

Muito 
favorável 

Favorável Razoável 
Desfavor

ável 

Muito 
desfavoráv

el 

Valor 
Túneis & Minas 0 -2 -5 -10 -12 

Fundações 0 -2 -7 -15 -25 
Taludes 0 -5 -25 -50  

 
Classificação do maciço rochoso determinada a partir dos valores totais 

Valor 100 – 81 80 – 61 60 – 41 40 – 21 < 21 
Classe número I II III IV V 

Descrição da rocha Muito boa Boa Razoável Pobre Muito pobre 
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Tabela 2-9: Diretrizes para a classificação da condição das descontinuidades. 

Parâmetro 
Comprimento da 
descontinuidade 

Persistência / 
continuidade (m) 

< 1 1 – 3 3 – 10 10 – 20 > 20 

Valor 6 4 2 1 0 
 

Separação / abertura 
(mm) 

Sem abertura < 0,1 0,1 – 1,0 mm 1 – 5 mm > 5 mm 

Valor 6 5 4 1 0 
 

Rugosidade Muito rugosa Rugosa Pouco rugosa Lisa Estriada 
Valor 6 5 3 1 0 

 
Preenchimento / gouge 

(mm) 
Sem 

preenchimento 
Preenchimento duro Preenchimento mole 

< 5 > 5 < 5 > 5 
Valor 6 4 2 2 0 

 

Intemperismo Não-alterada 
Pouco 

alterada 
Moderadamente 

alterada 
Muito 

alterada 
Decomposta 

Valor 6 5 3 1 0 

 

Tabela 2-10: Efeito da orientação das descontinuidades (direção e mergulho) em tunelamento. 

Direção (strike) Perpendicular ao Eixo do Túnel 
Na direção do Mergulho (dip) Contra o Mergulho (dip) 

45 – 90º 20 – 45º 45 – 90º 20 – 45º 
Muito favorável Favorável Razoável Desfavorável 

 
Direção (strike) Paralelo ao Eixo do Túnel Independentemente da Direção (strike) 

20 – 45º 45 – 90º 0 – 20º 
Razoável Muito desfavorável Razoável 

 

Tabela 2-11: Significado das classes de maciços rochosos. 

Classe nº I II III IV V 
Média tempo 

de auto-
sustentação 
(stand-up 

time) 

20 anos para 
vão de 15 m 

1 ano para vão 
de 10 m 

1 semana para 
vão de 5 m 

10 horas para 
vão de 2,5 m 

30 minutos 
para vão de 1 

m 

Coesão do 
maciço 

rochoso (kPa) 
> 400 300 – 400 200 – 300 100 – 200 < 100 

Ângulo de 
atrito do 
maciço 
rochoso 
(graus) 

> 45 35 – 45 25 – 35 15 – 25 < 15 



32 

 

 
Figura 2-5: Gráfico A - Valores de resistência da rocha intacta (Bieniawski, 1989). 

 

 
Figura 2-6: Gráfico B – Valores do RQD (Bieniawski, 1989). 
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Figura 2-7: Gráfico C – Valores do espaçamento das descontinuidades (Bieniawski, 1989). 

 

 
Figura 2-8: Gráfico D – Correlação entre o RQD e o espaçamento das descontinuidades (Bieniawski, 1989). 
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O parâmetro "orientação das descontinuidades" reflete sobre o significado dos vários 

conjuntos de descontinuidades presentes em um maciço rochoso. O conjunto principal, 

geralmente designado como o conjunto nº 1, controla a estabilidade da escavação; por 

exemplo, em túneis onde se tem este conjunto com direção paralela ao eixo do túnel. O 

resumo das avaliações dos parâmetros de classificação para este conjunto de 

descontinuidades constituirá o RMR global. Por outro lado, em situações em que 

nenhum conjunto de descontinuidades seja dominante e de importância crítica, ou 

quando a resistência do maciço rochoso e sua deformabilidade são determinadas não se 

deve fazer a correção da orientação. 

 

No caso de projetos de engenharia civil, geralmente um ajuste para a orientação das 

descontinuidades é suficiente. Para aplicações de mineração, outros ajustes podem ser 

utilizados, como para tensões em profundidade ou mudança nas tensões; estes casos têm 

sido discutidos por Laubscher (1977) e por Kendorski et al. (1983). 

 

Após o ajuste das orientações das descontinuidades, o maciço rochoso é classificado de 

acordo com o último ítem da Tabela 2-8, que agrupa o RMR final (ajustado) em cinco 

classes de maciços, a gama completa dos valores possíveis do RMR varia de zero a 100, 

e cada classe de maciço é representada por um conjunto de 20 valores. 

 

Algumas condições são mutuamentes exclusivas. Por exemplo, se há preenchimento, 

torna-se irrelevante a condição da rugosidade, uma vez que o seu efeito será ofuscado 

pela influência do material de preenchimento (gouge). Nesses casos, deve-se usar 

diretamente a Tabela 2-8. 

 

 

2.7.4.1. Aplicações do RMR 

 

A Classificação Geomecânica encontrou amplas aplicações em vários tipos de projetos 

de engenharia, como túneis, taludes, fundações e minas. No início a maioria das 

aplicações eram no campo de tunelamento, e posteriormente foram desenvolvidas outras 

aplicações, como para a determinação de propriedades mecânicas de maciço rochosos. 
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É um recurso útil que pode auxiliar nos projetos de estabilidade de encostas próximo à 

aberturas de túneis, como também permitir estimativas da deformabilidade de fundações 

rochosas de estruturas como pontes e barragens. 

 

No caso de estudos em taludes, alguns valores como a coesão e o ângulo de atrito do 

maciço rochoso podem ser estimados pela Tabela 2-11. 

 

 

2.7.4.1.1. Estimação do módulo de deformabilidade 

 

Para os projetos de engenharia em rocha, o conhecimento do módulo de 

deformabilidade dos maciços rochosos é de primordial importância. A Classificação 

Geomecânica provou ser um método útil para estimar a deformabilidade dos maciços in 

situ. Como mostrado na Figura 2-9, a seguinte correlação foi obtida: 

 

Em = 2 RMR-100 eq.(2.5) 

 

Onde Em é o módulo de deformação in situ em GPa para o RMR > 50. 

 

 
Figura 2-9: Correlação entre o módulo de deformabilidade e o RMR (Bieniawski, 1989). 
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Serafim & Pereira (1983) forneceram muitos resultados no intervalo do RMR < 50 e 

propuseram uma nova correlação: 

 

Em = 10(RMR-10)/40 eq.(2.6) 

 

 

2.7.4.1.2. Critério de Hoek-Brown 

 

Hoek & Brown (1980) propuseram um método para estimar a resistência do maciço 

rochoso fazendo uso da classificação RMR. Este método ficou conhecido como 

“Critério de Hoek-Brown” e é definido pela seguinte equação generalizada: 

 

σ1 = σ3 + (mb.σ3.σc + s.σc
2)a  eq.(2.7) 

 

onde: σ1 = a tensão principal maior de ruptura, 

σ3 = a tensão principal menor aplicada, 

σc = a resistência à compressão uniaxial do material rochoso, 

m e s = constantes dependentes das propriedades da rocha e da medida na qual 

ocorre o fraturamento submetido a σ1 e σ3. 

 

Para a rocha intacta, mb = mi, a qual é determinada a partir de um ajuste da equação 

acima para os dados de testes triaxiais de amostras de laboratório, tendo s = 1 e a = 0,5, 

ficando a equação da seguinte forma: 

 

σ1/σc = σ3/σc + (mi.σ3/σc + 1)0,5 eq.(2.8) 

 

No critério de Hoek-Brown generalizado, σ1 é a resistência do maciço rochoso à uma 

pressão confinante σ3, e σc é a resistência uniaxial da rocha intacta no maciço rochoso. 

O parâmetro a é geralmente igual a 0,5. As constantes mb e s são parâmetros que variam 

de acordo com o tipo de rocha e a qualidade do maciço. A Tabela 2-12 relaciona os 

valores de mb e s com alguns parâmetros do maciço e tipos de rocha. 
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O desenvolvimento das aplicações do critério de Hoek-Brown, levou a uma melhor 

definição dos parâmetros mb e s. A tabela a seguir apresenta uma referência mais 

recente para os valores de mi da rocha intacta, de acordo com cada tipo de rocha. 

 

 

Tabela 2-12: Valores da constante mi para a rocha intacta. Os valores em parênteses são estimados. 

(Hoek 2006). 

Tipo de rocha Nome da rocha e valores de mi 

Íg
n

ea
s 

Intrusiva 

Granito 32±3 

Granodiorito 

29±3 

Diorito 25±5 

Dolerito 

(16±5) 

Gabro 27±3 

Norito 22±5 

Peridotito 

(25±5) 

Extrusiva 
Riolito 

(16±5) 

Andesito 

25±5 

Basalto (16±5) 

Diabásio 

(16±5) 

Pórfiros 

(20±5) 

Vulcânica  
Aglomerado 

(19±3) 
Tufos (13±5)  

S
ed

im
en

ta
re

s 

Clástica 

Conglomerado 

(4±18) 

Brechas 

(4±16) 

Arenito 

17±4 

Siltito 7±2 

Margas (7±2) 

Argilito 4±2 

Folhelho (6±2) 

Carbonática 

Calcário 

cristalino 

(12±3) 

Calcário 

esparítico 

(10±2) 

Calcário 

micrítico (9±2) 

Dolomito 

(9±3) 

Química  
Gipso 8±2 

Anidrido 12±2 
  

Orgânica   Carvão (8±12) Giz 7±2 

M
et

am
ór

fi
ca

s 

Foliada Gnaisse 28±5 Xisto 12±3 Filito (7±3) Ardósia 7±4 

Levemente 

foliada 

Migmatito 

(29±3) 

Anfibolito 

26±6 
  

Sem foliação Quartzito 20±3 
Metarenito 

(19±3) 

Hornfels 

(19±4) 
Mármore 9±3 
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Tabela 2-13: Relação entre a qualidade do maciço rochoso e as constantes de Hoek-Brown (Zhao J.) 

Critério de ruptura de 

Hoek-Brown 

Rochas 

carbonáticas 

com clivagem 

mineral bem 

desenvolvida 

(dolomito, 

calcário, 

mármore) 

Rochas argilosas 

litificadas 

(argilito, siltito, 

folhelho, ardósia) 

(normal a 

clivagem) 

Rochas arenosas 

com cristais 

resistentes e 

clivagem pouco 

desenvolvida 

(arenito, quartzito) 

Rochas ígneas 

cristalinas de 

grãos 

poliminerálicos 

finos (andesito, 

dolerito, basalto, 

riolito) 

Rochas 

metamórficas e 

ígneas cristalinas 

de grãos poli-

minerálicos 

grossos (gabro, 

granito,gnaisse, 

diorito) 

Rocha intacta (amostras 

de laboratório sem 

juntas) 

RMR=100, Q=500 

mi = 7,0 

s = 1,0 

mi = 10,0 

s = 1,0 

mi = 15,0 

s = 1,0 

mi = 17,0 

s = 1,0 

mi = 25,0 

s = 1,0 

Maciço rochoso de 

qualidade muito boa 

(juntas sem alteração 

fortemente integradas e 

espaçadas de 3 m) 

RMR=85, Q=100 

mb = 3,5 

 

s = 0,1 

mb = 5,0 

 

s = 0,1 

mb = 7,5 

 

s = 0,1 

mb = 8,5 

 

s = 0,1 

mb = 12,5 

 

s = 0,1 

Maciço rochoso de 

qualidade boa (rocha sã 

a levemente alterada 

com juntas um pouco 

desconectadas e espa-

çadas de 1 a 3 m) 

RMR=65, Q=10 

mb = 0,7 

 

s = 0,004 

mb = 1,0 

 

s = 0,004 

mb = 1,5 

 

s = 0,004 

mb = 1,7 

 

s = 0,004 

mb = 2,5 

 

s = 0,004 

Maciço rochoso de 

qualidade razoável 

(várias juntas me-

dianamente alteradas e 

espaçadas de 0,3 a 1 m) 

RMR=44, Q=1,0 

mb = 0,14 

 

s = 0,0001 

mb = 0,20 

 

s = 0,0001 

mb = 0,30 

 

s = 0,0001 

mb = 0,34 

 

s = 0,0001 

mb = 0,50 

 

s = 0,0001 

Maciço rochoso de má 

qualidade (inúmeras 

juntas alteradas e 

espaçadas de 3 a 50 cm 

com algum preenchi-

mento residual) 

RMR=23, Q=0,1 

mb = 0,04 

 

s = 0,00001 

mb = 0,05 

 

s = 0,00001 

mb = 0,08 

 

s = 0,00001 

mb = 0,09 

 

s = 0,00001 

mb = 0,13 

 

s = 0,00001 

Maciço rochoso de 

muito má qualidade 

(juntas muito alteradas 

com espaçamento <3 cm 

e preenchimento de 

finos) RMR=3, Q=0,01 

mb = 0,007 

 

s = 0 

mb = 0,01 

 

s = 0 

mb = 0,015 

 

s = 0 

mb = 0,017 

 

s = 0 

mb = 0,025 

 

s = 0 
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As constantes m e s estão relacionadas com o RMR convencional (não corrigido) da 

seguinte forma: 

 

• Para maciços rochosos não-pertubados (desmonte a fogo suave ou escavações por 

máquinas de perfuração): 

 

mb = mi . exp(RMR-100/28)  eq.(2.9) 

e 

s = exp(RMR-100/9)  eq.(2.10) 

 

 

• Para maciços rochosos pertubados (taludes ou escavações com danos por desmonte a 

fogo): 

 

mb = mi . exp(RMR-100/14)  eq.(2.11) 

e 

s = exp(RMR-100/6)  eq.(2.12) 

 

 

2.7.4.2. Aplicação do RMR na abertura de túneis 

 

Bieniawski (1989) publicou um conjunto de diretrizes para a seleção de suportes e sua 

utilização na abertura de túneis em rocha para os quais o valor do RMR fora 

determinado. Essas diretrizes são reproduzidas na Tabela 2-14. 

 

Note-se que essas diretrizes foram estabelecidas para a abertura de um túnel de 10 

metros de extensão em forma de ferradura, construído usando-se métodos de perfuração 

e desmonte a fogo em maciços rochosos submetidos a tensão vertical menor que 25 

MPa (equivalente a uma profundidade menor que 900 metros abaixo da superfície). 
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Tabela 2-14: Orientações para escavação e utilização de suporte para túneis com 10 m de extensão 

de acordo com o sistema RMR (após Bieniawski, 1989). 

Classe do Maciço 
Rochoso 

Escavação 

Tirantes em rocha 
(20mm diâmetro – 

totalmente 
chumbado) 

Concreto 
projetado 

Suportes de aço 

I – Muito bom 
(RMR: 81 – 100) 

Face cheia, 
avanço de 3 m 

Geralmente nenhum suporte é necessário, exceto 
parafusamento local 

II – Bom 
(RMR 61 – 80) 

Face cheia, avan-
ço de 1 a 1,5 m. 
Suporte completo 
20 m da face 

Localmente, tirantes 
de 3 m, espaçados 
2,5 m na coroa, 
ocasionalmente com 
tela de arame 

50 mm na coroa 
onde for 
necessário 

Não utilizado 

III – Razoável 
(RMR 41 – 60) 

Teto e bancada, 
avanço de 1,5 a 3 
m. Colocar supor-
te após cada ex-
plosão. Suporte 
completo 10 m da 
face 

Tirantes de 4 m, 
espaçados 1,5 a 2 m 
na coroa, e paredes 
com tela de arame 

50 a 100 mm na 
coroa e 30 mm 
nos lados 

Não utilizado 

IV – Ruim 
(RMR 21 – 40) 

Teto e bancada, 
avanço de 1 a 1,5 
m. Instalar supor-
te juntamente com 
a escavação, 10 m 
da face 

Tirantes de 4 a 5 m, 
espaçados 1 a 1,5 m 
na coroa, e paredes 
com tela de arame 

100 a 150 mm na 
coroa e 100 mm 
nos lados 

Reforços leves a 
médios, 
espaçados de 1,5 
m onde for 
necessário 

V – Muito ruim 
(RMR < 20) 

. Ações múltiplas. 
Avanço de 0,5 a 
1,5 m no teto. 
Instalação de su-
porte juntamente 
com a escavação. 
Concreto proje-
tado o mais rápido 
possível após as 
explosões 

Tirantes de 5 a 6 m, 
espaçados 1 a 1,5 m 
na coroa, e paredes 
com tela de arame. 
Tirantes invertidos 

150 a 200 mm na 
coroa, 150 mm 
nos lados, e 50 
mm na face 

Reforços médios 
a pesados, 
espaçados de 0,75 
onde for 
necessário. 
Fechamento 
invertido 

 

 

2.7.4.3. Modificações no RMR para a mineração 

 

A Avaliação do Maciço Rochoso de Bieniawski (RMR) baseou-se inicialmente sobre 

casos provenientes da engenharia civil. Por conseguinte, a indústria da mineração 

tendeu a considerar a classificação um pouco conservadora, desde então, diversas 

modificações têm sido propostas para tornar a classificação mais relevante para 

aplicações em mineração. A discussão completa sobre essas modificações está 

publicada no artigo de Bieniawski (1989). 
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Laubscher (1977, 1984), Laubscher e Taylor (1976) e Laubscher e Page (1990) 

descreveram uma Modificação da Avaliação do Maciço Rochoso para sistemas de 

mineração (MRMR). Este sistema MRMR assume o valor RMR básico, como definido 

por Bieniawski, e ajusta-o para considerar as tensões in situ e induzidas, mudanças de 

tensões e os efeitos de detonações e intemperismo. Um conjunto de recomendações de 

suporte está associado com o resultado do valor de MRMR. Ao se utilizar o sistema 

MRMR de Laubscher, deverá ter-se em mente que muitos dos relatos de casos em que 

se baseia o sistema são derivados de operações em galerias subterrâneas. Originalmente, 

block caving em minas de asbestos na África serviu de base para as modificações, mas, 

posteriormente, outros casos históricos de todo o mundo foram adicionadas ao banco de 

dados. 

 

Cummings et al. (1982) e Kendorski et al. (1983) também fizeram modificações na 

Classificação do RMR de Bieniawski para desenvolver o sistema MBR (RMR básico 

modificado) para mineração. Este sistema foi desenvolvido para operações de block 

caving nos EUA. Ele envolve o uso de diferentes classificações para os parâmetros 

originais usados para determinar o valor do RMR e posteriormente ajustá-lo ao valor 

MBR resultante para considerar os danos das detonações, tensões induzidas, feições 

estruturais, distância da frente de lavra e tamanho dos blocos. Recomendações de 

suporte são apresentados para desvios isolados (aberturas secundárias) em 

desenvolvimento, bem como para o suporte final dos cruzamentos e desvios. 

 

 

2.7.5. Rock Tunnel Quality (sistema-Q) 

 

Com base na avaliação de um grande número de relatos de casos de escavações 

subterrâneas, Barton et al. (1974), do Instituto Norueguês de Geotecnia (NGI) propôs 

um Índice de Qualidade de Túneis (sistema-Q) para a determinação das características 

do maciço rochoso e os requisitos de suporte para túneis. Da mesma forma que na 

classificação geomecânica, o sistema-Q requer a determinação do RQD, porém, não 

leva em consideração parâmetros como a resistência da rocha intacta e espaçamento das 

juntas, mas leva em conta essas informações, implicitamente, nos fatores RQD e Jn. 
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Fatores numéricos ponderados definem a importância dos conjuntos de juntas (Jn), da 

rugosidade (Jr), da alteração das juntas (Ja), do fluxo de água nas juntas (Jw) e do estado 

de tensão do maciço (SRF). O valor numérico do índice Q varia em uma escala 

logarítmica de 0,001 a um máximo de 1000, e é definido por: 

 

 

Q = RQD/Jn X Jr/Ja X Jw/SRF  eq.(2.13) 

 

 

Onde: 

 

RQD é a designação da qualidade da rocha; 

Jn é o número de conjuntos (famílias) de juntas ou descontinuidades; 

Jr é o índice de rugosidade das juntas ou descontinuidades; 

Ja é o grau de alteração das juntas ou descontinuidades; 

Jw é o fator de redução de água; 

SRF é o estado de tensão no maciço. 

 

O valor de Q é considerado como uma função de apenas três parâmetros que são as 

medidas de: 

 

(a) RQD / Jn : representa uma medida aproximada do tamanho do bloco. 

 

(b) Jr / Ja : representa a rugosidade e o grau de alteração das paredes das juntas. A 

função tg-1 (Jr/Ja) constitui uma boa aproximação da resistência ao cisalhamento 

interblocos (vide Tabela 2-22). 

 

(c) Jw / SRF : define o estado de tensões no maciço. 

 

O produto das três razões é utilizado para definir o índice de qualidade da rocha (Q). 

Quanto mais alto for o valor de Q, melhores serão as condições de escavabilidade do 

maciço rochoso. A seguir serão descritos os parâmetros utilizados no sistema-Q. 
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• Índice do número de famílias de juntas (Jn) 

 

O parâmetro Jn, representando o número de famílias de juntas, vai geralmente, ser 

afetado por foliação, xistosidade, clivagem ardosiana, acamamento, etc. No caso em que 

essas feições são fortemente desenvolvidas, elas devem ser consideradas uma família. 

Entretanto, se apenas algumas “juntas”, ou apenas quebras ocasionais em testemunhos, 

devido a estas feições, são visíveis, deve-se considerá-las uma família esparsa. 

 

 

Tabela 2-15: Valores de Jn no sistema-Q. 

Condições de compartimentação do maciço Valores de Jn 
A – Fraturas esparsas ou ausentes 0,5 – 1,0 
B – Uma família de fraturas 2 
C – Uma família, mais fraturas esparsas 3 
D – Duas famílias de fraturas 4 
E – Duas famílias, mais fraturas esparsas 6 
F – Três famílias de fraturas 9 
G – Três famílias, mais fraturas esparsas 12 
H – Quatro ou mais famílias de fraturas 15 
I – Rocha triturada (completamente fragmentada) 20 

 

 

O valor de Jn pode ser expresso em termos de um número médio de juntas por unidade 

de área ou de volume do maciço rochoso. Assim, em caso de haver mais de uma família 

de juntas, Jn é obtido pela adição das frequências de cada família individualmente, 

verificadas ao longo de linhas de varredura. Por exemplo, considerando-se o 

comprimento de linhas de varredura de 5 e 10 metros, pode-se ter, para um caso 

hipotético de quatro famílias de juntas: 

 

Jn = 6/10 + 24/10 + 5/5 + 1/10 = 4,1 (descont./m3) 

 

Barton et al. (1974) propõem a seguinte classificação do tamanho de blocos, 

delimitados por descontinuidades. 
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Tabela 2-16: Classificação de blocos de rocha. 

Denominação Jn (descont./m3) 
Blocos muito grandes < 1,0 
Blocos grandes 1 – 3 
Blocos médios 3 – 10 
Blocos pequenos 10 – 30 
Blocos muito pequenos > 30 
Rocha triturada > 60 

 

 

• Índice de alteração das paredes das juntas (Ja) 

 

Tabela 2-17: Valores de Ja no sistema-Q. 

a- Fraturas sem deslocamento relativo. Há contato rocha-rocha entre as paredes das fraturas 
Condição de alteração das paredes Valores de Ja 

A – Paredes duras, compactas, preenchimentos impermeáveis (quartzo ou 
epidoto) 

0,75 

B – Paredes sem alteração, somente leve descoloração (ϕr = 25 – 35º) 1 
C – Paredes levemente alteradas, com partículas arenosas e rochas desintegradas 
não-argilosas (ϕr = 25 – 35º) 

2 

D – Paredes com películas siltosas ou areno-argilosas (ϕr = 20 – 25º) 3 
E – Paredes com películas de materiais moles ou com baixo ângulo de atrito 
(caolinita, clorita, talco, grafita, etc.) e pequena quantidade de minerais 
expansivos (ϕr = 8 – 16º) 

4 

b- Fraturas com deslocamento relativo (menos de 10cm). Há contato rocha-rocha entre as paredes 
das fraturas 
F – Paredes com partículas de areia e rochas desintegradas, sem argila (ϕr = 25 – 
35º) 

4 

G – Fraturas com preenchimento argiloso sobreconsolidado (espessura < 5mm) 
(ϕr = 16 – 24º) 

6 

H – Fraturas com preenchimento argiloso subconsolidado (espessura < 5mm) (ϕr 
= 12 – 16º) 

8 

I – Fraturas com preenchimento argiloso expansivo, como por exemplo a 
montmorilonita (espessura < 5mm) (ϕr = 12 – 16º) 

8 – 12 

c- Fraturas com deslocamento relativo. Não há contato rocha-rocha entre as paredes das fraturas 
J, K, L – Zonas com rochas trituradas ou esmagadas, com argila (ver G, H e I 
para condições do material argiloso) (ϕr = 6 – 24º) 

6 – 8 
ou 

8 – 12 
M – Zonas siltosas ou areno-argilosas com pequena quantidade de argila 5 
N, O, P – Zonas ou bandas contínuas de argila (ver G, H e I para condições de 
material argiloso) (ϕr = 6 – 24º) 

10 – 13 
ou 

13 - 20 
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• Índice de rugosidade das juntas (Jr) 

 

Tabela 2-18: Valores de Jr no sistema-Q. 

a- Fraturas sem deslocamento relativo. Contato rocha-rocha entre as paredes das fraturas 
b- Fraturas com deslocamento relativo (menos de 10cm). Contato rocha-rocha entre as paredes 
das fraturas 

Condições de rugosidade das paredes Valores de Jr 
A – Fraturas não-persistentes 4 
B – Fraturas rugosas ou irregulares, onduladas 3 
C – Fraturas lisas, onduladas 2 
D – Fraturas polidas, onduladas 1,5 
E – Fraturas rugosas ou irregulares, planas 1,5 
F – Fraturas lisas, planas 1 
G – Fraturas polidas ou estriadas, planas 0,5 
c- Fraturas com deslocamento relativo. Não há contato rocha-rocha entre as paredes das fraturas 
H – Fraturas com minerais argilosos 1 
I – Zonas esmagadas 1 

 

Os parâmetros Jr e Ja, representando a resistência ao cisalhamento, devem ser relativos à 

família de juntas menos resistente ou à descontinuidade preenchida com argila na zona 

estudada. Entretanto, se a família de juntas ou descontinuidades com o menor valor de 

(Jr/Ja) é orientada favoravelmente à estabilidade, então uma segunda família menos 

favorável pode, algumas vezes, ser mais significativa, e sua maior razão (Jr/Ja) deve ser 

utilizada na avaliação do valor Q. Portanto, o valor de (Jr/Ja) deve ser devido à 

descontinuidade mais favorável à ruptura. 

 

• Índice do caudal efluente (Jw) 

 

Tabela 2-19: Valores de Jw no sistema-Q. 

Condições de afluência de água Valores de Jw 
Pressão de água 

(Kg/cm2) 
A – Escavação a seco ou com pequena afluência de água 
(< 5 l/m) 

1,0 < 1 

B – Afluência média da água com lavagem ocasional do 
preenchimento das fraturas 

0,66 1,0 – 2,5 

C – Afluência elevada em rochas competentes, sem 
preenchimento das juntas 

0,5 2,5 – 10 

D – Afluência elevada com considerável lavagem do 
preenchimento das fraturas 

0,33 2,5 – 10 

E – Afluência excepcionalmente elevada (ou jatos de 
pressão), decaindo com o tempo 

0,2 – 0,1 > 10 

F – Afluência excepcionalmente elevada (ou jatos de 
pressão), sem decaimento com o tempo 

0,1 – 0,05 > 10 
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• Índice do estado de tensão do maciço (SRF) 

 

Tabela 2-20: Valores de SRF no sistema-Q. 

a- Zonas alteradas 
Condições das tensões dos maciços SRF 

A – Ocorrência de múltiplas zonas alteradas contendo argila ou rocha quimicamente 
desintegrada (profundidade qualquer) 

10 

B – Zona alterada contendo argila ou rocha quimicamente desintegrada (profundidade 
de escavação ≤ 50m) 

5 

C – Zona alterada contendo argila ou rocha quimicamente desintegrada (profundidade 
de escavação > 50m) 

2,5 

D – Múltiplas zonas esmagadas em rocha competente, sem argila (profundidade 
qualquer) 

7,5 

E – Zona esmagada em rocha competente, sem argila (profundidade de escavação ≤ 

50m) 
5 

F – Zona esmagada em rocha competente, sem argila (profundidade de escavação > 
50m) 

2,5 

G – Fraturas abertas, fraturamento muito intenso (profundidade qualquer) 5 
b- Rocha competente, problemas de tensões de rochas 
H – Tensões baixas, próximo à superfície (σc / σ1 > 200) 2,5 
I – Tensões médias (σc / σ1 = 200 a 10) 1 
J – Tensões altas (σc / σ1 = 10 a 5) 0,5 – 2,0 
K – Explosões moderadas de rocha (σc / σ1 = 5 a 2,5) 5 – 10 
L – Explosões intensas de rocha (σc / σ1 < 2,5) 10 – 20 
c- Rochas incompetentes (comportamento plástico devido ao tipo das deformações) 
M – Tensões moderadas 5 – 10 
N – Tensões elevadas 10 – 20 
d- Rochas expansivas (atividade expansiva com a presença de água) 
O – Pressão de expansão moderada 5 – 10 
P – Pressão de expansão elevada  10 – 15 

 

 

Tabela 2-21: Classificação do maciço no sistema-Q. 

Classe Padrão geomecânico do maciço Valores de Q 
IX Péssimo 0,0001 – 0,01 

VIII Extremamente ruim 0,01 – 0,1 
VII Muito ruim 0,1 – 1,0 
VI Ruim 1,0 – 4,0 
V Regular 4,0 – 10,0 
IV Bom 10,0 – 40,0 
III Muito bom 40,0 – 100,0 
II Ótimo 100,0 – 400,0 
I Excelente > 400,0 

 

Após a obtenção dos valores relativos a cada um dos parâmetros analisados, obtém-se o 

valor de Q sendo o maciço classificado de acordo com a tabela acima. 
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2.7.5.1. Aplicações do sistema-Q 

 

2.7.5.1.1. Estimativa da resistência ao cisalhamento aparente a partir dos 

parâmetros Jr e Ja 

 

A Tabela 2-22 pode ser usada para se obter uma aproximação da resistência ao 

cisalhamento interblocos para as três categorias de contatos de paredes de rocha ao 

longo de fraturas, baseado na função tg-1 (Jr/Ja). 

 

 

Tabela 2-22: Estimativa da resistência ao cisalhamento aparente (Barton et al. 1974). 

a- Fraturas sem deslocamento relativo. Contato rocha-rocha entre as paredes das fraturas 
Descrição Valores Jr      

  Ja = 0,75 1,0 2 3 4 
A-Fraturas descontínuas 4 79º 76º 63º 53º 45º 
B-Fraturas ásperas ou irregulares, 
onduladas 

3 76º 72º 56º 45º 37º 

C-Fraturas lisas, onduladas 2 69º 63º 45º 34º 27º 
D-Fraturas polidas, onduladas 1,5 63º 56º 37º 27º 21º 
E-Fraturas ásperas ou irregulares, 
planas 

1,5 63º 56º 37º 17º 21º 

F-Fraturas lisas, planas 1,0 53º 45º 27º 18º 14º 
G-Fraturas polidas, planas 0,5 34º 27º 14º 9,5º 7,1º 
       
b- Fraturas com deslocamento relativo (menos de 10 cm). Contato rocha-rocha entre as paredes das 
fraturas 
  Ja= 4 6 8 12 ----- 
A-Fraturas descontínuas 4 45º 34º 27º 18º ----- 
B-Fraturas ásperas ou irregulares, 
onduladas 

3 37º 27º 21º 14º ----- 

C-Fraturas lisas, onduladas 2 27º 18º 14º 9,5º ----- 
D-Fraturas polidas, onduladas 1,5 21º 14º 11º 7,1º ----- 
E-Fraturas ásperas ou irregulares, 
planas 

1,5º 21º 14º 11º 7,1º ----- 

F-Fraturas lisas, planas 1,0º 14º 9,5º 7,1º 4,7º ----- 
G-Fraturas polidas, planas 0,5º 7º 4,7º 3,6º 2,4º ----- 
       
c- Fraturas com deslocamento relativo. Não há contato rocha-rocha entre as paredes das fraturas 
  Ja = 6 8 12 
Rochas trituradas, com minerais 
argilosos 

1,0 9,5 7,1 4,7 

  Ja = 5   
Zonas siltosas ou areno-argilosas 1,0 11º   
  Ja = 10 13 20 
Bandas argilosas espessas 1,0 5,7º 4,4º 2,9º 
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2.7.5.1.2. Estimação do módulo de deformabilidade 

 

Barton (2002) apresentou uma fórmula para calcular o módulo de deformabilidade a 

partir do valor Q pela seguinte equação: 

 

Em = 10.[Q.(σc/100)]⅓ eq.(2.14) 

 

Grimstad e Barton (1993) também sugeriram uma fórmula para estimar o módulo de 

deformabilidade relacionado com o valor Q, segundo estes autores, a expressão deve ser 

usada para valores de Q maiores que 1.  

 

Em = 25.log Q  eq.(2.15) 

 

Em seu trabalho intitulado “The deformation modulus of rock masses – comparisons 

between in situ tests and indirect estimates”, Palmström e Singh (2001) propuseram 

uma nova equação para o intervalo de 1 < Q < 30. 

 

Em = 8.Q0,4 eq.(2.16) 

 

2.7.5.2. Correlações entre o RMR e o sistema-Q 

 

As correlações foram propostas entre o RMR e o índice-Q (Bieniawski, 1976), baseadas 

em 111 casos históricos analisados para este fim, sendo 62 casos escandinavos, 28 casos 

Sul-Africano, e 21 casos dos Estados Unidos, Canadá, Austrália e Europa. Foram 

determinadas as seguintes relações para engenharia civil de túneis: 

 

RMR = 9 lnQ + 44  eq.(2.17) 

 

Para túneis de mineração, Abad et al. (1983) analisaram 187 minas de carvão na 

Espanha, chegando a essa correlação: 

 

RMR = 10,5 lnQ + 42  eq.(2.18) 
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2.7.6. Geological Strenght Index (sistema GSI) 

 

O Índice Geológico de Resistência (GSI) foi introduzido por Hoek (1994) e Hoek et al. 

(1995) e objetivou estimar a redução da resistência do maciço rochoso em diferentes 

condições geológicas. O sistema dá um valor para o GSI estimado a partir da estrutura 

do maciço rochoso e da condição da superfície das descontinuidades da rocha. A 

aplicação direta do valor do GSI é estimar os parâmetros do critério de resistência de 

Hoek-Brown para os maciços rochosos. Embora não tenha sido destinado a ser uma 

classificação do maciço rochoso, o valor do GSI, de fato, reflete a qualidade do maciço 

rochoso. 

 

O sistema GSI tem sido modificado e atualizado nos últimos anos, principalmente para 

abranger casos com características geológicas complexas, tais como zonas de 

cisalhamento. O uso do GSI exige um minucioso entendimento da engenharia geológica 

na caracterização do maciço rochoso, visto que, seus parâmetros fornecem uma 

descrição generalizada sobre a estrutura do maciço rochoso. 

 

Os parâmetros de Hoek-Brown podem ser obtidos através de ensaios in situ, porém, os 

enormes custos desses ensaios tornam-os muitas vezes difíceis de serem realizados. O 

sistema GSI surgiu da busca por uma solução prática para essa dificuldade. Hoek e 

Brown reconheceram que as características que controlam a deformabilidade e a 

resistência dos maciços rochosos são semelhantes às características determinadas pelos 

sistemas RMR e Q de classificação de maciços rochosos, e sugeriram que as 

classificações poderiam ser usadas para estimar as constantes mb e s. 

 

Numa atualização posterior, Hoek e Brown sugeriram que os parâmetros de um maciço 

rochoso poderiam ser estimados pela versão modificada do RMR (Bieniawski, 1976), 

assumindo o maciço completamente seco e uma orientação favorável das juntas. Isso 

porque, essa aproximação não funciona para rochas muito pobres, com um RMR menor 

que 25. Desta maneira, o sistema GSI consolida várias versões do critério de Hoek-

Brown em um único e simplificado critério generalizado, que abrange todos os tipos de 

rochas encontradas normalmente em engenharia subterrânea. 
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O sistema GSI é apresentado nas Tabelas 2-23 e 2-24. A experiência tem mostrado que 

apenas a Tabela 2-23 é suficiente para a observação de campo, uma vez que só é 

necessário anotar a letra refente ao código que identifica cada categoria de maciço 

rochoso, representada pela iniciais de cada campo. Esses códigos podem ser utilizados 

para estimar o valor do GSI a partir da Tabela 2-24. 

 

Uma vez que se tem o índice GSI estimado, os parâmetros que descrevem as 

características de resistência do maciço rochoso são calculados pelas seguintes 

expressões: 

mb = mi . exp(GSI-100/28) eq.(2.19) 

 

Para GSI > 25, ou seja, maciços rochosos de qualidade boa a razoável, o critério de 

Hoek-Brown original é aplicável com: 

 

s = exp(GSI-100/9) eq.(2.20) 

e 

a = 0,5 

 

Para GSI < 25, ou seja, maciços rochosos de qualidade muito ruim, o critério de Hoek-

Brown modificado aplica-se com: 

 

s = 0 

e 

a = 0,65-(GSI/200) eq.(2.21) 

 

Esses parâmetros são diretamente aplicados na fórmula do critério de ruptura de Hoek-

Brown (equação 2.7). 

 

Hoek & Brown (1997) também sugerem uma expressão para o módulo de 

deformabilidade para rochas com resistência (σci < 100): 

 

Em (GPa) = (σci/100)0,5.10(GSI-10/40)  eq.(2.22) 
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Tabela 2-23: Caracterização de maciços rochosos com base na trama entre os blocos e alteração das 

juntas (Hoek & Brown 1997). 
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Tabela 2-24: Estimativa do Índice Geológico de Resistência (GSI) com base em descrições geológi-

cas (Hoek & Brown 1997). 
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Capítulo 3 

O RMi DE PALSMTRÖM 

 

 

3.1. Introdução 

 

Além de Bieniawski (1984), vários outros autores como Hoek & Brown (1980) e Nieto 

(1983) indicaram a necessidade de uma caracterização da resistência dos maciços ro-

chosos. O índice do Maciço Rochoso (RMi) foi elaborado por Palmström (1995) para 

satisfazer esta necessidade, incluindo melhores orientações práticas para obtenção de 

dados numéricos. 

 

Os materiais de construção, como aço e concreto, comumente utilizados na engenharia 

civil e mineração são caracterizados principalmente por suas propriedades de 

resistência. Essa propriedade básica dos materiais é usada em engenharia e design. Em 

engenharia de rochas, a caracterização da resistência do maciço rochoso é de uso 

comum. O RMi é utilizado para caracterizar a resistência do maciço rochoso indicado 

para aplicação em engenharia de rochas e outros tipos de cálculos associados com a 

construção em rocha. 

 

O índice RMi é calculado pela seguinte equação: 

 

RMi = σc x JP eq.(3.1) 

 

onde σc é a resistência à compressão uniaxial da rocha intacta, e JP é o conjunto de 

parâmetros para quatro propriedades de junta, são elas, densidade das juntas (ou 

tamanho de bloco), rugosidade das juntas, alteração das juntas, e tamanho das juntas. JP 

é, de fato, um fator de redução que representa os efeitos das juntas sobre a resistência do 

maciço rochoso. JP = 1 para uma rocha intacta, JP = 0 para um maciço completamente 

fragmentado. 
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O índice do Maciço Rochoso (RMi) difere das classificações anteriores principalmente 

por ser mais quantitativo e mais objetivo, enquanto as outras classificações apresentam 

um caráter mais descritivo ou qualitativo. Isso é um pré-requisito para ser aplicável em 

cálculos de mecânica das rochas e engenharia de rocha. 

 

 

3.2. O Princípio Fundamental do RMi 

 

O princípio fundamental no desenvolvimento do RMi é centrado nos efeitos que os 

defeitos de um maciço rochoso provocam na redução da resistência da rocha intacta. 

Como pode ser notado, o RMi não é adimensional, pois tem as unidades de σc. Os 

componentes individuais de entrada do RMi, a resistência da rocha, e as características 

das juntas são medidos e combinados para deduzir a resistência do maciço rochoso. 

Resultados de ensaios em grande escala e medições de campo de resistência de maciços 

rochosos foram usados para desenvolver uma expressão para o RMi o mais próximo 

possível da realidade. 

 

 
Figura 3-1: O princípio do RMi na caracterização das propriedades do maciço rochoso (Palmström 

1995). 
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3.3. A Associação dos Parâmetros de Entrada 

 

O parâmetro para o material rochoso (σc), a resistência à compressão uniaxial da rocha 

intacta, é usado diretamente. Seu valor pode ser determinado através de testes de 

laboratório, ou por alguns dos métodos de estimativa no campo, como descrito no 

subítem 2.5. O parâmetro de juntas (JP) é uma combinação do tamanho do bloco, 

medido em termos de volume (Vb), e o fator de condição da junta (jC) – vide        

Figura 3-1. 

 

O volume do bloco (Vb) é uma medida do grau de distribuição ou da densidade de 

juntas. Como é uma medida tridimensional, que indiretamente também é uma expressão 

da geometria geral do maciço rochoso. Pode ser determinada a partir de medições em 

campo das dimensões dos blocos que será abordado no subítem 3.3.2. 

 

O fator de condição da junta (jC) representa as propriedades de atrito entre as faces dos 

blocos e o efeito de escala imposto pelas juntas. Barton et al. (1974) escolheram em seu 

sistema Q a rugosidade e os fatores de alteração (Jr e Ja) para representar a importância 

da dilatância e a resistência ao cisalhamento das juntas. A relação dos dois parâmetros 

(Jr/Ja) representa, pelas classificações que são dadas no sistema Q, uma boa 

aproximação das reais propriedades de resistência ao cisalhamento da junta dentro das 

variações normais destes fatores (Barton et al, 1974; Barton e Bandis, 1990). Parece, 

portanto, lógica a utilização desses mesmos valores e a combinação desses parâmetros 

para o fator de condição das juntas no RMi. 

 

Um fator de tamanho das juntas (jL) foi escolhido como um fator de correção de 

tamanho para as juntas. A razão para isso é o fato de que as juntas maiores têm um 

impacto marcadamente mais forte sobre o comportamento de um maciço rochoso do 

que as juntas menores. Além disso, a continuidade ou terminação da junta tem sido 

incluída. Esta parte do fator é dividido entre as juntas que terminam em rocha maciça, 

ou seja, juntas descontínuas, e outras juntas. O efeito de uma junta descontínua é muito 

menor que o efeito de um plano de falha, que mesmo parcialmente, deve passar através 

da rocha intacta. 
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Os fatores incluídos no fator de condição das juntas são combinados da seguinte forma: 

 

jC = jL x jR/jA eq.(3.2) 

Onde: 

 

jR = o fator de rugosidade das juntas da superfície da parede e sua planaridade 

(semelhante ao Jr do sistema-Q), 

 

jA = o fator de alteração das juntas, representando as condições das paredes das juntas 

(a presença de preenchimento ou das condições de intemperismo e as possíveis 

características de preenchimento). É semelhante ao Ja do sistema-Q, e 

 

jL = o fator de tamanho das juntas e sua continuidade. 

 

 

3.3.1. Fator de condição das juntas (jC) 

 

O fator de condição da junta é utilizado para representar as propriedades de fricção das 

faces do bloco (ou seja, juntas) e o efeito de escala relativo imposto pelas juntas. 

 

Os trabalhos de Patton (1966) enfatizaram a importância das características da 

superfície das juntas na determinação da sua resistência ao cisalhamento. De particular 

importância foi o reconhecimento de Patton que a resistência ao cisalhamento resulta 

das asperezas nas superfícies das juntas, e que estas precisam ser superadas para que 

haja o cisalhamento. 

 

A resistência da rocha em que ocorrem as descontinuidades, tem uma relação direta com 

as características de resistência das descontinuidades, particularmente onde as paredes 

estão em contato direto com a própria rocha, como no caso das juntas não preenchidas 

(ISRM, 1978). A natureza das asperezas, particularmente a rugosidade e a dureza, são 

dependentes da composição mineralógica e da natureza litológica da rocha. As 
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características da superfície da rocha afetarão a resistência ao cisalhamento das 

descontinuidades em grau acentuado se as paredes forem planares e lisas (Piteau, 1970). 

A distância entre duas paredes de juntas correspondentes controla a extensão a que elas 

podem se conectar. Na ausência de interconecção, a resistência ao cisalhamento da junta 

será dada pelo material de preenchimento. À medida que diminui a separação, as 

asperezas da parede de rocha tornam-se gradualmente mais interligadas, e ambos, 

preenchimento e rocha, contribuem para a resistência ao cisalhamento. 

 

Segundo Palmström(1980), o comprimento das juntas muitas vezes tem uma influência 

significativa sobre o comportamento dos maciços rochosos. Lardelli (1992) e Kleberger 

(1992) também salientaram a importância desta observação, em particular a diferença 

entre as descontinuidades e juntas ortogonais. 

 

As propriedades ou efeitos de uma junta dependem, portanto, dos seguintes fatores 

básicos (Bieniawski, 1984; Piteau, 1970): 

 

1. A condição da junta, ou seja: 

 

• a resistência (dureza) do material da parede da rocha em superfícies de junta 

limpa, ou o ângulo de atrito dos minerais do preenchimento; 

 

• intemperismo das rochas na parede dos planos de fraqueza; 

 

• as asperezas de pequena escala e a planaridade em grande escala da superfície 

da junta (desnível e ondulação); 

 

• a distribuição de espessura e natureza dos materiais de preenchimento da junta; 

 

• tamanho (persistência) e terminação da junta. 
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2. Os fatores externos, tais como: 

 

• o movimento de cisalhamento pretérito; 

 

• a presença ou ausência de água na junta. 

 

Para cada um dos três principais parâmetros seguintes que representam a condição de 

junta é dado um valor numérico a partir de registros de campo bem definidos, baseado 

principalmente em métodos existentes: 

 

A. O fator de rugosidade (jR) representa a irregularidade da superfície da junta, que 

consiste em: 

 

• a suavidade (js) da superfície da junta, e 

 

• a ondulação (jw) ou planaridade da parede da junta. 

 

 

B. O fator de alteração (jA) expressa as características da junta (Barton 1974): 

 

• a resistência da parede de rocha, ou 

 

• a espessura e a resistência de um possível preenchimento. 

 

 

C. O fator de tamanho (jL), representa a influência do tamanho e da terminação da 

junta. 

 

 

O fator de condição da junta é obtido pela seguinte expressão: 

 

jC = jL x jR/jA = jL (js x jw)/jA  eq.(3.3) 
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Muitas vezes, investigações mal feitas e de baixo custo são executadas onde apenas uma 

estimativa aproximada das características do maciço rochoso é suficiente. Nesses casos, 

geralmente há poucas informações sobre os parâmetros do jC, e um valor unitário pode 

ser usado para as ocorrências mais comuns. Normalmente é usado um valor do jC = 1,5 

a 2; sendo que jC = 1 é uma abordagem mais conservadora. 

 

Isto implica que a caracterização aproximada do RMi pode ser feita mesmo que alguns 

dos parâmetros na condição da junta estejam ausentes. O valor RMi, é claro, torna-se 

menos preciso em tais casos. O benefício disso é que quando a condição da junta não é 

conhecida – por exemplo, no caso de medições de refração sísmica – o RMi pode ser 

estimado (claro, com uma precisão limitada) apenas com os dados da resistência da 

rocha e do tamanho do bloco. 

 

 

3.3.1.1. Fator de rugosidade da junta (jR) 

 

O fator de rugosidade é semelhante ao Jr no sistema-Q. A rugosidade inclui tanto as 

asperezas de pequena escala (suavidade) sobre a superfície da junta, quanto a 

planaridade em grande escala do plano da junta (ondulação). Verificou-se ser mais 

apropriado dividir a rugosidade nestes dois fatores, sendo frequentemente mais fácil 

caracterizá-los separadamente na análise da junta. 

 

A suavidade da superfície ou sua irregularidade é a natureza das asperezas na superfície 

da junta, que pode ser sentida pelo tato. Este é um parâmetro importante que contribui 

para a condição das juntas. As asperezas que ocorrem na interconexão das juntas, caso 

as superfícies estejam limpas e fechadas, inibem o movimento de cisalhamento ao longo 

das superfícies das juntas. As asperezas geralmente têm um comprimento de onda e 

amplitude medidos em milímetros e são facilmente visíveis em uma amostra de 

testemunho de sondagem da descontinuidade. Os termos descritivos aplicáveis estão 

definidos na Tabela 3-1. 
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Tabela 3-1: Caracterização do Fator de Suavidade (js). A descrição é parcialmente baseado em  

Bieniawski (1984) e Barton et al. (1974). 

Termo Descrição Fator js 

Muito rugosa 

Cristas e degraus 
subverticalizados ocorrem com 
efeito de interligação nas 
superfícies das juntas 

3 

Rugosa 

Algumas cristas e degraus 
laterais são evidentes; asperezas 
são claramente visíveis; a 
superfície de descontinuidade é 
bastante abrasiva (como lixa de 
graduação aprox. < 30) 

2 

Ligeiramente rugosa 

As asperezas nas superfícies das 
descontinuidades são 
distinguíveis e perceptíveis 
(como lixa de graduação aprox. 
30 -. 300) 

1,5 

Lisa 

As superfícies parecem suaves e 
sensíveis ao toque (mais suave 
que lixa de graduação aprox. 
300) 

1 

Polida 

As superfícies apresentam 
evidência visual de polimento, 
ou superfície muito lisa como é 
visto frequentemente em 
revestimentos de clorita e, 
especialmente talco 

0,75 

Estriada 

Superfície polida e, muitas vezes 
estriada resultante do atrito ao 
longo de uma superfície de falha 
ou outro movimento de 
superfície 

0,6 – 1,5 

 

O caráter ondulatório do plano da junta aparece como ondulações de planaridade. Ela é 

definida por: 

 

u = max. amplitude (amax) da planaridade / comprimento da junta (Lj) 

 

A amplitude máxima ou offset (amax) pode ser encontrado usando uma régua que é 

colocada na superfície da junta. O comprimento da régua deve ser do mesmo tamanho 

da junta, desde que isto seja possível na prática. Como o comprimento da junta 

raramente pode ser observado ou medido, simplificações na determinação de (U) tem 

sido feitas. Um procedimento descrito por Piteau (1970) pode ser aplicado com um 

padrão de régua de 0,9 m de comprimento. Barton (1982) usou um comprimento de 200 
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mm para medidas do coeficiente de rugosidade da junta (JRC). Para juntas menores, 

réguas de comprimento mais curtos podem ser utilizadas. A simplificação do caráter 

ondulatório ou ondulação é obtido por: 

 

u = medida da máxima amplitude (a) / medida do comprimento ao longo da junta (L) 

 

Os valores do fator de ondulação são apresentados na Tabela 3-2. Muitas vezes, essa 

determinação é realizada por observação visual porque as medidas de ondulação são 

difíceis de obter. 

 

Tabela 3-2: Caracterização do Fator de Ondulação (jw) (Palmström 1995). 

Termo Ondulação (u) Fator de ondulação (jw) 
Interligadas (grande escala)  3 
Em degraus  2,5 
Ondulações grandes u > 3% 2 
Ondulações pequenas u = 0,3 – 3% 1,5 
Planar u < 0,3% 1 

 

O fator de rugosidade da junta é obtido por: jR = js x jw, ou também pode ser 

determinado a partir da Tabela 3-3. Como as classificações destes parâmetros são 

baseados no sistema Q, o fator de rugosidade da junta (Jr) no sistema-Q é, como 

mencionado, semelhante ao jR. 

 

Tabela 3-3: Fator de rugosidade da junta (jR) obtido através da suavidade e ondulação. Os valores 

são similares ao Jr do sistema-Q (Palmström 1995). 

Suavidade* 
Ondulação* 

Planar 
Levemente 
ondulado 

Fortemente 
ondulado 

Em degraus 
Interligadas 

(grande escala) 
Muito rugosa 3 4 6 7,5 9 
Rugosa 2 3 4 5 6 
Ligeiramente 
rugosa 

1,5 2 3 4 4,5 

Lisa 1 1,5 2 2,5 3 
Polida 0,75 1 1,5 2 2,5 
Estriada** 0,6 – 1,5 1 – 2 1,5 – 3 2 – 4 2,5 – 5 
 

Para juntas irregulares é recomendado utilizar jR = 5 

* para juntas preenchidas, jR = 1. ** para juntas estriadas o valor de Jr depende da presença e do tipo de 

estrias, para sulcos estriados é utilizado o maior valor. 
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A rugosidade da junta inclui a condição da superfície do plano da junta, tanto para 

juntas preenchidas quanto para juntas vazias (limpas). Para juntas com preenchimento 

de espessura suficiente para evitar o contato entre as duas paredes, qualquer movimento 

de cisalhamento será restrito ao preenchimento, e a rugosidade da junta terá, então, 

pouca ou nenhuma importância. Nos casos de juntas preenchidas muitas vezes é difícil 

ou impossível medir a rugosidade e muitas vezes também a ondulação. Portanto, o fator 

de rugosidade é definido como jR = 1 como no sistema-Q (onde Jr = 1). 

 

 

3.3.1.2. Fator de alteração das juntas (jA) 

 

Este fator é em grande parte baseado no Ja do sistema-Q. Ele representa tanto a 

resistência do plano da junta quanto o efeito dos materiais de preenchimento e/ou 

revestimento. 

 

A resistência da superfície de uma junta é um componente muito importante para a 

resistência ao cisalhamento e a deformabilidade onde as superfícies estão em contato 

direto com a rocha como no caso de juntas não preenchidas (limpas e revestidas), 

(Bieniawski, 1984, 1989). 

 

A resistência da superfície da junta é determinada pelos seguintes fatores: 

 

• A condição da superfície nas juntas limpas; 

• O tipo de revestimento na superfície das juntas fechadas; 

• O tipo, forma e espessura do preenchimento das juntas abertas. 

 

O processo de intemperismo ou alteração ocorrida na rocha pode ter sido mais 

acentuado ao longo da parede da junta do que no maciço em geral. Isso resulta em uma 

resistência da parede que muitas vezes é uma fração do que seria medido na rocha 

intacta presente no interior dos blocos de rocha. O estado de intemperismo ou alteração 

da superfície da junta, da qual é diferente do material da rocha, é portanto, essencial na 

caracterização da condição da junta. 
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O fator de alteração (jA) é, como visto na Tabela 3-4, um pouco diferente do (Ja) do 

sistema-Q. Algumas alterações também foram feitas na tentativa de fazer observações 

de campo mais fáceis e rápidas. Os valores de Ja podem ser usados desde que a alteração 

da parede da junta seja a mesma do material da rocha intacta. As diversas classes de 

intemperismo/alteração das rochas são apresentadas na Tabela 3-5, e podem ser 

determinadas a partir de observações de campo. 

 

Tabela 3-4: Caracterização e classificação do fator de alteração da junta (jA), em parte com base no 

Ja do sistema-Q (Palmström 1995). 

Contato entre as duas superfícies da parede da rocha 
Termo Descrição jA 

Juntas Limpas: 

Curadas ou “soldadas” 
macia, preenchimento im-
permeável (quartzo, epidoto, etc 

0,75 

Paredes não alteradas 
sem revestimento e/ou 
preenchimento na superfície da 
junta, exceto descoloração 

1 

Alteração da parede da junta: 

1 grau mais alterado 
a superfície da junta apresenta 
uma alteração de classe mais 
elevada do que a rocha 

2 

2 graus mais alterado 
a superfície da junta apresenta 
alteração duas classes mais 
elevada do que a rocha 

4 

Juntas com revestimento ou fino preenchimento: 

Areia, silte, calcita, etc 
Preenchido por material de 
fricção sem argila 

3 

Argila, clorita, talco, etc 
Preenchido por minerais macios 
e coesivos 

4 

 
Juntas parcialmente preenchidas ou sem nenhum contato entre as superfícies da parede da rocha 

Tipo de material de 
preenchimento Descrição 

jA 

Paredes com contato 
parcial fino preenchi-
mento (< 5 mm) 

Paredes sem contato 
entre si. Preenchimento 
espesso ou “gouge” 

Areia, silte, calcita, etc 
Preenchido por material 
de fricção sem argila 

4 8 

Minerais de argila 
compactados 

Preenchimento endu-
recido por material 
macio e coesivo 

6 10 

Materiais argilosos 
mole 

Média a baixa conso-
lidação do material de 
preenchimento 

8 12 

Materiais de argila 
expansiva 

Material de preen-
chimento apresenta cla-
ramente propriedades 
de expansividade 

8 – 12 12 – 20 
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Tabela 3-5: Caracterização de engenharia do intemperismo/alteração. (da Lama & Vutukuri, 1978). 

Grau 
Termo para intemperismo ou 

alteração 
Descrição 

I Rocha fresca (sã) 

Sem sinais visíveis de desgaste. 
Rocha fresca, cristais brilhantes. 
Algumas descontinuidades po-
dem apresentar ligeira desco-
loração. 

II Pouco alterada 

Intemperismo penetrativo desen-
volvido sobre superfícies de 
descontinuidades abertas, mas o 
material da rocha apresenta 
apenas ligeiramente intem-
perizado. As descontinuidades 
são descoloridas e a des-
coloração pode se estender até 
poucos milímetros da superfície 
da rocha. 

III Moderadamente alterada 

Ligeira descoloração estende 
através da maior parte da massa 
rochosa. O material da rocha não 
é friável (exceto no caso de 
rochas sedimentares mal 
cimentadas). As desconti-
nuidades são manchadas e / ou 
contém preenchimento de 
materiais alterados. 

IV Muito alterada 

Intemperismo se estende por 
toda a massa de rocha e o 
material da rocha é, em parte, 
friável. A rocha não tem brilho. 
Todo o material, exceto o 
quartzo são descoloridos. A 
rocha pode ser escavada com 
picareta de geólogo. 

V Completamente alterada 

A rocha é totalmente descolorida 
e decomposta em uma condição 
friável, com apenas fragmentos 
de textura e estrutura preser-
vados. A aparência externa é de 
um solo. 

VI Solo residual 

Material do solo com completa 
desintegração da estrutura, tex-
tura e mineralogia do original da 
rocha-mãe. 
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3.3.1.3. Fator de tamanho das juntas e sua continuidade (jL) 

 

Vários autores puderam verificar durante muitos anos de engenharia geológica que o 

tamanho e a continuidade das juntas, muitas vezes têm grande influência sobre as 

propriedades dos maciços rochosos. Lardelli (1992) e Kleberger (1992) salientaram este 

aspecto, em particular a diferença de importância entre as descontinuidades e as juntas 

ortogonais. 

 

O comprimento da junta pode ser grosseiramente quantificado observando-se os 

comprimentos dos traços das descontinuidades sobre a superfície exposta. É um 

parâmetro importante do maciço rochoso, mas é um dos mais difíceis de quantificar em 

termos brutos. Freqüentemente, as exposições de rocha são pequenas quando 

comparadas ao comprimento de descontinuidades persistentes, e a persistência real só 

pode ser estimada. No entanto, as dificuldades e incertezas envolvidas nas medições de 

campo são consideráveis para as exposições de rocha mais comuns. 

 

Como o comprimento exato de uma junta raramente pode ser medido, a tarefa mais 

importante é estimar a faixa de tamanho da junta. Muitas vezes não é difícil de se 

observar as divisões nas juntas de médio porte durante as observações de campo. A 

continuidade da junta é dividida em dois grupos principais: 

 

• juntas contínuas que terminam contra outras juntas; 

 

• juntas descontínuas que terminam em rocha maciça. 

 

O fator de tamanho da junta para juntas contínuas também pode ser expresso como: 

 

jL = 1,5 x L-0,3  eq.(3.4) 

 

onde L é o comprimento da junta em metros. Os valores de jL são mostrados na Tabela 

3-6. 
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Tabela 3-6: Fator de tamanho da junta e continuidade (jL) (Palmström 1995). 

Tamanho da junta 
(intervalo) 

Termo Tipo 
Valor do jL para 

Juntas 
contínuas 

Juntas 
descontínuas 

< 1 m Muito curta Acamamento/foliação 3 6 
0,1 – 1,0 m Curta/pequena Junta 2 4 
1 – 10 m Média Junta 1 2 

10 – 30 m Longa/grande Acamamento/foliação 0,75 1,5 

> 30 m 
Muito 
longa/extensa 

Junta preenchida ou 
sutura* 

0,5 1 

 
* Muitas vezes são singularidades, e devem, nestes casos, ser tratados separadamente. 
 

 

3.3.2. Volume do bloco (Vb) 

 

As descontinuidades cortam um maciço rochoso em várias direções e delineiam uma 

unidade maior, que é simplesmente referido como bloco. O tamanho do bloco é, 

portanto, intimamente relacionado com o grau de fraturamento do maciço. Cada um 

desses blocos são mais ou menos separados um dos outros por vários tipos de 

descontinuidades. Se o volume dos blocos de um maciço rochoso puder ser medido ou 

“separado”, uma distribuição dos tamanhos de blocos semelhante ao dos solos 

granulares poderá ser determinada (Palmström, 1995). 

 

 
Figura 3-2: Exemplo de uma distribuição do tamanho de blocos (Palmström 1995). 
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A grande faixa de variação irá ser encontrada, na maioria dos casos, entre os tamanhos 

dos menores e dos maiores blocos em um local, a caracterização do tamanho do bloco 

deve, portanto, indicar a sua faixa de tamanho. Simplificações têm sido feitas muitas 

vezes durante estas medições, pois não é possível medir todos os blocos e suas 

dimensões. O tamanho do bloco é, no entanto, muitas vezes o parâmetro mais 

importante no RMi, e deve-se portanto, dar uma certa ênfase nesta medição. Alguns 

modos possíveis para estimar o volume do bloco são mostrados na Figura 3-3. 

 

 
Figura 3-3: Métodos para determinar o volume do bloco (Vb). 

 

ISRM (1978), Barton (1990) e vários outros autores mencionam que o tamanho do 

bloco é um parâmetro extremamente importante no comportamento de um maciço 

rochoso. Uma vasta gama de efeitos de escala em engenharia de rocha pode ser 
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explicado por esta característica, incluindo resistência à compressão, módulo de 

deformação, resistência ao cisalhamento, dilatação, condutividade, rigidez, modo de 

ruptura, comportamento tensão-deformação, etc. 

 

O tamanho do bloco é resultado de um detalhado estado de juntas em um maciço 

rochoso composto principalmente de juntas pequenas e moderadas (Selmer-Olsen, 

1964). As dimensões dos blocos são determinadas pelos espaçamentos das juntas e pelo 

número de famílias de juntas. Juntas individuais ou aleatórias e possíveis outros planos 

de fraqueza podem influenciar ainda mais no tamanho e na forma dos blocos de rocha. 

O impacto das obras de escavação também pode contribuir para a divisão de um maciço 

rochoso em blocos. 

 

Diferentes métodos tem sido desenvolvidos para medir a quantidade ou a densidade de 

juntas de um maciço rochoso. A seleção do método a ser aplicado em um local é muitas 

vezes resultante da disponibilidade de exposição da rocha e suas juntas, que é um 

requisito para a qualidade dos dados recolhidos, o tipo e custo da investigação ou 

pesquisa, e da experiência do geólogo de engenharia. 

 

Nos casos em que ocorrem menos de três famílias de juntas, muitas vezes é esperado 

que não se consiga definir os blocos. No entanto, na maioria desses casos, juntas aleató-

rias ou outros planos de fraqueza podem contribuir para que se definam estes blocos. 

Também, onde as juntas são irregulares ou muitas delas descontínuas pode ser difícil 

reconhecer o tamanho real e a forma dos blocos individuais. Às vezes o tamanho do 

bloco e sua forma poderão ser determinados a partir de algumas simplificações, onde 

um volume equivalente de blocos deve ser assumido. Simplificações também podem ser 

necessárias para possibilitar a coleta de dados dentro de uma quantidade razoável de 

trabalho. 

 

A densidade das juntas em um maciço rochoso é determinada a partir de observações 

feitas em superfície ou em amostras de furos de sondagem, sendo os tipos mais comuns 

(Palmström, 1995): 
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A. Observações em superfície, feitas por: 

 

• Anotação do volume do bloco no campo; 

• Espaçamento das juntas ou medidas de frequência; 

• Densidade das juntas 3-D (como a contagem volumétrica de juntas, Jv); 

• Densidade das juntas 2-D (como o número de juntas em uma superfície); 

• Densidade das juntas 1-D (como o número de juntas ao longo de uma linha). 

 

B. Descrições de furos de sondagem, com anotações da: 

 

• Designação da qualidade da rocha (RQD); 

• Densidade das juntas 1-D (número ou comprimento dos testemunhos). 

 

C. Medições geofísicas, a densidade das juntas é estimada a partir das: 

 

• Velocidades sônicas registradas por meio de medições de refração sísmica. 

 

 

3.3.2.1. Volume do bloco a partir do espaçamento de juntas 

 

O volume do bloco está intimamente relacionado com a intensidade ou o grau de fratu-

ramento. Cada um dos blocos estão, mais ou menos, separados uns dos outros por vários 

tipos de descontinuidades. Quanto maior o tamanho do bloco, menor será o número de 

juntas penetrantes no maciço rochoso. Deste modo, existe uma relação inversa entre o 

volume do bloco e o número de juntas. 

 

Especialmente quando ocorrem juntas irregulares leva-se mais tempo para medir todas 

as juntas. Nestes casos, bem como para outros padrões de distribuição de juntas, é fre-

qüentemente mais rápido – e também mais preciso - medir o volume do bloco direta-

mente no campo. Quando se tem três ou mais famílias regulares de juntas, o volume do 

bloco pode ser facilmente encontrado a partir dos espaçamentos dessas juntas. 
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Para cada família de juntas, os espaçamentos variam dentro de um certo intervalo de 

valores. O volume de um bloco no maciço rochoso deve ser caracterizado por uma me-

dida modal juntamente com o intervalo dos índices típicos dos blocos maiores e meno-

res. (ISRM, 1978; Burton, 1965). Idealmente, o intervalo deve ser entre cerca de 25% e 

75% dos tamanhos dos blocos, semelhante ao que é freqüentemente praticado para ca-

racterizar a distribuição de partículas de solos.  

 

Para os blocos com menos de três famílias de juntas, o volume é muitas vezes determi-

nado pelas juntas aleatórias, juntamente com as famílias existentes. Para os blocos com 

mais de três famílias de juntas o volume é determinado pelo padrão recorrente em três 

famílias. Juntas individuais ou aleatórias podem influenciar ainda mais no tipo e na 

forma dos blocos. 

 

O volume de um bloco determinado por três famílias de juntas é dado por (Palmström, 

1995): 

 

Vb = S1 x S2 x S3 / sinγ1 x sinγ2 x sinγ3 = Vbo / sinγ1 x sinγ2 x sinγ3 eq.(3.5) 

 

Onde: 

 

 γ1, γ2, γ3 são os ângulos entre as famílias de juntas; 

S1, S2, S3 são os espaçamentos entre as juntas individuais em cada família; 

Vbo é o volume para juntas que se interceptam em ângulos retos. 

 

Para um bloco romboédrico com dois ângulos entre 45º - 60º, outros dois entre 135º - 

150º e os dois últimos de 90º, o volume será entre Vb = 1,3 Vbo e Vb = 2 Vbo. Em com-

paração com as variações no espaçamento, o efeito do ângulo de intersecção entre as 

famílias de juntas é relativamente pequeno. 
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3.3.2.2. Medição in situ ou por testemunhos de sondagem 

 

Nos casos em que os blocos individuais podem ser observados em superfície, o seu vo-

lume poderá ser diretamente calculado a partir da medição das dimensões médias de 

blocos representativos previamente selecionados (ISRM, 1978). Através desses dados 

pode se determinar a faixa de volumes dos blocos. 

 

Para pequenos blocos ou fragmentos tendo volumes de dm3 ou menos, este método de 

cálculo de volume do bloco é muitas vezes benéfico, pois é mais fácil de estimar o vo-

lume comparado a medições de todas as juntas. O volume do bloco também pode ser 

calculado em testemunhos de sondagem onde a presença de muitas juntas delineiam 

pequenos fragmentos. Nestes casos, em que as medições são trabalhosas e demoradas, é 

muitas vezes, preferível aplicar um método mais simples como o RQD. Através da apli-

cação de volume do bloco na caracterização do maciço rochoso consegue-se uma des-

crição significativamente mais precisa da densidade ou freqüência das juntas. 

 

Além disso, onde ocorrem juntas irregulares pode ser muito mais conveniente medir o 

tamanho do bloco numa inspeção visual de campo do que anotar todas as medidas de 

juntas. 

 

3.3.2.3. Métodos para calcular o volume do bloco equivalente quando as juntas 

não delimitam blocos 

 

Um mínimo de três famílias de juntas de diferentes direções é teoricamente necessário 

para delimitar blocos em um maciço rochoso. Existem casos de juntas irregulares onde 

os blocos são formados principalmente a partir de juntas aleatórias, e outros onde os 

blocos são delimitados por uma ou duas famílias de juntas e juntas aleatórias adicionais. 

 

As vezes, no entanto, onde há uma ou duas famílias de juntas com pouca ou nenhuma 

junta aleatória, nenhum bloco é definido. Nestes casos, um volume de bloco equivalente 

é aplicado nos cálculos. Esse volume do bloco poderá ser encontrado a partir dos se-

guintes métodos: 
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• O volume do bloco equivalente pode ser estimado diretamente no campo a partir da 

observação das juntas. 

 

• Onde há somente uma família de juntas, o volume do bloco equivalente pode ser con-

siderado semelhante a área do plano (L1²) da junta multiplicado pelo espaçamento da 

junta (S1). 

 

• Para duas famílias de juntas, o espaçamento das famílias (S1 e S2) e o comprimento 

(L) das juntas pode ser aplicado da seguinte forma:  

 

Vb = S1 x S2 x L  eq.(3.6) 

 

• O bloco equivalente pode ser calculado pela equação (3.7), o que requer a entrada do 

fator de forma do bloco β. 

 

Vb = β x Jv-³  eq.(3.7) 

 

• β pode ser estimado pela equação (3.8) onde Smax e Smin são as dimensões maiores e 

menores do bloco, respectivamente. 

 

β = 20 + 7 Smax/Smin   eq.(3.8) 

 

Outro método para estimar o valor de β a partir do comprimento e espaçamento das jun-

tas é descrito a seguir: 

 

A equação (3.8) foi desenvolvida para três famílias de juntas (Palmström, 1995). Quan-

do se tem menos de três famílias, a equação pode ser ajustada por um fator nj represen-

tando a classificação de um conjunto de juntas para caracterizar um fator da forma do 

bloco equivalente: 

 

β = 20 + 7 (Smax/Smin)(3/nj) = 20 + 21 x Smax/Smin x nj  eq.(3.9) 
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ou para tornar a expressão mais precisa aplica-se: 

 

β = 20 + (21/nj)(Smax/Smin) 
(1 + 0,1 log (Smax/Smin))  eq.(3.10) 

 

Os valores de nj são dados como: 

 

• nj = 3, para 3 ou mais famílias de juntas; 

• nj = 2,5, para 2 famílias de juntas + juntas aleatórias; 

• nj = 2, para 2 famílias de juntas; 

• nj = 1,5, para 1 família de juntas + juntas aleatórias; 

• nj = 1, para 1 família de juntas somente. 

 

Para fissuras, quebras ou pequenas juntas onde o seu comprimento pode ser medido ou 

estimado, o comprimento e o espaçamento das juntas corresponderão a maior e menor 

dimensões do bloco, portanto a relação comprimento/espaçamento = L1/S1 pode ser 

aplicada na equação (3.9): 

 

β = 20 + 21 x L1/(S1 x nj)  eq.(3.11) 

 

Para juntas de grande comprimento é suficientemente preciso usar L = 4m. 

 

 

3.3.2.4. Correlação entre o RQD e a contagem volumétrica de juntas (Jv) 

 

Assim como é definido – soma dos comprimentos das peças individuais maiores que 0,1 

m – o RQD é uma medida grosseira do grau de fraturamento e, consequentemente, do 

tamanho do bloco. Dessa forma, é possível obter uma correlação aproximada entre o 

RQD e o Jv, ou entre o RQD e outras medidas de juntas. Isso é ilustrado na Figura 3-4 e 

pela equação: RQD = 115-3,3 Jv. 
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Figura 3-4: Correlação entre o RQD e o Jv (Palmström, 1982). 

 

 

Em conseqüência disso, especialmente quando muitas das peças de testemunho de son-

dagem têm comprimentos em torno de 0,1 m, essa correlação deve ser considerada mui-

to grosseira. No entanto, é difícil recomendar uma correlação entre o RQD e o Jv me-

lhor do que esta, para o cálculo do volume de blocos, quando o RQD é o único dado 

disponível. 

 

A partir da contagem volumétrica de juntas, o volume do bloco pode ser determinado 

com a entrada do dado da forma do bloco (β), ver equações (3.8) e (3.10). Onde β não é 

conhecido, recomenda-se usar um valor comum de β = 40. 
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3.3.2.5. Contagem volumétrica de juntas (Jv) 

 

A contagem volumétrica de juntas (Jv), foi descrito por Palmström (1982, 1985, 1986) e 

Sen & Eissa (1991, 1992). É uma medida para o número de juntas dentro de uma unida-

de de volume do maciço rochoso, definido por: 

 

Jv = Ʃ (1/Si) eq.(3.12) 

 

onde S é o espaçamento das juntas em metros para a referida família de juntas. 

 

Também podem ser usadas juntas aleatórias, assumindo um “espaçamento aleatório” 

(Sr) neste caso. Dados experimentais mostram que se deve assumir o valor de Sr = 5 m; 

assim, a contagem volumétrica de juntas pode ser generalizada pela expressão: 

 

Jv = Ʃ (1/Si) + Nr/5 eq.(3.13) 

 

onde Nr é o número de juntas aleatórias na área de observação ajustado para o seu com-

primento. 

 

A contagem volumétrica de juntas pode ser facilmente calculada, uma vez que é basea-

da em observações comuns das juntas, espaçamentos ou freqüências. Nos casos em que 

a maioria das juntas são aleatórias ou irregulares, o Jv pode ser determinado através da 

contagem de todas as juntas observadas em uma área de tamanho conhecido. A Tabela 

3-7 mostra a relação entre o Jv e o grau de fraturamento do maciço rochoso. 

 

Tabela 3-7: Classificação da contagem volumétrica de juntas (Jv). 

Termo para descontinuidades 
(juntas) 

Termo para Jv Valores de Jv 

sem descontinuidades extremamente baixo < 0,3 
muito pouco descontínuo muito baixo 0,3 – 1 

pouco descontínuo baixo 1 -3 
moderadamente descontínuo moderadamente alto 3 – 10 

muito descontínuo alto 10 – 30 
bastante descontínuo muito alto 30 – 100 

extremamente descontínuo extremamente alto > 100 
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3.3.2.5.1. Volume do bloco estimado a partir da contagem volumétrica de juntas 

 

Pelo fato de que ambos, a contagem volumétrica de juntas (Jv) e o tamanho dos blocos 

de um maciço rochoso variarem de acordo com o grau de fraturamento, existe uma cor-

relação entre eles (Palmström, 1982). Jv varia, no entanto, com o espaçamento das jun-

tas, enquanto que o tamanho do bloco também depende do tipo de bloco, como mostra-

do na Figura 3.5. Uma correlação entre os dois parâmetros foi, por conseguinte, ajustada 

ou corrigida para a forma do bloco e o ângulo entre as famílias de juntas, como mostra-

do a seguir. 

 

A contagem volumétrica de juntas determinada a partir de três famílias de juntas que se 

interceptam em ângulos retos, é expressa como: 

 

Jv = 1/S1 + 1/S2 + 1/S3 = (S2 x S3) + (S1 x S3) + (S1 x S2) / S1 x S2 x S3       eq.(3.14) 

 

Como: S1 x S2 x S3 = Vbo , 

 

Jv = (S2 x S3) + (S1 x S3) + (S1 x S2) / Vbo eq.(3.15) 

 

onde S1, S2, S3 são os espaçamentos das juntas. 

 

Usando-se Vbo = Vb x sinγ1 x sinγ2 x sinγ3, para intersecções em outros ângulos, a 

equação (3.15) pode ser expressa como: 

 

Jv= (S2 x S3) + (S1 x S3) + (S1 x S2) / Vb x sinγ1 x sinγ2 x sinγ3  eq.(3.16) 

 

Jv³ = [(α2 + α2 x α3 + α3)³ / (α2 x α3)²] x [1 / Vb x sinγ1 x sinγ2 x sinγ3] 

 

Jv³ = [β / Vb x sinγ1 x sinγ2 x sinγ3] 

 

Aplicando-se a razão α2 = S2/S1 e α3 = S3/S1, sabendo-se que S3 > S2 > S1 e  

S1³ = Vbo/(α2 x α3), a equação (3.16) pode ser expressa como: 
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Vb = β x Jv-3 x [1/(sinγ1 x sinγ2 x sinγ3)]  eq.(3.17) 

 

Nos casos em que todos os ângulos entre as faces do bloco são de 90º, o volume do blo-

co é dado por: 

 

Vbo = β x Jv-3  eq.(3.18) 

 

β = [α2 + (α2 x α3) + α3]³ / (α2 x α3)²  eq.(3.19) 

 

O fator de forma (β) do bloco depende principalmente das diferenças entre os espaça-

mentos das juntas. 

 

Se ocorrerem três famílias de juntas e ambos Jv e β tiverem os seus valores de medidas 

exatos, o volume exato do bloco poderá ser calculado a partir das equações (3.18) e 

(3.19), desde que as juntas se interceptem perpendicularmente. Muito freqüentemente, 

no entanto, nem todas as faces de um bloco são conhecidas; nestes casos, o valor de β 

não pode ser exatamente encontrado. Por conseguinte, um método simplificado para 

determinar o fator de forma do bloco é dado por: 

 

β = 27 + 7 (α3 – 1) = 20 + 7 (S3/S1)  eq.(3.20) 

 

Onde S3/S1 = α3 é a relação entre as faces mais longa e mais curta do bloco. Ao aplicar 

essa fórmula na equação (3.19) o volume do bloco pode ser estimado por: 

 

Vb = [20 + 7 (S3/S1) x Jv-3]/ (sinγ1 x sinγ2 x sinγ3) eq.(3.21) 

ou 

Vbo = β x Jv-3 ≈ [20 + 7 (S3/S1)] x Jv-3  eq.(3.22) 
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Figura 3-5: Relação entre o tamanho do bloco e a contagem volumétrica de juntas (Jv) para diver-

sas formas de blocos (Palmström, 1982). 

 

Essas equações são válidas para blocos prismáticos onde as juntas ou faces do bloco se 

interceptam em ângulos retos. Como a contagem volumétrica de juntas (Jv) por defini-

ção leva em conta de forma inequívoca todas as juntas que ocorrem em um maciço ro-

choso, muitas vezes é apropriado usar o Jv, na correlação entre os registros de freqüên-

cia de juntas e nas estimativas de volume de blocos (Palmström, 1982). O importante 

nestes casos é a inclusão do fator de forma do bloco (β) em todas as equações para esti-

mar o volume do bloco. 
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3.3.2.6. Medidas de frequência de juntas 

 

Quando a frequência é fornecida para cada família de juntas, é possível estabelecer uma 

correlação entre as freqüências comuns e o volume do bloco. Em outros casos, quando 

se tem uma “frequência média”, é incerto se o valor refere-se a uma, duas ou três di-

mensões medidas, portanto, nenhum fator de correlação exato pode ser obtido. 

 

• Frequência de juntas 2-D em uma área ou superfície 

 

A frequência de juntas 2-D é o número de juntas medidas em uma área. O comprimento 

das juntas em comparação com o tamanho da área irá, contudo, influenciar a frequência 

e algum tipo de ajuste terá que ser feito para se estimar o volume do bloco a partir deste 

tipo de medida de junta. A Figura 3-6 mostra três áreas de observação diferentes para os 

quais as juntas são maiores do que a dimensão da área. 

 

Na tabela abaixo a densidade de juntas por metro quadrado e por metro são dadas.  

 

Tabela 3-8: Densidade de juntas por metro quadrado. 

Tamanho da área Número de juntas Juntas/metro 
A (m²) na Na = na /A Na = na / √A 

4 4 1 2 
20 10 0,5 2,2 
63 17 0,27 2,1 

 

 

• Frequência de juntas 1-D ao longo de uma linha de varredura ou de amostras de furo 

de sondagem 

 

As medidas de frequência de juntas em amostras de furos de sondagem ou de uma linha 

de varredura fornece o número de juntas com um certo comprimento (L1). A frequência 

de juntas 1-D é uma medida média ao longo do comprimento de furos selecionados. 

Como em outros métodos de análise de furos de sondagem e em observações de super-

fície, é importante selecionar uma seção do comprimento da linha de varredura ou da 

amostra de sondagem que tenha uma frequência de juntas semelhante. 
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Figura 3-6: Vários tamanhos da área de observação e do número de juntas observadas. Todas as 

juntas são mais longas do que a dimensão da área. 

 

No início da análise do furo é racional dividir o comprimento em seções com freqüên-

cias uniformes ou similares. A “frequência de juntas” pode ser muito imprecisa, se não 

for estritamente definido o que está incluído na análise, e deve, portanto, ser acompa-

nhado de informações adicionais para aquilo que ela abrange. 
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Figura 3-7: Variação da correlação Jv = N1 x k1 para vários tipos de blocos e orientações da super-

fície de observação (Palmström, 1995). 

 

A correlação entre as medidas de frequência de juntas 1-D em testemunhos de sonda-

gem e a frequência volumétrica 3-D (Jv) pode ser feito usando a expressão: 

 

Jv = N1 x k1 eq.(3.23) 

 

Onde: 

 

N1 = frequência de juntas 1-D, isto é, o número de juntas por metro ao longo de um 

furo de sondagem ou segmento, e; 

 

k1 = fator de correlação com uma média k1 = 2. Como esperado existe uma relação 

bastante pobre entre k1 e Jv. 

 

As medidas de espaçamento de juntas apresentadas a seguir são semelhantes às medi-

ções de frequência de juntas. 
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3.3.2.7. Medidas de espaçamento de juntas 

 

Os termos espaçamento de juntas e médias do espaçamento de juntas são freqüentemen-

te usados na descrição de maciços rochosos. Espaçamento de juntas é a distância entre 

as juntas individuais dentro de uma família de juntas. Quando há mais de uma família 

essa medida para observações de superfície é muitas vezes a média dos espaçamentos 

para estas famílias. 

 

No entanto, quando as medições são feitas em testemunhos de sondagem, o espaçamen-

to é muitas vezes o comprimento médio dos pedaços amostrados. Assim, os espaçamen-

tos ou frequência não são medidas reais pois as medidas de diferentes famílias estão 

incluídas na medição. Além disso, tem-se influência das juntas aleatórias, que não per-

tencem necessariamente a alguma família de juntas. Como o termo “espaçamento de 

junta” não indica o que inclui, freqüentemente é difícil determinar se o “espaçamento de 

junta” referido na literatura, representa o espaçamento verdadeiro. Assim, muitas vezes 

ocorre confusão relacionada com a utilização de medidas de espaçamento de juntas. 

 

Tabela 3-9: Classificação do espaçamento de juntas (ISRM 1978). 

Termo Espaçamento 
Extremamante fechada < 20 mm 

Muito fechada 20 – 60 mm 
Fechada 60 – 200 mm 

Moderada 0,2 – 0, 6 m 
Aberta 0,6 – 2 m 

Muito aberta 2 – 6 m 
Extremamente aberta > 6 m 

 

Como o espaçamento de junta (S) é o inverso da frequência de junta, o fator de correla-

ção entre eles para encontrar o Jv é: 

 

ca = 1/ka para observações em superfícies de rocha 2-D (média ca ≈ 0,67), e 

 

c1 = 1/k1 para observações em linha de varredura ou testemunhos de sondagem (média 

c1 ≈ 0,55). 
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O uso da medição da densidade ponderada de junta geralmente melhora a caracterização 

do tamanho do bloco, mesmo onde se tem apenas resultados de um único furo. Este 

método pode reduzir significativamente a quantidade de furos em um local onde as me-

didas da densidade de junta ou do tamanho do bloco são as principais razões na investi-

gação. 

 

 

3.3.2.7.1. Medição da densidade ponderada de juntas (wJd) 

 

R. Terzaghi (1965) salientou que a precisão das medidas de juntas pode ser aumentada 

através da substituição do número de juntas medido em superfície ou furo, Nα, intercep-

tado em um ângulo α, pelo valor N90. N90 representa o número de juntas com a mesma 

orientação que teria sido observada a um ângulo de interseção de 90º. Isto é expresso 

como: 

N90 = Nα/sinα  eq.(3.24) 

 

Terzaghi enfatiza o problema de se corrigir valores pequenos de α, porque, nestes casos, 

o número de intersecções será significativamente afetado pela variação local do espa-

çamento e continuidade. 

 

“Além disso, nenhuma correção pode ser aplicada se α for zero. Assim, N90 não será 

suficiente para indicar corretamente a abundância de juntas horizontais, com mergu-

lhos suaves em uma superfície de observação horizontal.” 

 

O método para medição da densidade ponderada de juntas apresentado a seguir baseia-

se na medição do ângulo entre as juntas e a superfície ou poço de observação. Para re-

solver o problema dos pequenos ângulos de intersecção e para simplificar as observa-

ções, os ângulos foram divididos em intervalos como mostrado na Tabela 3-10. Para as 

medições 2-D (observações de superfície) a densidade ponderada de juntas é definida 

como (Palmström, 1995): 

 

wJd = Ʃ(1/sinδi) / √A = Ʃ(fi) / √A eq.(3.25) 
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e, similarmente, para medidas 1-D ao longo de uma linha de varredura ou testemunho 

de sondagem: 

 

wJd = Ʃ(1/sinδi) / L = Ʃ(fi) / L eq.(3.26) 

 

onde: δi é o ângulo entre o plano de observação (superfície) e a junta individual; 

 A é o tamanho da área em m², vide Figura 3-8; 

 L é o comprimento da seção medida ao longo do testemunho ou linha; 

 fi é o fator de intervalo (1/sinδi) dado pela Tabela 3-10. 

 

 
Figura 3-8: Interseção entre juntas e, furo de sondagem (esquerda) e superfície (direita). 

 

Tabela 3-10: Intervalos do ângulo δi e o fator fi = (1/sinδi) correspondente. 

ângulo δ fator f 
> 60º 1 

31 – 60º 1,5 
16 – 30º 3,5 

< 16º 6 
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Na prática, cada junta é multiplicada pelo valor de (fi) para o seu intervalo de ângulo 

real. É possível determinar rapidamente a qual intervalo pertence um ângulo δi pela 

simples observação a olho nu, principalmente após algum treinamento. Os intervalos 

determinados descartam, como mencionado anteriormente, a forte influência dos ângu-

los menores, ou seja, dos ângulos paralelos ou quase paralelos ao plano de observação 

ou furo. 

 

 

3.3.3. Parâmetro de Juntas (JP) 

 

Como o índice do Maciço Rochoso é destinado a expressar a resistência à compressão 

de um maciço rochoso (σcm) ele pode ser expresso como: 

 

RMi = σcm = σc x JP  eq.(3.27) 

 

A resistência à compressão uniaxial da rocha intacta (σc) é um valor definido e pode ser 

determinado dentro de uma precisão razoável. O parâmetro de juntas (JP), no entanto, é 

um parâmetro combinado composto das seguintes características: 

 

• o volume do bloco (Vb) que pode ser encontrado a partir de medições, e 

 

• o fator de condição das juntas (jC), o qual é resultado de três parâmetros de 

junta independentes (rugosidade, alteração e tamanho). 

 

Os resultados dos testes e retroanálises têm sido usados para determinar como Vb e jC 

podem ser combinados para expressar JP (e consequentemente o RMi quando σc é 

conhecido). Esta calibração foi realizada da seguinte forma: 

 

1 - A partir dos resultados conhecidos dos testes ou retroanálise, da: 

 

• resistência à compressão uniaxial do maciço rochoso (σcm), e; 

• resistência à compressão uniaxial da rocha intacta (σc). 
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O valor do parâmetro de juntas é, por definição: 

 

JP = RMi / σc = σcm / σc 

 

2 - Caracterizações numéricas foram feitas nas juntas e nas características do bloco em 

amostra real de maciço rochoso para encontrar: 

 

• o volume do bloco (Vb), e; 

• o fator de condição das juntas (jC). 

 

3 - Os dados dos ensaios da Tabela 3-11 foram plotados no diagrama da Figura 3-9. 

Escalas logarítmicas têm sido utilizadas tanto para o parâmetro de juntas (JP) ao longo 

do eixo-x quanto para o volume do bloco (Vb) ao longo do eixo-y. Como o 

espaçamento entre as juntas (tamanho do bloco), geralmente tem uma distribuição 

exponencial, as linhas representando jC deverão ser retas. 

 

4 - A partir dos valores do volume de bloco (Vb) e parâmetro de juntas (JP) a posição 

correspondente ao fator de condição das juntas (jC) é encontrada para cada um dos 

conjuntos de dados. Como um melhor ajuste para esses dados, foram elaboradas linhas 

que representam o jC, como mostrado na Figura 3-9. 

 

Tabela 3-11: Resultados de diversos testes realizados em maciços rochosos. 

Amostra Localização 
Tipo de 
Rocha 

σc (MPa) jC Vb JP 

1 Panguna Andesito 265 4 – 6 2 – 6 cm³ 0.014 
2 Stripa Granito 200 1.5 – 2.5 5 – 15 dm³ 0.04 
3 Laisvall mine Arenito 210 0.75 – 1 0.1 – 0.3 m³ 0.095 

4 Langsele mine 
Xisto cinza, 
greenstone 

110 – 1600 2 – 0.3 8 – 20 dm³ 0.01 

5a 
Thüringer 

Wald 
Xisto-

argiloso 
55 1.5 – 2 5 – 10 dm³ 0.055 * 

5b 
Thüringer 

Wald 
Xisto-

argiloso 
100 2 – 2.5 5 – 10 dm³ 0.08 ** 

6 Hessen 
Arenito / 
argilito 

10.5 / 4.8 5 – 10 (?) 1 – 5 dm³ 0.17 

7 Hagen Siltito 65 3.5 – 4.5 5 – 10 dm³ 0.10 
* Testes paralelos a xistosidade; 

** Testes normais a xistosidade. 
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Figura 3-9: Combinação entre o volume do bloco, condição das juntas e parâmetro de juntas 

determinados a partir da plotagem dos conjuntos de dados plotados da Tabela 3-11 (Palmström, 

1995). 
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Figura 3-10: Diagrama para obter o valor do parâmetro de juntas (JP) a partir do fator de 

condição das juntas (jC) e várias medições de densidade de juntas (Vb, Jv, RQD) (Palmström, 

1995). 
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O parâmetro de juntas também pode ser determinado pela seguinte expressão, que foi 

derivada das linhas que representam o jC na Figura 3-9. 

 

JP = 0.2 √jC x VbD eq.(3.28) 

 

Onde: 

 

Vb = o volume do bloco, em m³, e 

 

D = 0.37 jC-0.2, que tem os seguintes valores: 

 

Tabela 3-12: Valores do parâmetro D para alguns valores comuns de jC. 

jC D 
0,1 0,586 

0,25 0,488 
0,5 0,425 

0,75 0,392 
1 0,37 

1,5 0,341 
2 0,322 

2,5 0,308 
3 0,297 
4 0,28 
6 0,259 
9 0,238 
12 0,225 
16 0,213 
20 0,203 

 

A Figura 3-10 mostra o mesmo diagrama onde também outras medidas de volume do 

bloco podem ser aplicadas diretamente. Estes estão localizados na parte superior 

esquerda da figura. Aqui, a contagem volumétrica das juntas (Jv) para diversas formas 

de bloco pode ser usado em vez do volume do bloco. Além disso, o RQD pode ser 

usado diretamente com algumas limitações de precisão nessa medida. 

 

Para as mais comuns condições de juntas, onde jC = 1 - 2, o parâmetro de juntas irá 

variar entre JP = 0,2 Vb 0,37 e JP = 0,28 Vb 0,32. Para jC = 1,75 o parâmetro de juntas 

pode ser simplesmente expresso como: 
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JP = 0,25 3√Vb  eq.(3.29) 

 

E para jC = 1: 

JP = 0,2 Vb0,37  eq.(3.30) 

 

 

A solução gráfica da equação (3.30) é apresentado na Figura 3-11, a partir da qual 

estimativas do RMi podem ser rapidamente obtidas a partir do volume do bloco e da 

resistência à compressão uniaxial da rocha. 

 

 
 

Figura 3-11: RMi para a condição de junta "comum" (jC = 1-2), com base na resistência à 

compressão uniaxial da rocha intacta e do volume do bloco. Exemplo: para Vb = 0,2 m³ e σc = 100 

MPa, o RMi será igual a 25 MPa (Palmström, 1995). 
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Como mostrado na Figura 3-12 significativos efeitos de escala estão geralmente 

envolvidos quando uma amostra é ampliada do tamanho de laboratório para o tamanho 

de campo. Após realizada essa calibração, o RMi estará adequado às amostras pelo 

efeito de escala incluído no JP. O tamanho das juntas (jL) também é um fator de escala 

variável. No entanto, para maciços rochosos onde o parâmetro de junta JP ~ 1, o efeito 

de escala para a resistência à compressão uniaxial (σc) deve ser contabilizado como um 

σc correspondente a um tamanho de amostra de 50 mm. Barton (1990) sugere a partir de 

dados apresentados por Hoek e Brown (1980) e Wagner (1987) que a real resistência à 

compressão para grandes amostras de campo com diâmetro (d medido em mm) pode ser 

determinada a partir da seguinte equação: 

 

σcf = σc50 (50 / d)0,2 = σc50 (0,05 / Db)0,2 = σc50 x fσ eq.(3.31) 

 

onde σc50 = a resistência à compressão uniaxial para amostra de 50 mm, e 

 

fσ = (0,05 / Db)0,2 , é o fator de escala para a resistência à compressão. 

 

A equação (3.32) é válida para o diâmetro da amostra até alguns metros, e pode, 

portanto, ser aplicada para maciços rochosos como indicado na Figura 3-12. O diâmetro 

do bloco (Db) podem ser encontrado a partir da seguinte equação: 

 

Db = βº/β 3√Vb = 27/β 3√Vb  eq.(3.32) 

 

ou mais aproximadamente como: 

 

Db = 3√Vb eq.(3.33) 

 

ou simplesmente aplicando o espaçamento do conjunto de juntas principal. 
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Figura 3-12: Equações empíricas para o efeito de escala da resistência à compressão uniaxial (de 

Barton, 1990, com base em dados de Hoek & Brown, 1980 e Wagner, 1987). Barton sugere a 

aplicação de um valor de 0,2 para o expoente. (Palmström, 1995). 

 

 

3.3.4. Resistência à compressão da rocha intacta (σci) 

 

Vários autores têm enfatizado a importância da resistência à compressão do material 

rochoso como um parâmetro de classificação (Deere et al., 1969; Coates, 1964; 

Bieniawski, 1973, 1984, 1989; Piteau, 1970). 

 

A resistência à compressão uniaxial da rocha pode ser determinada em laboratório de 

acordo com as especificações fornecidas pelo ISRM. Outras maneiras de avaliar esta 

resistência é indicado na Figura 3-13. Amostras úmidas são utilizadas quando o local de 

interesse é abaixo do lençol freático. Nota-se que o valor da resistência utilizado 

representa condições úmido ou seco. Onde não há nenhuma indicação, amostras secas 

têm sido normalmente testadas. 
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Onde ocorrer rochas anisotrópicas, deve-se utilizar a menor resistência à compressão, 

que geralmente, é obtida aplicando-se o teste numa direção entre 25º a 45º em relação a 

xistosidade ou acamamento. O valor da resistência à compressão uniaxial (σc) em MPa 

de uma amostra de 50 mm de diâmetro é diretamente utilizado no RMi. Para maciços 

rochosos (vide Figura 3-12) o efeito de escala do σc mostrado na equação (3.31) deve ser 

utilizado. 

 

 
Figura 3-13: Vários métodos para avaliar a resistência à compressão da rocha. 
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É praticamente impossível realizar ensaios triaxiais ou de cisalhamento em maciços 

rochosos a uma escala semelhante à de escavações superficiais ou subterrâneas (Hoek e 

Brown, 1988). As inúmeras tentativas feitas para superar este problema pela modelagem 

em geral sofreram com limitações e simplificações, que têm de ser feitas a fim de 

permitir a construção dos modelos. Conseqüentemente, a possibilidade de predizer a 

resistência de maciços rochosos fraturados com base diretamente em testes in situ ou 

por estudos de modelagem é muito limitada. 

 

O resultado deste problema está em Hoek & Brown (1980), durante o desenvolvimento 

do critério de ruptura de Hoek-Brown para maciços rochosos, tinham muito poucos 

dados de resistência disponíveis. Seu critério para maciços rochosos fraturados foi, 

portanto, baseado quase que totalmente sobre os testes de laboratório realizados nos 

andesitos de Panguna descrito por Jaeger (1969). Além desses dados do andesito de 

Panguna, para trabalhos em campo, o RMi tem sido utilizado com alguns poucos 

resultados de testes triaxiais de laboratório em diversas amostras de maciços rochosos, 

incluindo: 

 

• xisto argiloso, arenito, e siltito de várias localidades da Alemanha, e 

• granito da mina de teste de Stripa, na Suécia. 

 

Também foram utilizados na calibração os resultados de testes in situ do arenito 

quartzítico da mina de Laisvall na Suécia, e uma retroanálise a partir de um grande 

deslizamento em quartzitos e xistos da mina Långsele na Suécia. 

 

 

3.3.5. Classificação do RMi 

 

O RMi não é uma caracterização da qualidade, mas apenas, dentro de suas limitações, 

um índice da resistência do maciço rochoso. A seguinte classificação é sugerida para o 

RMi (Tabela 3-13). 
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Tabela 3-13: Termos de classificação do RMi. 

CARACTERIZAÇÃO 
VALOR DO RMi 

(MPa) Termo para o RMi 
Termo relacionado à resistência 

do maciço rochoso 
Extremamente baixo Extremamente fraco < 0.001 

Muito baixo Muito fraco 0.001 – 0.01 
Baixo Fraco 0.01 – 0.1 

 
Moderadamente alto Moderadamente forte 0.1 – 1 

Alto Forte 1 – 10 
Muito alto Muito forte 10 – 100 

Extremamente alto Extremamente forte > 100 

 

Tabela 3-14: Formulário para classificação do maciço rochoso no sistema RMi. 

CLASSIFICAÇÃO DO MACIÇO ROCHOSO – SISTEMA RMi 

Nome do projeto: Local: Data: 

Geologia Regional: Tipo de Rocha: 

Setor nº: 

 

 

 

 

 

Extensão 

(m): 

RQD Resistência da rocha intacta (MPa) 

Classificação Valor Compressão Uniaxial PLT 

  (a) σc =  

Fator de rugosidade das juntas (jR) 

Fator de suavidade (js) Valor js 

  

Fator de ondulação (jw) Valor jw 

  

(b) jR = js x jw =  

Fator de alteração das juntas (jA) Valor jA 

  

Fator de tamanho das juntas (jL) Valor jL 

  

(c) jC = jL x (b/jA) = 

Volume do bloco (Vb) Valor Vb 

(d) JP = 0,2 x c x VbD =  

Classificação do maciço (a x d) Valor RMi 

Classe:  
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3.3.6. Possíveis áreas de aplicação do RMi 

 

A finalidade principal no desenvolvimento do RMi tem sido a de elaborar um sistema 

para caracterizar maciços rochosos que seja aplicável em engenharia de rocha. Como o 

RMi está ligado ao material, ele representa apenas as propriedades inerentes do maciço 

rochoso. De tal forma que, ele não expressa cargas externas ou forças que atuam sobre o 

material, tais como: 

 

• as tensões in situ na rocha; 

• a presença de água subterrânea; 

• a orientação: das cargas ou tensões, dos elementos estruturais (juntas, anisotropia, etc), 

e da permeabilidade ou fluxo da água subterrânea, e; 

• os impactos da atividade humana. 

 

Para a aplicação do RMi na prática da mecânica das rochas e na engenharia civil ou de 

minas, uma ou mais dessas características geralmente têm que ser incluídas onde se tem 

influência ou impacto sobre as condições do terreno. 

 

O valor do RMi não pode ser usado diretamente nos sistemas de classificação 

existentes, muitos deles são sistemas próprios. Alguns dos seus parâmetros de entrada 

são, muitas vezes, semelhantes aos utilizados nessas classificações e pode então ser 

aplicado mais ou menos diretamente. 

 

Hoek (1983, 1986) e Hoek e Brown (1988) mencionam que um trabalho adicional é 

necessário para melhorar o critério de ruptura de Hoek-Brown, pois o uso dos sistemas 

de classificação desenvolvidos para os projetos de apoio para túneis apresentaram 

algumas limitações quando usados para estimar os parâmetros de resistência da rocha. 

Eles sugerem que seja necessário desenvolver um sistema específico para este 

propósito. Já descrito anteriormente no subítem 3.3.3, o parâmetro (JP) no RMi é 

semelhante a um dos principais parâmetros no critério de ruptura de Hoek-Brown para 

maciços rochosos. O RMi pode, portanto, contribuir para um sistema deste tipo no 

futuro. 
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As características de resistência da rocha encontrados a partir do RMi também podem 

ser aplicados na classificação NATM e em projetos de suporte de rocha, bem como em 

curvas de resposta do solo. Finalmente, deve-se mencionar que o sistema para 

caracterizar a geometria do bloco (volume, forma, ângulos) pode ser de uso em modelos 

numéricos. 

 

As principais atividades que envolvem as rochas e os maciços rochosos são 

apresentadas na Tabela 3-15, indicando também os campos em que o RMi pode ser de 

interesse. 

 

Tabela 3-15: Resumo dos principais parâmetros internos do maciço rochoso e sua importância na 

utilização da rocha e do maciço rochoso. 

UTILIZAÇÃO ATIVIDADE 
IMPORTÂNCIA RELATIVA DA: 

Resistência da 
rocha 

Juntas Singularidades* 

Tratamento de 
rochas e maciços 
rochosos 

Furos de sondagem x - / (x) - 
+ perfuração (TBM), 
alargamento 

x x (x) 

= detonação x (x) (x) 
= fragmentação (x) x (x) 
• trituração x - - 
• moagem x - - 
= corte x x (x) 

Aplicação do 
material rochoso 

Agregado de rocha para 
concreto 

x (x) - 

Enrocamento x x - 
Rocha ornamental / 
construção civil 

x x (x) 

Utilização em 
maciços rochosos 

+ escavação subterrânea (x) / x x x 
Cortes superficiais e 
encostas 

(x) x x 

Fundações para barragens, 
etc 

(x) x x 

 

Legenda 
 

+ adequado para a caracterização 
= adequado para a caracterização em parte 
• geralmente não é adequado 
x grande influência 
(x) influência limitada 
- pouca ou nenhuma influência 

 

* São os casos de zonas de sutura, cisalhamento e zonas de fraqueza. 
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3.3.7. Limitações do RMi 

 

O RMi se destina a expressar a variação relativa na resistência entre diferentes maciços 

rochosos. Como a determinação da resistência de um maciço rochoso in situ através de 

testes de laboratório, por muitas razões, não é prático, o RMi faz uso da entrada de 

parâmetros obtidos a partir de observações geológicas e dos resultados de testes em 

pedaços individuais de rocha ou superfícies rochosas que foram retirados do maciço 

rochoso real. 

 

 

A. A faixa e os tipos de maciços rochosos abrangidos pelo RMi: 

 

Tanto o material da rocha intacta, bem como as juntas apresentam grandes variações na 

sua composição e estrutura, o que resulta em uma enorme gama de propriedades dos 

maciços rochosos. E, portanto, não é possível caracterizar todas essas combinações em 

um único número. No entanto, deve-se levar em conta que o RMi pode caracterizar uma 

ampla gama de materiais, provavelmente, maior que a maioria dos outros sistemas de 

classificação. 

 

 

B. A precisão na expressão do RMi: 

 

O valor do parâmetro de juntas (JP) é calibrado de alguns testes de compressão em 

grande escala. Tanto a avaliação dos diversos fatores (JR, Ja e Vb) em JP e do tamanho 

das amostras testadas, que em alguns dos casos foram de blocos que tinham medidas 

menores que 5x5x5, resultaram em que certamente existem erros ligados à expressão 

desenvolvida para o JP. Além disso, os resultados dos testes utilizados foram em parte 

feitos em amostras secas, alguns em amostras molhadas. A influência da umidade pode 

ter reduzido a precisão dos dados utilizados. Os testes uniaxiais também são passíveis 

de erros como apontado por Farmer e Kemeny (1992). Os valores do RMi encontrados 

podem, portanto, ser muito aproximados. Em alguns casos, no entanto, os erros de 

alguns parâmetros podem, em parte, se cancelarem. 
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C. O efeito da combinação dos parâmetros e sua variação em escala: 

 

Os parâmetros de entrada para o RMi expressam, em geral, um determinado intervalo 

de variação relacionado às mudanças no volume representativo real do maciço rochoso. 

A combinação de tais escalas no RMi pode causar erros adicionais. 

 

O resultado dessas considerações é que o RMi, em muitos casos, irá dar um valor 

impreciso da resistência para um conjunto complexo, de diferentes materiais e defeitos, 

como é de um maciço rochoso. Por esta razão, o RMI é considerado como uma 

expressão relativa da resistência de um maciço. Deve ser preferencialmente utilizado em 

descriçao e caracterização. 
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Capítulo 4 

CONTEXTO GEOLÓGICO 

 

 

4.1. Resumo da Geologia do Quadrilátero Ferrífero 

 

Os maciços rochosos estudados nesse trabalho pertencem ao contexto geológico do 

Quadrilátero Ferrífero, na região central do Estado de Minas Gerais. Inserido no extre-

mo sudeste do Cráton São Francisco (Figura 4-1), o Quadrilátero Ferrífero é uma das 

regiões de geologia mais atraente, assim, uma das áreas mais investigadas do país, abri-

gando em seus domínios importantes jazidas de ferro, ouro e outros recursos minerais. 

Ocupando uma superfície de cerca de 7.000 km², engloba unidades litoestratigráficas 

cujas idades estendem-se do Arqueano ao Proterozóico Superior. 

 

 
Figura 4-1: Esquema com a localização do Cráton São Francisco. 
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Informações em detalhe a cerca da evolução do conhecimento geológico do Quadriláte-

ro Ferrífero, de sua estratigrafia e do arranjo estrutural das unidades rochosas que com-

põem, podem ser buscadas a partir dos trabalhos de Dorr II et al. (1957), nas sínteses 

elaboradas por Dorr II (1969), Ladeira (1969), Ladeira (1980), Ladeira & Viveiros 

(1984), Marshall & Alkimim (1989) e Chemale Jr. et al. (1994), dentre outros. 

 

 

4.1.1. Estratigrafia 

 

O embasamento de todo o Quadrilátero Ferrífero é constituído de terrenos granito-

gnáissicos arqueanos e transamazônicos. Assentado sobre esta sequência encontra-se o 

Supergrupo Rio das Velhas, referido ao Arqueano e subdividido em Grupo Nova Lima 

(sequência do tipo Greenstone Belt), e Grupo Maquiné (sequência supracrustal) essen-

cialmente clástica (Ladeira, 1980 e 1985). 

 

O Grupo Nova Lima apresenta uma unidade basal metavulcânica, uma intermediária 

vulcano-sedimentar félsico-máfica, bem como, uma superior químico-clástica. A unida-

de metavulcânica é constituída por rochas ultramáficas, metabasaltos, metatufos e ko-

matiítos com estrutura spinifex, intercalados com formação ferrífera do tipo algoma. 

Esta unidade corresponde ao Grupo Quebra Osso de Schorschert (1978). 

 

Sobreposto em nítida discordância às rochas do Supergrupo Rio das Velhas (Ladeira & 

Viveiros, 1984), ocorrem as rochas do Supergrupo Minas, com idades referentes ao Pro-

terozóico Inferior, definidas por uma unidade clástica basal (Grupo Caraça), uma clásti-

co-química intermediária (Grupo Itabira), e ainda uma química-clástica superior (Gru-

pos Piracicaba e Itacolomi). 

 

O Grupo Caraça engloba metassedimentos conglomerático-arenosos (Formação Moe-

da), que passam a metassedimentos pelíticos (Formação Batatal), caracterizando a tran-

sição de ambientes flúvio-litorâneos para marinho, num regime transgressivo de plata-

forma. 
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O Grupo Itabira contém as extensas formações ferríferas bandadas do tipo Lago Superi-

or e é subdividido em Formação Cauê e Gandarela. 

 

A Formação Cauê engloba os depósitos de minério de ferro do Quadrilátero Ferrífero, 

constituídos por formação de fácies óxido – itabiritos sensu stricto, silicoso compostos 

por bandas alternadas de hematita e quartzo e, também, itabiritos anfibolíticos e carbo-

náticos, com filitos, margas e horizontes manganesíferos subordinados. 

 

Sobrepondo-se de forma gradacional a Formação Gandarela é formada por um pacote 

de dolomitos aos quais se associam, em menor proporção, itabiritos, filitos e filitos do-

lomíticos. Ambas as unidades litoestratigráficas têm sido interpretadas como deposita-

das em ambiente marinho transgressivo sobre uma plataforma estável, passiva. 

 

Corpos ígneos intrusivos de várias idades cortam as unidades do Quadrilátero Ferrífero. 

Entre estes destacam-se intrusivas de composição básica, com distribuição em toda área, 

e batólitos graníticos (metagranito borrachudos) com ocorrências na porção nordeste e 

leste. 

 

 

4.1.2. Metamorfismo 

 

No que se refere ao grau de metamorfismo, em particular as rochas do Supergrupo Mi-

nas, observam-se assembléias minerais representativas da fácies xisto-verde do meta-

morfismo regional as quais passam progressivamente, e em direção a leste, à fácies an-

fibolito inferior. 
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Figura 4-2: Coluna estratigráfica proposta para o Quadrilátero Ferrífero, modificada (Alkmim & 

Marshak, 1998). 

 

 

4.1.3. Geologia estrutural e evolução tectônica 

 

Vários pesquisadores discursaram sobre a estruturação e evolução tectônica do Quadri-

látero Ferrífero, como já citado anteriormente, Chemale Jr. et al. (1994) propuseram um 

modelo de evolução com dois eventos geodinâmicos: uma tectônica extencional de ida-

de transamazônica (2.100 – 1.700 Ma), e uma tectônica compressional, com o desen-

volvimento de dobras e falhas de empurrão, de idade brasiliana (650 – 500 Ma). 

 

O primeiro evento, de caráter extensional, está relacionado a geração dos megassincli-

nais do Quadrilátero Ferrífero, incluindo o Sinclinal Santa Rita, contemporâneo a gera-

ção dos Sinclinais de Dom Bosco, da Serra da Moeda e da Serra do Curral, durante o 

soerguimento dos blocos do embasamento. 
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O segundo episódio da área, envolvendo uma tectônica colisional, resultou em um sis-

tema de empurrões com vergência para oeste e incluem três fases de deformação, ou 

associações de estruturas, reconhecíveis em todo Quadrilátero Ferrífero. 

 

• Fase 1: Estruturas associadas ao dobramento e cavalgamento durante a primeira e 

principal fase de deformação: dobras, foliação milonítica (Sn), foliação plano-axial, li-

neações de estiramento mineral (Lm) e falhas de empurrão com rampas frontais e late-

rais. Essas estruturas são, provavelmente, contemporâneas à evolução do sistema de 

Falhas Cambotas-Fundão; 

 

• Fase 2: Dobras e clivagem plano-axial, de orientação aproximada E-W, associadas ao 

redobramento dos megassinclinais do Quadrilátero Ferrífero, durante a segunda fase de 

deformação referida provavelmente à reativação da Falha Cambotas-Fundão; 

 

• Fase 3: Kink-bands, crenulações e clivagens de crenulação ocasionais de direção apro-

ximada N-S. 
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Capítulo 5 

APLICAÇÕES DOS MÉTODOS DE CLASSIFICAÇÃO DE 

MACIÇOS ROCHOSOS 

 

 

5.1. Introdução 

 

Foram selecionados dois afloramentos para a aplicação dos três métodos escolhidos 

para a realização da classificação dos maciços rochosos. Um afloramento de rocha 

gnáissica pertencente ao Complexo Belo Horizonte e outro de rocha metassedimentar 

(filito) do Grupo Sabará. No mapa geológico abaixo é mostrado a localização dos aflo-

ramentos, escala aproximada 1:250.000. 

 

 

5.2. Gnaisse (CAS-01) 

 

5.2.1. Caracterização Geológica 

 

Na região metropolitana de Belo Horizonte, a maior parte do complexo gnáissico-

migmatítico foi denominada por Noce et al.(1994), de Complexo Belo Horizonte, sendo 

constituído por gnaisses cinzentos freqüentemente com um bandamento composicional, 

feições de migmatização e integrantes de uma suíte do tipo TTG. 

 

Os gnaisses do Complexo Belo Horizonte em geral mostram-se bastante intemperiza-

dos, mormente em se tratando da região metropolitana, onde o relevo é arrasado. Muitas 

vezes essas rochas formam cúpulas ou pães-de-açúcar. 
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Figura 5-1: Mapa geológico com a indicação da localização dos afloramentos estudados, adapatado do Mapa Estadual de Minas Gerais 1:1.000.000 

(GIS/CPRM). 
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O afloramento de gnaisse estudado (Figura 5-2) está localizado no município de Betim-

MG, às margens da BR-381 quase em frente ao posto da PRF. Trata-se de afloramento 

em corte de estrada com exposição da rocha fresca em formato dômico, característico 

das rochas gnáissicas em superfície. 

 

 
Figura 5-2: Afloramento de gnaisse na BR-381 no município de Betim-MG. 

 

 

5.2.2. Caracterização Geotécnica 

 

A rocha apresenta textura fanerítica fina a média e coloração acinzentada, superficial-

mente com algumas porções escuras devido à percolação de águas meteóricas. Sua con-

dição de alteração é rocha sã e de boa consistência, sem evidência de alteração mineral. 

Apresenta fraturamento em diversas direções compondo duas ou mais famílias de des-

continuidades. Ocorrem também, em alguns locais, diques quartzo-feldspáticos pós-

tectônicos cortando o maciço. 
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O afloramento possui um total de 138 metros de extensão (Figura 5-4). Para a análise de 

campo e coleta das informações necessárias o afloramento foi subdividido em dez jane-

las de amostragem para simplificar o agrupamento dos dados, sendo nove de 15 metros 

e uma de 3 metros de extensão. Sua altura varia entre 2,5 a 3,5 metros nas extremidades, 

com altura máxima no centro de 11,8 metros. A Tabela 5-1 resume os dados coletados e 

agrupados por família, pois não há variação das características das descontinuidades 

entre os setores, exceto no espaçamento das descontinuidades, que será tratado separa-

damente. 

 

Tabela 5-1: Resumo dos dados geotécnicos do maciço de gnaisse. 

Família 
Persistência 

(m) 

Abertura 

(mm) 
Rugosidade 

Preenchimento 

(mm) 
Intemperismo 

Água sub-

terrânea 

1 10 Sem Lisa Sem Não alterada Seco 

2 > 20 0,2 Estriada Sem Pouco alterada Seco 

3 10 0,05 Lisa Sem Não alterada Seco 

 

As análises revelaram a existência de três famílias de descontinuidades que serão descri-

tas a seguir. 

 

5.2.2.1. Família 1 

 

A Família 1 é bem marcada no afloramento e sua principal característica é constituir 

planos subverticais a verticais, às vezes paralelo a face do talude (Figura 5-3). Essa des-

continuidade é recorrente em toda a extensão do afloramento rochoso, com direção em 

torno de N10ºE e mergulho médio de 83º para sudeste (vide estereograma, Figura 5-5). 

Seu espaçamento médio é de 70 cm, com extremos de 1,6 m no setor 1 e 17 cm no setor 

8. 

 

Os planos de descontinuidades que constituem essa família apresentam superfícies pla-

nas e lisas. Elas são fechadas, ocorrendo apenas algumas irregularidades devido a que-

bras, e às vezes levemente onduladas. No geral, a rocha encontra-se sem alteração e 

com boa resistência ao golpe do martelo de geólogo, quebrando-se em lascas. 
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Figura 5-3: Aspecto do maciço rochoso com vista para a face do talude. 
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Figura 5-4: Montagem sequencial de fotografias do maciço de gnaisse. 

 

Tabela 5-2: Resumo das medidas realizadas no maciço de gnaisse na BR-381 em Betim/MG. 

Setor 
(janela) 

Atitude (dip 
direction/dip) 

Família 
Setor 

(janela) 
Atitude (dip 

direction/dip) 
Família 

Setor 
(janela) 

Atitude (dip 
direction/dip) 

Família 
Setor 

(janela) 
Atitude (dip 

direction/dip) 
Família 

1 115/80 1 8 083/84 1 4 078/22 2 7 191/68 3 
1 110/78 1 8 080/79 1 4 028/13 2 7 197/71 3 
2 117/85 1 8 117/80 1 4 076/20 2 8 174/68 3 
2 116/81 1 9 092/88 1 5 042/13 2 8 195/75 3 
3 093/80 1 9 094/80 1 6 107/28 2 8 195/72 3 
4 106/85 1 9 093/87 1 6 071/25 2 8 191/80 3 
4 108/86 1 9 098/88 1 7 073/26 2 9 178/85 3 
4 098/84 1 9 080/70 1 8 084/19 2 9 172/80 3 
4 105/84 1 10 093/72 1 8 079/18 2 9 165/80 3 
5 105/88 1 Média 100/83 1 9 044/21 2 9 175/80 3 
6 112/90 1 1 112/30 2 Média 077/21 2 9 165/75 3 
6 112/89 1 2 072/22 2 3 143/71 3 9 205/66 3 
6 105/86 1 2 108/40 2 3 150/86 3 9 168/85 3 
6 114/89 1 2 110/20 2 6 168/71 3 9 175/80 3 
7 085/90 1 3 070/13 2 6 190/70 3 10 160/81 3 
8 078/70 1 3 073/11 2 6 176/64 3 Média 177/75 3 
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Figura 5-5: Estereograma representativo das descontinuidades da Família 1 (software Dips). 

 

5.2.2.2. Família 2 

 

A Família 2 é caracterizada por planos subhorizontais formados, provavelmente, por 

movimentos tectônicos do tipo empurrão, onde os blocos rochosos se deslocam uns em 

relação aos outros em reposta às forças de compressão. Ao se deslocarem, esses blocos 

delimitam planos de descontinuidades de baixo ângulo de mergulho e em geral, de 

grande extensão. Essas descontinuidades são geralmente paralelas ao bandamento 

gnáissico (Sn) e algumas feições de migmatização da rocha. 

 

Essa descontinuidade apresenta atitude média N13ºW com mergulho de 21º para nor-

deste (vide estereograma, Figura 5-6). Sua superfície é plana e lisa, por vezes um pouco 

estriada. Em alguns locais é verificada uma pequena abertura (mm), mas em geral, as 

feições são fechadas. Os espaçamentos têm em média 28 cm e delimitam conjuntos de 

rocha de formato tabular. Apesar de ter a característica de continuidade e persistência, 

essa descontinuidade é mais fortemente estruturada nos setores iniciais do afloramento, 

onde os blocos estão bem demarcados pelos planos de descontinuidade. 



112 

 

 
Figura 5-6: Estereograma representativo das descontinuidades da Família 2 (software Dips). 

 

 

5.2.2.3. Família 3 

 

A Família 3 assim como a Família 1, têm atitudes subverticais constituindo uma super-

fície ortogonal à face do talude. Sua orientação média é N87ºE com mergulho de 75º 

para sudeste (vide estereograma, Figura 5-7). Sua superfície é planar e lisa e o espaça-

mento varia de 15 cm a 1,25 m, tendo como média uma distância de 72 cm entre as suas 

descontinuidades. Foi verificado a existência de pequenas aberturas (milimétricas) em 

alguns planos de descontinuidade, possibilitando a percolação de água. 
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Figura 5-7: Estereograma representativo das descontinuidades da Família 3 (software Dips). 

 

 

 
Figura 5-8: Representação da densidade dos planos de descontinuidade do maciço rochoso 

(software Dips). 
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Figura 5-9: Fotografia com a indicação das três famílias de descontinuidades consideradas no estu-

do do maciço rochoso. 

 

 
Figura 5-10: Representação dos planos médios das três famílias de descontinuidades (soft. Dips). 
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5.2.3. Cálculo da resistência à compressão da rocha (σc) 

 

5.2.3.1. Teste de Carga Pontual (PLT) 

 

O ensaio de carga pontual envolve a aplicação de forças em uma amostra, por meio de 

dois cones invertidos. O aparelho utilizado, como mostrado na Figura 5-11, pesa geral-

mente menos de 15 kg, e pode ser facilmente transportado para testes no campo. Neste 

tipo de ensaio geotécnico são usados fragmentos de rocha previamente preparados ou 

amostras de rocha provenientes de furos de sondagem, que são carregados até se rompe-

rem. O valor máximo da carga registrada pelo equipamento no momento da ruptura da 

amostra é usado para o cálculo do índice de carga pontual (Is – índice de carga pontual 

não corrigido) pela equação (2.2). 

 

 

 

Figura 5-11: Aparelho utilizado para a realização do teste de carga pontual. Laboratório de Ferro-

vias e Asfalto (EM/UFOP). 
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Como descrito no subítem 2.5.1., é necessário corrigir o valor desse índice através de 

uma equação para se obter o valor correspondente da resistência da rocha. A Tabela 2-2 

apresenta algumas equações propostas para esse fim, neste trabalho será utilizado a e-

quação desenvolvida por Kahraman (2001b). Em seu estudo Kahraman analisou o resul-

tado dos testes em 48 diferentes amostras de rocha, sendo 26 delas de carvão, dessa 

forma ele descreve duas equações diferentes, uma para utilização com carvão, e uma 

segunda equação para ser utilizada nos estudos com outras rochas. 

 

Para se obter o valor médio da resistência da rocha estudada foram realizados os testes 

de carga pontual no Laboratório de Ferrovias e Asfalto da Escola de Minas (UFOP), em 

seis amostras de gnaisse provenientes de sondagem rotativa realizada para fins de estu-

dos do solo para obra de infraestrutura urbana no bairro Esplanada, zona leste de Belo 

Horizonte, executada pela empresa Triângulo Sondagem. Os testemunhos de sondagem 

recuperados possuem 40 mm de diâmetro e os resultados dos testes são apresentados a 

seguir. 

 

Dessa forma, aplicou-se a equação de Kahraman (abaixo) e os resultados obtidos junto 

com o valor da resistência média são mostrados na Tabela 5-3. 

 

σc(MPa) = 8,41.Is + 9,51 eq.(5.1) 

 

Tabela 5-3: Cálculo do índice de carga pontual. 

Nº Amostra P (kN) D² (m²) Is (MPa) σc (MPa) 
1 25,8 0,0016 16,125 145 

2(x) 12 0,0016 7,5 73 
3 27,2 0,0016 17 153 
4 27,5 0,0016 17,188 154 
5 21,9 0,0016 13,687 125 
6 25,5 0,0016 15,938 144 

Média 25,58 0,0016 15,988 144 
(x) valor descartado 

 

O valor médio da resistência à compressão uniaxial do gnaisse analisado pelo teste de 

carga pontual foi 144 MPa. Porém esse valor será utilizado somente como um compara-

tivo com o valor obtido pelo teste com o esclerômetro de Schmidt. 
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5.2.3.2. Teste com esclerômetro de Schmidt 

 

Como descrito no subítem 2.5.2., o esclerômetro foi desenvolvido para medir a dureza 

do concreto de forma não destrutiva e, posteriormente, foi utilizado para estimar a resis-

tência de rochas a partir de equações de correlação e ábacos. Sendo assim, pode-se obter 

uma estimativa da resistência à compressão (σc) a partir de um grande número de de-

terminações de campo dos valores de rebotes de Schmidt (HR). 

 

 
Figura 5-12: Procedimento de coleta de dados no campo com a utilização do esclerômetro. 

 

Para se obter uma boa qualidade dos dados, o esclerômetro deve ser aplicado numa su-

perfície plana da rocha, previamente lixada. O êmbulo do esclerômetro deve ser aplica-

do perpendicularmente à superfície rochosa e pressionada sobre a mesma (Figura 5-12). 

Após o recolhimento completo do êmbulo, o aparelho libera a mola que realiza a medi-

da do número de rebotes de Schmidt (HR). 
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Foram realizados 22 testes com o esclerômetro de Schmidt e, a partir da média dos valo-

res de HR, foi calculado o valor médio de resistência à compressão uniaxial do gnaisse. 

Dentre as diversas equações que correlacionam o HR com o σc (vide Tabela 2-4), neste 

trabalho será utilizada a equação desenvolvida por Katz et al. (2000). 

 

Em recente trabalho, esses autores determinaram novas equações à partir de estudos 

correlacionando o número de rebote de Schmidt de sete tipos de rochas com algumas de 

suas propriedades mecânicas medidas em laboratório, como o módulo de elasticidade e 

a resistência à compressão uniaxial, além da densidade, uma propriedade física. Por 

isso, não só a equação para determinar a resistência da rocha será utilizada neste traba-

lho, mas também as outras duas equações irão complementar a utilização da medida do 

número de rebotes de Schmidt no próximo ítem. 

 

ln(σc) = 0,067.HR+0,792 eq.(5.2) 

 

 

Tabela 5-4: Medidas de campo realizadas com o martelo de Schmidt e os valores de resistência 

correspondentes. 

Nº do teste Valor de HR 
Valor de σc 

(MPa) 
Nº do teste Valor de HR 

Valor de σc 

(MPa) 

1 63,0 150 13 69,5 232 

2 75,0 336 14 65,0 172 

3 67,0 197 15 70,5 249 

4 71,5 266 16 62,0 141 

5 51,0 67 17 54,5 85 

6 63,5 155 18 60,5 127 

7 51,5 70 19 60,0 123 

8 66,0 184 20 65,0 172 

9 65,5 178 21 72,0 275 

10 66,0 184 22 73,5 304 

11 60,0 123    

12 74,5 325 Média 64,9 170 
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5.2.3.2.1. Aplicações do índice esclerométrico 

 

Alguns autores desenvolveram fórmulas para se determinar propriedades das rochas 

utilizando-se o valor do índice esclerométrico (vide Tabela 2-5), entre elas o módulo de 

elasticidade (E) e a densidade (ρ). Os cálculos dessas propriedades são mostrados a se-

guir. 

 

• Módulo de elasticidade do gnaisse 

 

ln(E) = 3,091.ln(HR)-8,967 (Katz et al. 2000) 

ln(E) = 3,091.ln(64,9)-8,967 = 12,898-8,967 

E = 51 GPa 

 

E = 0,47.HR-6,25  (Dinçer et al. 2004) 

E = (0,47.64,9)-6,25 = 30,503-6,25 

E = 24,3 GPa 

 

 

• Densidade do gnaisse 

 

ρ = 1,308.ln(HR)-2,874  (Katz et al. 2000) 

ρgnaisse = 1,308.ln(64,9)-2,874 

ρgnaisse = 2,584 g/cm³ 

 

 

5.2.4. Setorização 

 

Na aplicação dos métodos de classificação de maciços rochosos, alguns setores foram 

agrupados de acordo com as características geotécnicas comuns, baseados principal-

mente no espaçamento entre as descontinuidades. Os dez setores previamente divididos 

para a coleta de dados foram agrupados em cinco setores, de A a E, de acordo com a 

tabela a seguir. 
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Tabela 5-5: Agrupamento dos setores com os valores dos espaçamentos. 

Grupo Setor 
Espaçamento (cm) 

Família 1 Família 2 Família 3 

A 
1 160 27 85 

2 160 51 85 

B 
3 80 12 85 

4 80 41 85 

C 

5 50 26 30 

6 85 53 30 

7 60 25 90 

D 8 21 8 120 

E 
9 67 15 76 

10 67 20 76 

 

 

5.2.5. Cálculo do RQD 

 

Segundo Palmström (vide subítem 3.3.2.4), o RQD pode ser estimado à partir da conta-

gem volumétrica de juntas (Jv), que deve ser calculado pelos espaçamentos entre as 

juntas. Neste caso, será calculado o RQD para cada setor pela expressão: 

 

RQD = 115-3,3.Jv 

 

• Setor 1 

Jv = 1/S1 + 1/S2 + 1/S3 = 1/1,6 + 1/0,27 + 1/0,85 = 0,625 + 3,7 + 1,18 = 5,5 

RQD(1) = 115-3,3.5,5 = 115-18,15 = 96% 

 

• Setor 2 

Jv = 1/1,6 + 1/0,51 + 1/0,85 = 0,625 + 1,96 + 1,18 = 3,76 

RQD(2) = 115-3,3.3,76 = 115-12,41 ≈ 100% 
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• Setor 3 

Jv = 1/0,8 + 1/0,12 + 1/0,85 = 1,25 + 8,33 + 1,18 = 10,76 

RQD(3) = 115-3,3.10,76 = 115-36 = 79% 

 

• Setor 4 

Jv = 1/0,8 + 1/0,41 + 1/0,85 = 1,25 + 2,44 + 1,18 = 4,87 

RQD(4) = 115-3,3.4,87 = 115-16,1 = 98% 

 

• Setor 5 

Jv = 1/0,5 + 1/0,26 + 1/0,3 = 2 + 3,85 + 3,33 = 9,18 

RQD(5) = 115-3,3.9,18 = 85% 

 

• Setor 6 

Jv = 1/0,85 + 1/0,53 + 1/0,3 = 1,18 + 1,89 + 3,33 = 6,4 

RQD(6) = 115-3,3.6,4 = 93% 

 

• Setor 7 

Jv = 1/0,6 + 1/0,25 + 1/0,9 = 1,67 + 4 + 1,11 = 6,78 

RQD(7) = 115-3,3.6,78 = 92% 

 

• Setor 8 

Jv = 1/0,21+ 1/0,08 + 1/1,2 = 4,76 + 12,5 + 0,83 = 18,1 

RQD(8) = 115-3,3.18,1 = 55% 

 

• Setor 9 

Jv = 1/0,67 + 1/0,15 + 1/0,76 = 1,49 + 6,67 + 1,32 = 9,48 

RQD(9) = 115-3,3.9,48 = 83% 

 

• Setor 10 

Jv = 1/0,67 + 1/0,2 + 1/0,76 = 1,49 + 5 + 1,32 = 7,8 

RQD(10) = 115-3,3.7,8 = 89% 
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Priest & Hudson (1976) propuseram uma forma de calcular o RQD através da frequên-

cia de juntas (λ), ou seja, conhecendo-se a quantidade de juntas por metro em um de-

terminado segmento ou área. Para exemplificar o método o RQD será calculado à partir 

da frequência de juntas, considerando o número de juntas médio no Setor 1 do maciço 

rochoso. 

 

λ = λ1 + λ2 + λ3 = 1/1,6 + 1/0,27 + 1/0,85 

λ = 0,625 + 3,7 + 1,18 

λ = 5,5 jts/m 

 

A correlação entre o RQD e a frequência de juntas é dado pela expressão: 

 

RQD = 100.e-0,1λ (0,1λ + 1) 

RQD(1) = 100.e-0,55 [(0,55) + 1] = 89,414 

RQD(1) ≈ 89% 

 

 

 

5.2.6. Aplicação da Classificação Geomecânica – RMR 

 

 

Os formulários utilizados na classificação RMR estão no Anexo I. A Tabela 5-6 reúne 

os resultados obtidos para cada uma das três famílias de descontinuidades em cada se-

tor, juntamente com a média geral do maciço. 
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Tabela 5-6: Resumo dos resultados obtidos na classificação de cada família de descontinuidade. 

Setor Nota da F1 Nota da F2 Nota da F3 Média do Setor 

1 83 73 82 79,3 

Classe I II I II 

2 83 73 82 79,3 

Classe I II I II 

3 80 68 79 75,7 

Classe II II II II 

4 83 73 82 79,3 

Classe I II I II 

5 75 70 74 73 

Classe II II II II 

6 83 73 77 77,7 

Classe I II II II 

7 78 73 82 77,7 

Classe II II I II 

8 71 64 75 70 

Classe II II II II 

9 80 68 79 75,7 

Classe II II II II 

10 80 68 79 75,7 

Classe II II II II 

   Geral 76,3 

 

 

. 
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Figura 5-13: Montagem do maciço de gnaisse com a divisão aproximada de alguns setores. 

 

Analisando os resultados mostrados na Tabela 5-6, pode ser verificado que na média todos os setores do maciço foram classificados na 

mesma faixa geomecânica, classe II (rocha boa). Analisando as famílias separadamente verifica-se que, somente as Famílias 1 e 3, em 

alguns setores, conseguiram uma nota maior atingindo a classe I (rocha muito boa), enquanto que a Família 2, recebeu sempre notas na 

faixa da classe II. Fazendo uma análise “macro” dos dados pode ser verificado que no contexto geomecânico o maciço de gnaisse é 

composto por rocha boa, comparativamente um pouco melhor nas extremidades (setores 1,2,3,4,9 e 10), e um pouco pior no centro (se-

tores 5,6,7 e 8) em relação às extremidades do maciço. Relacionando essa análise com a geologia estrutural verifica-se que os setores 

onde a rocha obteve uma nota geomecânica mais baixa coincide com uma estrutura dobrada da rocha em forma de boudin resultante de 

esforços tectônicos. Como mostrado na figura acima, com a divisão aproximada dos setores de maior contraste geomecânico. 
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5.2.6.1. Determinação das propriedades do maciço rochoso pelo RMR 

 

5.2.6.1.1. Estimação da coesão e ângulo de atrito 

 

A classificação RMR estabelece um significado para as classes de maciços rochosos 

designados em sua avaliação, sugerindo então, além da média de tempo de sustentação 

(stand-up time), intervalos de valores para duas propriedades do maciço rochoso, a coe-

são e o ângulo de atrito (vide Tabela 2-11). Neste caso prático, o maciço de gnaisse foi 

avaliado como classe II e os valores dessas propriedades se encontra dentro dos seguin-

tes intervalos: 

 

• Coesão do maciço rochoso: 300 – 400 kPa 

• Ângulo de atrito do maciço rochoso: 35º – 45º 

 

5.2.6.1.2. Estimação do módulo de deformabilidade 

 

Assim como foi abordado no subítem 2.7.4.1.1, o módulo de deformabilidade de um 

maciço rochoso, com o RMR > 50, pode ser estimado pela seguinte correlação: 

 

Em = 2.RMR-100 

Em = 2.76,3-100 

Em = 52,6 GPa 

 

5.2.6.1.3. Cálculo da resistência do maciço rochoso pelo critério de Hoek-Brown 

 

Segundo Hoek & Brown (vide subítem 2.7.4.1.2), a resistência do maciço rochoso pode 

ser estimada conhecendo-se o valor do RMR. Pela Tabela 2-12 o gnaisse têm valor a-

proximado de mi = 28. 

 

mb = mi.exp[(RMR-100)/28] 

mb = 28.exp[(76,3-100)/28] 

mb = 12 
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s = exp[(RMR-100)/9] 

s = exp[(76,3-100/9] 

s = 0,072 

 

Aplicando-se a equação de Hoek-Brown: 

 

σ1 = σ3 + (mb.σ3.σc + s. σc²)
a 

σ1 = σ3 + [12.σ3.170,35 + 0,072.(170,35)²]0,5 

σ1 = σ3 + (2044,2 σ3 + 2089,38)0,5 

 

A resistência à compressão uniaxial do maciço rochoso, quando σ3=0: 

 

σcm = √2089,38 = 45,7 MPa 

 

 

5.2.7. Aplicação do sistema-Q 

 

Os formulários utilizados na classificação do sistema-Q estão no Anexo II. A Tabela   

5-7 reúne os resultados obtidos em cada setor, juntamente com a média geral do maciço. 

 

Tabela 5-7: Resumo dos resultados obtidos na classificação por setor no sistema-Q. 

Setor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Média 

Nota 10,7 11,1 8,8 10,9 9,4 10,3 10,2 6,1 9,2 9,8 9,7 

Classe VI VI V VI V VI VI V V V V 

 

As notas para o sistema-Q tiveram sua variação baseada exclusivamente na variação do 

RQD em cada setor analisado. Como resultado, pode ser verificado que a classificação 

da rocha no sistema-Q encontra-se no limiar de duas classes, a classe VI (Bom) e a clas-

se V (Regular), com média de 9,7 ainda dentro da classe V (Regular). Nesse contexto, 

dois setores se destacaram pelas notas bem abaixo desse limiar diferenciando-se do res-

tante do maciço, são eles o setor 3 e, principalmente, o setor 8. 
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5.2.7.1. Determinação das propriedades do maciço rochoso pelo sistema-Q 

 

5.2.7.1.1. Estimação da resistência ao cisalhamento aparente 

 

Conforme descrito no subítem 2.7.5.1.1, é possível estimar um valor para a resistência 

ao cisalhamento interblocos à partir de uma relação entre o índice de rugosidade das 

fraturas (Jr) e o índice de alteração das paredes das fraturas (Ja) baseado na função tg-

1(Jr/Ja). Neste caso, para o maciço de gnaisse teremos a seguinte relação: 

 

tg-1 (Jr/Ja) = tg-1 (1/1) = 45º 

 

 

5.2.7.1.2. Estimação do módulo de deformabilidade 

 

Alguns estudos tentaram correlacionar o módulo de deformação do maciço rochoso com 

a qualidade do maciço rochoso e apresentaram as equações a seguir. Neste caso será 

utilizado o valor médio de Q, visto que a variação entre os valores de Q nos setores é 

muito pequena. 

 

Em = 10 [Q. (σc/100)]⅓  (Barton, 2002) 

Em = 10 [9,7.(170/100)] ⅓ 

Em = 25,5 GPa 

 

Em = 25.logQ  (Grimstad & Barton, 1993) 

Em = 25.log9,7 

Em = 25 GPa 

 

Em = 8.Q0,4  (Palmström & Singh, 2001) 

Em = 8.9,70,4 

Em = 19,85 
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5.2.7.2. Correlação entre o RMR e o sistema-Q 

 

De acordo com a expressão do subítem 2.7.5.2, podemos aplicar a seguinte relação: 

 

RMR = 9.lnQ + 44 =  9.ln9,7 + 44 

RMR = 65 

 

5.2.8. Aplicação do GSI 

 

Com o auxílio da Tabela 2-23 o maciço de gnaisse é melhor representado pelas siglas 

VB/VG, caracterizado por uma estrutura composta por muitos blocos interconectados 

(VB) e uma qualidade muito boa (VG). De acordo com a Tabela 2-24, esse campo cor-

responde a valores de 55 a 72 aproximadamente, neste caso como as condições do ma-

ciço são muito boas será considerado um valor de GSI = 70. 

 

Aplicando a equação (2-19) para um mi = 28 (gnaisse): 

 

mb = mi.exp(GSI-100/28) = 28.exp(70-100/28) 

mb = 9,6 

 

Aplicando a equação (2-20): 

 

s = exp(GSI-100/9) = exp(70-100/9) 

s = 0,036 

 

Aplicando a equação do critério de ruptura de Hoek-Brown: 

 

σ1 = σ3 + (mb.σ3.σc + s.σc²)
a 

σ1 = σ3 + (9,6.σ3.170 + 0,036.(170)²)0,5 = σ3 + (1632.σ3 + 1040,4)0,5 

 

Para o σ3=0: 

σ1 = σcm = √1040,4 = 32,26 MPa 
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5.2.9. Aplicação da classificação RMi 

 

5.2.9.1. Cálculo do volume do bloco 

 

Palsmtröm (1995) demonstra diversos métodos para se calcular o volume do bloco para 

diferentes situações e disponibilidade de dados. Neste trabalho, onde se determinaram 

três famílias de descontinuidades, será realizado o cálculo do volume do bloco a partir 

do espaçamento de juntas para cada setor do maciço utilizando a equação (3.5). O mé-

todo foi escolhido por ser de fácil aplicação, não sendo necessário a utilização de outros 

parâmetros além do espaçamento e o ângulo entre as descontinuidades. Para exemplifi-

car um segundo método de cálculo do volume do bloco, somente no setor 1 também 

será calculado o volume do bloco através da contagem volumétrica de juntas (Jv). 

 

5.2.9.1.1. Cálculo do volume do bloco à partir do espaçamento de juntas 

 

Primeiramente será calculado o ângulo entre os planos, sendo γ1 o ângulo entre a Famí-

lia 1 e a Família 2, γ2 o ângulo entre a Família 2 e a Família 3, e o γ3 o ângulo entre a 

Família 1 e a Família 3. Para a determinação dessas medidas será utilizado a ferramenta 

“Measure Angle” do software Dips v5.00, a partir das atitudes das descontinuidades de 

cada família. Os espaçamentos (S) são mostrados na Tabela 5-5. 

 

Tabela 5-8: Medidas de atitudes das famílias de descontinuidades e o cálculo do ângulo entre elas. 

Setor F1 F2 F3 γ1 (F1^F2) γ2 (F2^F3) γ3 (F1^F3) 

1 115/80 112/30 143/71 50º 47º 29º 

2 117/85 072/22 143/71 70º 65º 29º 

3 093/80 070/13 143/71 68º 68º 49º 

4 108/86 076/20 150/86 69º 81º 42º 

5 105/88 042/13 168/71 82º 79º 64º 

6 112/89 071/25 176/64 70º 73º 66º 

7 085/90 073/26 191/68 65º 82º 75º 

8 083/84 079/18 195/72 66º 81º 71º 

9 093/87 044/21 175/80 74º 86º 82º 

10 093/72 044/21 160/81 59º 90º 66º 



130 

• Setor 1 

 

Vb = S1.S2.S3 / sin50º.sin47º.sin29º 

Vb = 1,6.0,27.0,85 / 0,766.0,73.0,485 

Vb = 0,3672 m³ / 0,2712 

Vb = 1,35 m³ 

 

 

5.2.9.1.2. Cálculo do volume do bloco através da contagem volumétrica de juntas 

 

Neste cálculo, além da utilização do parâmetro da contagem volumétrica de juntas (Jv) 

também é necessário a introdução do fator de forma do bloco (β) que entra na equação 

final do volume do bloco (eq. 3.17). 

 

Para o cálculo do fator de forma do bloco utiliza-se a equação (3.8): 

 

β = 20 + 7 (Smax/Smin) 

β = 20 + 7 (1,6/0,27) = 20 + 41,48 

β = 61,5 

 

O Jv foi calculado anteriormente para todos os setores do maciço para a estimativa do 

valor do RQD (subítem 5.2.5). 

 

Para o setor 1, o Jv = 5,5, aplicando estes parâmetros na equação (3.17): 

 

Vb = β.Jv-3 / sinγ1.sinγ2.sinγ3 

Vb = 61,5.5,5-3 / 0,272 

Vb = 0,36965 / 0,272 

Vb = 1,36 m³ 
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Para se obter o valor RMi é necessário calcular o parâmetro de juntas (JP). O JP pode 

ser obtido diretamente pelo diagrama da Figura 3-10 a partir do conhecimento do fator 

de condição das juntas (jC) e de outros parâmetros, como Vb, Jv e RQD. Alternativa-

mente, o JP pode ser calculado pela expressão derivada daquele diagrama. Neste caso, o 

JP é calculado pela equação (3.29), que inclui o fator D. Para exemplificar será mostra-

do como foi feito o cálculo para esse setor.  

 

D = 0,37.jC-0,2 = 0,37 . 0,9375-0,2 = 0,375 

 

JP = 0,2.√jC . VbD 

JP = 0,2√0,9375 . 1,350,375 = 0,217 

 

RMi(1) = σc x JP = 170 . 0,217 = 36,89 

 

 

• Setor 2 

 

Vb = S1.S2.S3 / sin70º.sin65º.sin29º 

Vb = 1,6.0,51.0,85 / 0,94.0,91.0,49 

Vb = 0,6936 / 0,4147 

Vb = 1,67 m³ 

 

 

• Setor 3 

 

Vb = S1.S2.S3 / sin68º.sin68º.sin49º 

Vb = 0,8.0,12.0,85 / 0,93.0,93.0.76 

Vb = 0,0816 / 0,653 

Vb = 0,125 m³ 
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• Setor 4 

 

Vb = S1.S2.S3 / sin69º.sin81º.sin42º 

Vb = 0,8.0,41.0,85 / 0,93.0,99.0,67 

Vb = 0,2788 / 0,6169 

Vb = 0,45 m³ 

 

 

• Setor 5 

 

Vb = S1.S2.S3 / sin82º.sin79º.sin64º 

Vb = 0,5.0,26.0,3 / 0,99.0,98.0,9 

Vb = 0,039 / 0,87318 

Vb = 0,045 m³ 

 

 

• Setor 6 

 

Vb = S1.S2.S3 / sin70º.sin73º.sin66º 

Vb = 0,85.0,53.0,3 / 0,94.0,96.0,91 

Vb = 0,13515 / 0,821184 

Vb = 0,165 m³ 

 

 

• Setor 7 

 

Vb = S1.S2.S3 / sin65º.sin82º.sin75º 

Vb = 0,6.0,25.0,9 / 0,91.0,99.0,97 

Vb = 0,135 / 0,873873 

Vb = 0,155 m³ 
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• Setor 8 

 

Vb = S1.S2.S3 / sin66º.sin81º.sin71º 

Vb = 0,21.0,08.0,12 / 0,91.0,99.0,95 

Vb = 0,002016 / 0,8518 

Vb = 0,0024 m³ 

 

 

• Setor 9 

 

Vb = S1.S2.S3 / sin74º.sin86º.sin82º 

Vb = 0,67.0,15.0,76 / 0,96.0,99.0,99 

Vb = 0,07638 / 0,941 

Vb = 0,081 m³ 

 

 

• Setor 10 

 

Vb = S1.S2.S3 / sin59º.sin90º.sin66º 

Vb = 0,67.0,2.0,76 / 0,86.1.0,91 

Vb = 0,10184 / 0,786 

Vb = 0,13 m³ 

 

 

Os formulários utilizados na classificação RMi estão no Anexo III. A Tabela 5-9 reúne 

os resultados obtidos em cada setor, juntamente com a média geral do maciço. 
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Tabela 5-9: Resumo dos resultados da classificação RMi por setor. 

Setor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Média 

Valor RMi 

(MPa) 
37 40 15 24,5 10,2 16,8 16,4 3,4 13 15,3 19,2 

Termo 

para o RMi 

Muito 

alto 

Muito 

alto 

Muito 

alto 

Muito 

alto 

Muito 

alto 

Muito 

alto 

Muito 

alto 
Alto 

Muito 

alto 

Muito 

alto 

Muito 

alto 

Termo 

relacionado 

à resistên-

cia do ma-

ciço rocho-

so 

Muito 

forte 

Muito 

forte 

Muito 

forte 

Muito 

forte 

Muito 

forte 

Muito 

forte 

Muito 

forte 
Forte 

Muito 

forte 

Muito 

forte 

Muito 

forte 

 

A variação dos valores do RMi por setor é devido ao tamanho dos blocos que são calcu-

lados à partir dos espaçamentos e dos ângulos entre as famílias de descontinuidades. 

Esse valor, por sua vez, entra no cálculo do parâmetro de juntas (JP) e posteriormente 

na fórmula final do RMi. Analisando os dados da Tabela 5-9, verifica-se que o maciço é 

classificado, quase em sua totalidade, como de RMi muito alto, exceto o setor 8 que 

ficou uma classe abaixo, com o RMi alto. No geral, o maciço de gnaisse obteve um RMi 

médio de 19,2 MPa, o que segundo essa classificação o maciço é considerado como de 

resistência muito forte, na classe dos valores entre 10 e 100 MPa. 

 

5.2.9.2. Estimação do módulo de deformabilidade 

 

Palmström e Singh (2001) propuseram algumas equações para se estimar o módulo de 

deformabilidade do maciço rochoso utilizando-se o valor do RMi, são elas: 

 

(1) Em(GPa) = 5,6.RMi0,375  para RMi > 0,1 

(2) Em(GPa) = 7.RMi0,4  para 1 < RMi < 30 

 

Aplicando a equação (2) acima, tem-se: 

Em = 7.(19,2)0,4 = 7.3,26 

Em = 22,83 GPa 
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5.3. Filito (CAS-02) 

 

5.3.1. Caracterização Geológica 

 

As rochas que compõem o maciço estudado pertencem ao Grupo Sabará (vide mapa 

geológico – Figura 5-1). Essa unidade foi definida com uma hierarquia de “Formação” 

por Gair (1958), que a situou, estratigraficamente, no topo do Grupo Piracicaba, onde 

constituiria uma sequência do tipo “eugeossinclinal”. Segundo Gair (1958), na localida-

de-tipo, em Sabará, onde o rio das Velhas corta a serra do Curral, o Grupo Sabará é 

formado por micaxistos e clorita xistos, com metagrauvacas intercaladas, além de quart-

zitos. Fácies com granada e estaurolita ocorrem nas proximidades de rochas graníticas, 

sendo os xistos formados à base de muscovita e biotita. Renger et al. (1994), devido às 

particularidades como espessura e características sedimentares propuseram a sua des-

vinculação do Grupo Piracicaba, denominando-a de Grupo Sabará, que corresponderia a 

um importante megaciclo sedimentar. 

 

Essa unidade é constituída na maior parte por rochas bastante meteorizadas, com domi-

nância de cores róseas a arroxeadas-claras e aspecto mais argiloso, possuindo faixas de 

alternância com níveis centimétricos, raramente métricos, de cor amarelada a ocre. Es-

ses últimos têm aspecto arenoso, geralmente ocorrendo sericita em finas palhetas (meta-

grauvacas). As diferenças composicionais marcam uma estratificação original (S0), que 

é transposta por uma foliação penetrativa em todas as escalas, feição esta que se encon-

tra bem evidente nos afloramentos da Av. Raja Gabaglia. 

 

Formações ferríferas de um tipo pobre em ferro foram descritas na parte superior da 

unidade por Gair (1968), que as interpretou como metacherte ferruginoso. Invariavel-

mente ocorrem associadas rochas bastante cloríticas e filito cinza carbonoso; a formação 

ferrífera é bandada e magnética. Quartzito e quartzito micáceo são raros e de espessuras 

decimétricas, sendo observados na MG-05, próximo do contato com o Granitóide Gene-

ral Carneiro. Os filitos e xistos também são portadores de veios de quartzo branco e/ou 

enfumaçado, ou ainda são invadidos por veios quartzo-feldspáticos e apófises graníticas, 

como nas vossorocas da região de Fugida. 
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5.3.2. Caracterização Geotécnica 

 

O afloramento estudado está localizado às margens da rua Inspetor José Aparecido no 

bairro São Bento em Belo Horizonte. Se trata de metassedimentos de colorações róseo a 

bege, de granulometria argila a areia fina, moderadamente alterada, com acamamento 

bem demarcado por finas camadas aproximadamente concordantes com a foliação (Fi-

gura 5-14). Por vezes são cortados por veios quartzosos de dimensões centimétricas 

concordantes com a direção aproximada do acamamento. 

 

Para a análise de campo e coleta das informações necessárias foi delimitada uma janela 

de amostragem no centro do afloramento de 30 metros de extensão e altura constante de 

aproximadamente 15 metros. Os dados e as informações coletadas em campo estão na 

Tabela 5-10. A partir dessas análises foram reconhecidas na rocha três famílias de des-

continuidades que serão descritas a seguir. 

 

 
Figura 5-14: Maciço de filito localizado na região sul de Belo Horizonte. 
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Tabela 5-10: Resumo dos dados geotécnicos do maciço de filito. 

Família 

Espaça-

mento 

(m) 

Persistên-

cia (m) 

Abertura 

(mm) 
Rugosidade 

Preenchi-

mento 

(mm) 

Intemperismo/ 

Alteração 

Água sub-

terrânea 

1 0,04 15 
Sem/ 

1,7 

Plana/ 

lisa 

Sem/ 

1,7 

Moderadamente 

alterada 
Seco 

2 0,35 < 1 Sem 
Estriada/ 

Rugosa 
Sem 

Moderadamente 

alterada 
Seco 

3 0,4 < 1 Sem Rugosa Sem 
Moderadamente 

alterada 
Seco 

 

 

5.3.2.1. Família 1 

 

A Família 1 é bem demarcada pelo acamamento da rocha (S0) sendo praticamente con-

cordante com a foliação (Sn) e possui atitude subvertical devido a processos tectônicos 

pretéritos (Figura 5-16). A F1 possui direção em torno de N48ºE e mergulho variando 

entre 68º e 85º para noroeste (vide estereograma, Figura 5-15). 

 

 
Figura 5-15: Estereograma representativo das atitudes da Família 1 de descontinuidades. 
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Seu espaçamento varia de 0,4 a 7 cm, tendo como valores médios, espaçamentos peque-

nos em torno de 4 cm. Raramente apresenta abertura, quando ocorre, possui poucos mi-

límetros e seu preenchimento é, geralmente, constituído por material da própria rocha 

(gouge) e secundariamente por óxidos de manganês (Figura 5-17). 

 

 
Figura 5-16: Aspecto do afloramento de filito com destaque para os planos de acamamento subver-

ticais que delimitam as descontinuidades da Família 1. 

 

 

Os planos de descontinuidades têm superfícies lisas, podendo as vezes ser um pouco 

estriadas. A rocha, como um todo, encontra-se moderadamente intemperizada, com bai-

xa resistência ao golpe do martelo, podendo ser quebrada ou partida com a pressão das 

dedos. Essa família de descontinuidades exerce principal importância no comportamen-

to da rocha, ela é contínua e persistente, influenciando diretamente a estabilidade do 

maciço. 
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Figura 5-17: Detalhe da descontinuidade F1 apresentando abertura com preenchimento por mate-

rial da própria rocha. 

 

 

5.3.2.2. Família 2 

 

A família 2 é composta por planos de descontinuidades com grande variação de direção 

e característica penetrativa (os planos estendem-se para o interior do maciço), sua dire-

ção média é de N15ºE com baixos ângulos de mergulho chegando ao máximo de 45º 

para noroeste (vide estereograma, Figura 5-18). Apresenta espaçamento médio de 35 cm 
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e não possui abertura. A superfície das descontinuidades é variável, com planos estria-

dos e rugosos, e sua persistência é descontínua e de comprimentos variáveis. 

 

 

 
Figura 5-18: Estereograma representativo das atitudes da Família 2 de descontinuidades. 

 

 

 

5.3.2.3. Família 3 

 

A Família 3 possui menor expressão no maciço e tem como característica principal a 

rugosidade de suas paredes. A F3 tem direção média N48ºW e mergulhos verticalizados 

de 85º a 90º para sudoeste (vide estereograma, Figura 5-19). Apresenta um espaçamento 

de 30 a 50 cm sem nenhum tipo de abertura e preenchimento. Por causa da sua pouca 

representatividade essa família pode ser considerada como juntas esparsas ou aleatórias 

em algumas classificações. 
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Figura 5-19: Estereograma representativo das atitudes da Família 3 de descontinuidades. 

 

 

 

 
Figura 5-20: Representação da densidade dos planos de descontinuidade do maciço rochoso. 
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Tabela 5-11: Resumo das medidas realizadas no maciço de filito. 

Atitude (dip 
direction / dip) 

Família 
Atitude (dip 

direction/dip) 
Família 

Atitude (dip 
direction/dip) 

Família 

310/69 1 272/35 2 221/90 3 
315/71 1 320/28 2 223/85 3 
318/68 1 348/20 2 222/88 Média F3 
324/74 1 297/36 2   
325/80 1 241/45 2   
318/79 1 238/23 2   
316/80 1 292/05 2   
320/77 1 276/45 2   
317/85 1 285/29 Média F2   
318/76 Média F1     

 

 

5.3.3. Análise cinemática 

 

Os processos de ruptura do material rochoso verificados nas análises de campo puderam 

ser visualizados e comprovados pelos estereogramas. O principal processo verificado no 

maciço é a ruptura em cunha que ocorre devido à interseção das três famílias de descon-

tinuidades (Figura 5-21). 

 

 
Figura 5-21: Representação dos planos médios das famílias de descontinuidades e da face do talude. 
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Secundariamente ocorrem rupturas planares resultante da quebra da rocha segundo às 

superfícies da Família 1, em conjunto com a Família 2, principalmente (Figura 5-22).  

 

 
Figura 5-22: Face do maciço com vários blocos e fragmentos de rocha na base do talude, devido às 

rupturas do material rochoso acima. 
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As rupturas planares ocorrem devido ao desconfinamento da rocha nos locais onde, an-

teriormente, houve o desenvolvimento de rupturas em cunha, nas outras áreas a face do 

talude é aparentemente estável. 

 

No topo do talude, aproximadamente a partir do seu último metro de exposição, inicia-

se um processo de tombamento flexural devido ao progressivo desconfinamento da ro-

cha, e consequente alívio da pressão confinante sobre o maciço. As camadas de rocha 

anteriormente verticalizadas começam a “tombar” apoiando-se uma sobre as outras pro-

vocando o surgimento de uma superfície de ruptura entre o setor flexural e o restante do 

maciço. Neste caso, não foi verificado a existência de alguma ruptura por tombamento, 

e sim a evidência, principalmente visual, do seu desenvolvimeno ao longo do talude, 

como pode ser notado na Figura 5-23. 

 

 
Figura 5-23: Evidência de processo de tombamento flexural na parte superior do talude. 
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5.3.4. Cálculo da resistência à compressão da rocha (σc) 

 

O cálculo da resistência dessa rocha foi realizado apenas com a utilização do martelo de 

Schmidt. O teste de carga pontual não é recomendado para esse tipo de rocha pois sua 

resistência é muito baixa, impossibilitando a eficácia do teste. Na prática, o que ocorre é 

que os cones de aço do aparelho de carga pontual podem “furar” a rocha à medida que 

se aumenta a pressão sobre ela, não havendo a ruptura da amostra de rocha e sim, a des-

fragmentação do testemunho. 

 

 

5.3.4.1. Teste com esclerômetro de Schmidt 

 

De acordo com os procedimentos descritos no ítem 5.2.3.2, foram realizados 12 testes 

com o esclerômetro de Schmidt (Figura 5-24) e os resultados são mostrados na tabela 

abaixo. 

 

Tabela 5-12: Medidas de campo realizadas com o martelo de Schmidt e os valores de resistência 

correspondentes. 

Nº do teste Valor de HR Valor de σc (MPa) 

1 26,0 13 

2 27,5 14 

3 19,5 8 

4 31,5 18 

5 19,0 8 

6 35,5 24 

7 29,5 16 

8 21,5 9 

9 20,5 9 

10 29,5 16 

11 33,5 21 

12 34,5 22 

Média 27,3 14 
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As medidas foram feitas perpendicularmente à superfície da descontinuidade da Família 

1 (vide subítem 5.3.2.1), tentativas de medir a resistência em outras direções, deram 

resultados nulos, ou seja, ficaram abaixo da resistência mínima necessária para a avalia-

ção do número de rebotes de Schmidt. A média para a resistência à compressão do filito 

é de 14 MPa. 

 

 
Figura 5-24: Amostra de filito com a superfície preparada para o teste com o esclerômetro. 

 

 

5.3.4.1.1. Aplicações do índice escleromêtrico 

 

• Módulo de elasticidade do filito 

 

ln(E) = 3,091.ln(HR)-8,967  (Katz et al. 2000) 

ln(E) = 3,091.ln(27,3)-8,967 = 10,222-8,967 

E = 3,5 GPa 
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E = 0,47.HR-6,25   (Dinçer et al. 2004) 

E = (0,47.27,3)-6,25 = 12,831-6,25 

E = 6,6 GPa 

 

• Densidade do filito 

 

ρ = 1,308.ln(HR)-2,874 (Katz et al. 2000) 

ρfilito = 1,308.ln(27,3)-2,874 = 4,325-2,874 

ρfilito = 1,45 g/cm³ 

 

 

5.3.5. Cálculo do RQD 

 

5.3.5.1. Estimado à partir da contagem volumétrica de juntas (Jv) 

 

Os espaçamentos médios das juntas são: S1 = 0,04 m ; S2 = 0,35 m ; S3 = 0,4 m 

 

Jv = 1/S1 + 1/S2 + 1/S3 = 1/0,04 + 1/0,35 + 1/0,4 = 25 + 2,86 + 2,5 

Jv = 30,36 

 

Pela classificação da contagem volumétrica de juntas (vide Tabela 3-7) esse maciço é 

classificado como bastante descontínuo. 

 

RQD = 115-3,3.Jv = 115-(3,3.30,36) 

RQD = 115-100,2 = 14,8 

RQD = 15% 
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5.3.5.2. Estimado à partir da frequência de juntas (λ) 

 

λ = λ1 + λ2 + λ3 = 25 + 2,86 + 2,5 

λ = 30,36 

 

RQD = 100.e-0,1λ.(0,1λ+1) 

RQD = 100.e-3,036.(3,036+1) = 4,8.4,036 = 19,4 

RQD ≈ 19% 

 

 

5.3.6. Aplicação da Classificação Geomecânica – RMR 

 

Na classificação RMR será utilizado o RQD calculado à partir da contagem volumétrica 

de juntas, assim como foi feito anteriormente para o gnaisse. Apesar que, se utilizasse o 

valor estimado à partir da frequência de juntas não iria alterar o valor final da classifica-

ção. 

 

Os formulários utilizados na classificação RMR estão no Anexo IV. A Tabela 5-13 reú-

ne os resultados obtidos para cada família de descontinuidade, juntamente com a média 

geral do maciço. 

 

Tabela 5-13: Resumo dos resultados obtidos na classificação de cada família de descontinuidade no 

sistema RMR. 

Família Nota Classe 

1 39 IV 

2 49 III 

3 56 III 

Média 48 III 

 

A Família 1 de descontinuidade foi classificada como “pobre” e obteve a pior nota pelo 

RMR, o que corrobora com a descrição estrutural do maciço rochoso, sendo esta família 

composta pela foliação principal da rocha e, portanto, a descontinuidade de maior influ-
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ência no maciço. As outras famílias, de menor persistência/continuidade no maciço fo-

ram classificadas como “razoável”, o que coloca o maciço rochoso como um todo nessa 

mesma classificação com a nota média de 48. 

 

 

5.3.6.1. Determinação das propriedades do maciço rochoso pelo RMR 

 

5.3.6.1.1. Estimação da coesão e ângulo de atrito 

 

• Coesão do maciço rochoso: 200 – 300 kPa 

• Ângulo de atrito do maciço rochoso: 25º – 35º 

 

 

5.3.6.1.2. Estimação do módulo de deformabilidade 

 

Em = 10(RMR-10)/40  (Serafim & Pereira, 1983) 

Em = 10(48-10)/40 = 100,925 

Em = 9 GPa 

 

 

5.3.6.1.3. Cálculo da resistência do maciço rochoso pelo critério de Hoek-Brown 

 

Pela Tabela 2-12, o valor para o filito de mi = 7. 

 

mb = mi.exp[(RMR-100)/28] 

mb = 7.exp[(48-100)/28] 

mb = 1,09 

 

s = exp[(RMR-100)/9] 

s = exp[(48-100)/9] 

s = 0,003 
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Aplicando-se a equação de Hoek-Brown: 

 

σ1 = σ3 + (mb.σ3.σc + s. σc²)
a 

σ1 = σ3 + [1,09.σ3.14 + 0,003.(14)²]0,5 

σ1 = σ3 + (15,26.σ3 + 0,588)0,5 

 

A resistência à compressão uniaxial do maciço rochoso, quando σ3=0: σcm = 0,77 MPa 

 

 

5.3.7. Aplicação do sistema-Q 

 

Os formulários utilizados na classificação do sistema-Q estão no Anexo V. A   Tabela 

5-14 reúne os resultados obtidos para cada família de descontinuidade, juntamente com 

a média geral do maciço. 

 

Tabela 5-14: Resumo dos resultados obtidos na classificação de cada família de descontinuidade no 

sistema-Q. 

Família Nota Classe 

1 0,41 VII 

2 0,31 VII 

3 1,25 VI 

Média 0,66 VII 

 

A classificação pelo sistema-Q evidencia uma pequena diferenciação entre as famílias 

de descontinuidades. A Família 2 obteve a pior nota e foi classificada como “muito ru-

im” assim também como a Família 1, enquanto que a Família 3 recebeu uma nota me-

lhor sendo classificada como “ruim”. Analisando os resultados verificou-se que essa 

diferença se deve, principalmente, pela acuidade com que o sistema trata as característi-

cas das descontinuidades através dos índices de rugosidade (Jr) e alteração (Ja) das jun-

tas, e portanto, como as famílias 1 e 2 constituem os principais planos de descontinui-

dades do maciço, a nota média reflete diretamente essa característica. 
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5.3.7.1. Determinação das propriedades do maciço rochoso pelo sistema-Q 

 

5.3.7.1.1. Estimação da resistência ao cisalhamento aparente 

 

• Família 1 

tg-1 (Jr/Ja) = tg-1 (1/3) = 18º 

 

• Família 2 

tg-1 (Jr/Ja) = tg-1 (1,5/6) = 14º 

 

• Família 3 

tg-1 (Jr/Ja) = tg-1 (4/4) = 45º 

 

 

5.3.7.1.2. Estimação do módulo de deformabilidade 

 

Em = 10.[Q.(σc/100)]⅓ (Barton 2002) 

Em = 10.[0,66.(14/100)]⅓ 

Em = 4,52 GPa 

 

 

5.3.7.2. Correlação entre o RMR e o sistema-Q 

 

De acordo com o subítem 2.7.5.2, podemos aplicar a seguinte relação: 

 

RMR = 9.lnQ + 44 

RMR = 9.ln0,66 + 44 

RMR = 40,3 
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5.3.8. Aplicação da classificação GSI 

 

Com o auxílio da Tabela 2-23 o maciço de filito é melhor representado pelas siglas 

VB/F, caracterizado por uma estrutura composta por muitos blocos interconectados 

(VB) e uma qualidade razoável (F). De acordo com a Tabela 2-24, esse campo corres-

ponde a valores de 38 a 54 aproximadamente, neste caso será considerado um valor 

mediano para o GSI = 45. 

 

 

Aplicando a equação (2.19) para um mi = 7 (filito): 

 

mb = mi.exp(GSI-100/28) 

mb = 7.exp(45-100/28) 

mb = 0,982 

 

Aplicando a equação (2.20): 

 

s = exp(GSI-100/9) 

s = exp(45-100/9) 

s = 0,0022 

 

Aplicando a equação do critério de ruptura de Hoek-Brown: 

 

σ1 = σ3 + (mb.σ3.σc + s.σc²)
a 

σ1 = σ3 + (0,982.σ3.14 + 0,0022.(14)²)0,5 

σ1 = σ3 + (13,75.σ3 + 0,4312)0,5 

 

Considerando σ3=0: 

 

σ1 = √0,4312 

σ1 = σcm = 0,66 MPa 
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5.3.9. Aplicação da Classificação RMi 

 

5.3.9.1. Cálculo do volume do bloco 

 

Para o filito também será calculado o volume do bloco pelos dois métodos apresentados 

no subítem 5.2.9.1, porém na classificação será utilizado somente o dado obtido à partir 

do espaçamento de juntas, o mesmo usado na classificação do gnaisse. 

 

 

5.3.9.1.1. Cálculo do volume do bloco à partir do espaçamento de juntas 

 

Neste caso será utilizado o espaçamento médio determinado para cada família de des-

continuidade (vide Tabela 5-10), e os ângulos entre os planos médios das famílias apre-

sentados na tabela abaixo. 

 

Tabela 5-15: Atitude média das famílias de descontinuidades e o cálculo do ângulo entre elas. 

Família Plano médio Família 1 Família 2 

1 318/76   

2 285/29 γ1 = 53º  

3 222/88 γ3 = 85º γ2 = 75º 

 

 

Vb = S1.S2.S3 / sin γ1.sin γ2.sin γ3 

Vb = S1.S2.S3 / sin53º.sin75º.sin85º 

Vb = 0,04.0,35.0,4 / 0,799.0,966.0,996 

Vb = 0,0056 m³ / 0,769 

Vb = 0,0073 m³ 
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5.3.9.1.2. Cálculo do volume do bloco através da contagem volumétrica de juntas 

 

Jv = 30,36 (vide subítem 5.3.5.1) 

 

β = 20 + 7 (Smax/Smin) 

β = 20 + 7 (0,4/0,04) = 20 + 70 

β = 90 

 

Vb = β.Jv-3 / sinγ1.sinγ2.sinγ3 

Vb = 90.30,36-3 / 0,769 

Vb = 0,0042 m³ 

 

Os formulários utilizados na classificação RMi estão no Anexo VI. A Tabela 5-16 reúne 

os resultados obtidos para cada família de descontinuidade, juntamente com a média 

geral do maciço. 

 

Tabela 5-16: Resumo dos resultados da classificação RMi. 

Família 1 2 3 Média 

Valor RMi (MPa) 0,13 0,36 1,12 0,54 

Termo para o RMi 
Moderadamente 

alto 

Moderadamente 

alto 
Alto 

Moderadamente 

alto 

Termo relacionado à resis-

tência do maciço rochoso 

Moderadamente 

forte 

Moderadamente 

forte 
Forte 

Moderadamente 

forte 

 

 

Segundo a classificação RMi o maciço de filito é considerado “moderadamente forte” 

com uma resistência média de 0,54 MPa. O resultado da Família 3 foi uma classe mais 

resistente do que as outras famílias, isso devido às próprias características da desconti-

nuidade que refletiram nos parâmetros utilizados na classificação. No entanto, neste 

caso pode ser utilizado o valor médio do RMi que está compreendido na mesma faixa 

de valores das Famílias 1 e 2. 
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5.3.9.2. Estimação do módulo de deformabilidade 

 

Diferentemente do cálculo utilizado para o gnaisse, no caso de maciços com valores do 

RMi entre 0,1 e 1, Palmström e Singh (2001) sugerem a seguite espressão: 

 

Em = 5,6.RMi0,375 

 

Aplicando a fórmula acima: 

 

Em = 5,6.(0,54)0,375 

Em = 4,4 GPa 
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Capítulo 6 

RESULTADOS E CONCLUSÕES 

 

 

Os dois métodos utilizados para o cálculo do volume do bloco na aplicação da classifi-

cação RMi no maciço de gnaisse foram satisfatórios. Portanto, neste caso, tanto o cálcu-

lo a partir do espaçamento de juntas quanto pela contagem volumétricas de juntas resul-

taram em valores semenlhantes do volume do bloco, atestando também, as relações en-

tre os diversos parâmetros envolvidos nestes cálculos. No caso do maciço de filito os 

valores foram um pouco divergentes, porém na aplicação da classificação foi utilizado o 

resultado do cálculo do volume do bloco à partir do espaçamento de juntas seguindo a 

metologia aplicada ao gnaisse. 

 

Na análise do maciço de filito, ambos os métodos utilizados para calcular o RQD se 

mostraram válidos e com valores muito próximos. Embora tenha sido usado o valor 

obtido pela contagem volumétrica de juntas (Jv), seguindo a mesma metodologia usada 

na aplicação ao gnaisse, poderia ter sido utilizado o valor calculado através da frequên-

cia de juntas (λ) sem nenhuma alteração nos resultados finais no caso do RMR e RMi, e 

com pequena alteração na classificação do sistema-Q, porém sem provocar mudança 

significativa nos resultados. 

 

Como o resultado da classificação RMi é diretamente dependente da resistência à com-

pressão da rocha intacta, este parâmetro deve ser bem aferido ao estado da rocha anali-

sada. Qualquer mudança ou imprecisão neste valor, altera diretamente o valor do RMi. 

 

As correlações entre a resistência do maciço rochoso e a qualidade do maciço sugerem 

que o de melhor qualidade é também o mais resistente. Quando o maciço rochoso têm 

boa consistência, com poucas descontinuidades, a resistência do maciço se aproxima da 

resistência do material da rocha intacta, da mesma forma que, quando o maciço rochoso 

é de má qualidade – RMR < 23, Q < 0,1 – o maciço terá uma resistência à compressão 

uniaxial muito baixa. 
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6.1. Resultados do Gnaisse 

 

O valor médio obtido para a resistência à compressão uniaxial pelo esclerômetro de 

Schmidt foi de 170,8 MPa, valor um pouco maior que o resultado dos ensaios de carga 

pontual de 143,97 MPa. No entanto, ambos os resultados encontram-se dentro da faixa 

dos valores previsíveis para este tipo de rocha, de 100 a 200 MPa (Bieniawski, 1973). 

 

O módulo de elasticidade (E) calculado a partir de equações desenvolvidas para a utili-

zação com o número de rebotes de Schmidt (HR) resultou em valores bastante divergen-

tes. Pela equação de Katz et al. 2000 o valor é aproximadamente de 50 GPa, o dobro do 

valor obtido pela equação de Dinçer et al. 2004 de 24,3 GPa. Isso se deve provavelmen-

te pelo fato de que a equação de Dinçer foi desenvolvida a partir de análises em rochas 

vulcânicas (basalto, andesito e tufos) e por isso, mais indicado para o uso nesses tipos 

de rochas, enquanto que a equação de Katz foi desenvolvida a partir de uma gama maior 

de tipos rochosos, como calcário, arenito, mármore, sienito e granito. Portanto, é acon-

selhável neste caso, a utilização da equação de Katz. 

 

A partir das estimações do módulo de deformação do maciço rochoso (Em) utilizando os 

resultados obtidos das diversas classificações realizadas pode-se concluir que, as equa-

ções indicadas para o uso nos sistemas Q e RMi resultaram em valores bem próximos e 

portanto, as mais indicadas para estimar esse parâmetro. Sendo as mais adequadas neste 

caso, as equações de Barton 2002 e Grimstad e Barton 1993, ambas com valores em 

torno de 25 GPa, diferentemente da equação de Bieniawski para o RMR que resultou 

num valor aproximadamente o dobro daqueles obtidos nas classificações já citadas. Es-

se valor obtido no RMR é bem próximo do valor do módulo de elasticidade comentado 

anteriormente, o que sugere que a equação: 2.RMR-100, pode fornecer uma boa estima-

tiva do módulo de elasticidade da rocha. 

 

O resultado para a resistência do maciço rochoso (σcm) pelo sistema GSI foi de 32,3 

MPa, um pouco menor que o valor estimado através do RMR para esse mesmo sistema, 

que foi de 45,7 MPa. Enquanto que o valor médio do RMi para o maciço foi de 19,2 
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MPa. Portanto, a análise pelo RMi mostrou ser mais conservadora que as estimativas 

pelo sistema GSI. 

 

A correlação entre o RMR e o sistema-Q atráves da fórmula RMR = 9.lnQ+44, foi satis-

fatória no sentido em que ambos os valores estão na mesma faixa de classificação do 

maciço rochoso, apesar dos valores apresentarem uma diferença considerável, de 76,3 

do RMR verdadeiro para 65 obtido pela correlação. 

 

A setorização do maciço foi essencial para se fazer uma leitura das descontinuidades. 

Isso fica claro na diferenciação das notas obtidas nos setores 5 e 8 no caso do RMR, nos 

setores 3 e 8 no caso do sistema-Q, e no setor 8 no RMi. Dessa forma, é notável que o 

setor 8 se diferencia dos outros setores do maciço rochoso e apresenta uma pior condi-

ção de resistência em relação aos demais. 

 

O principal processo de ruptura verificado no maciço rochoso foi a queda de blocos 

delimitados pelas três famílias de descontinuidades. Nos locais onde alguns blocos fo-

ram retirados, principalmente para a construção da rodovia, fica evidente a falta de sus-

tentação dos blocos superiores, podendo ocorrer sua ruptura com a contínua propagação 

de fraturas subverticais somado à percolação de água meteórica nas mesmas. 

 

 

6.2. Resultados do Filito 

 

Para a estimação da resistência à compressão uniaxial do maciço de filito não foi reali-

zado o teste de carga pontual (PLT), pois esse teste, como consta na literatura, não é 

recomendado para rochas brandas, com resistências à compressão menores que 25 MPa. 

Um dos motivos pelos quais o PLT não é recomendado para esses tipos de rochas é o 

fato de que os cones de aço possivelmente penetrem no corpo de prova durante a reali-

zação do ensaio, não havendo o registro do valor para o teste. O valor da resistência do 

filito pelo teste com o esclerômetro e seu resultado obtido a partir da média do número 

de rebotes de Schmidt corrigido pela equação de Katz et al. (2000), foi de aproximada-

mente 14 MPa. 
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Ao contrário do que ocorreu nas estimativas do módulo de elasticidade do gnaisse a 

partir do número de rebotes de Schmidt (HR), no filito, a estimação pela equação de 

Katz et al. (2000) foi 3,5 GPa, aproximadamente a metade do valor obtido na estimação 

pela equação de Dinçer et al. 2004, que foi de 6,6 GPa. Esse fato reflete a variação que 

ocorre no uso dessas equações para diferentes tipos rochosos, o que é claramente men-

cionado pelos autores em seus estudos. 

 

As estimações da deformação do maciço rochoso (Em) pelos valores das classificações 

foram bastante próximos nas equações de Barton (2002) para o sistema-Q e Palmström 

& Singh (2001) para o RMi, de 4,52 e 4,4 GPa respectivamente. Enquanto que o valor 

pela equação de Serafim & Pereira 1983, usada no RMR, resultou num valor mais alto, 

de 9 GPa. Portanto, neste caso, somente essa última equação não é recomendada para o 

referido cálculo. 

 

A resistência do maciço rochoso (σcm) calculada pelo sistema GSI foi de 0,66 MPa, bem 

próximo do valor estimado a partir do RMR para este sistema, que foi de 0,77 MPa. 

Valores estes, próximos também do valor RMi que foi de 0,54 MPa. Portanto, pode-se 

concluir que houve uma boa leitura do maciço rochoso de filito pelos sistemas utiliza-

dos, GSI e RMi, e o estimado GSI à partir do RMR. 

 

A correlação entre o RMR e o sistema-Q para o filito, apesar de apresentar uma diferen-

ça menor entre os resultados do que no gnaisse, obteve valores em classes diferentes. 

Porém, se for analisado a proximidade do valor estimado de 40,3 para a classe do maci-

ço “razoável” a partir de 41, é aceitável que a correlação, assim como no gnaisse, seja 

considerada válida. 

 

As três classificações utilizadas ressaltaram a maior influência das Famílias 1 e 2 na 

diminuição da resistência do maciço rochoso. Mas, neste caso, as classificações RMR e 

RMi foram mais precisas fornecendo notas piores para a Família 1, que é de fato a des-

continuidade principal da rocha e têm consequentemente, um peso maior na diminuição 

da resistência do maciço. 
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ANEXO I – FORMULÁRIOS DE 

CLASSIFICAÇÃO DO RMR 

(GNAISSE) 

 

 

 

 

 



I.2 

 

CLASSIFICAÇÃO DO MACIÇO ROCHOSO – SISTEMA RMR 
Nome do projeto: CAS-01 Local: BR-381/Betim Data: 

11/4/2012 
Geologia Regional: Complexo Belo Horizonte Tipo de Rocha: Gnaisse 

Setor 1 
 
 

Extensão 
(m): 

 
15 

 
RQD Resistência da rocha intacta (MPa) 

Classificação Valor σc Valor 
96 20 170 12 

F1 

Espaçamento (cm) Valor 
160 15 

Persistência (m) Valor 
10 2 

Abertura (mm) Valor 
Sem abertura 6 

Rugosidade Valor 
Lisa 1 

Preenchimento (mm) Valor 
Sem preenchimento 6 

Intemperismo Valor 
Não alterada 6 

 Água subterrânea Valor 
 Seco 15 

 Orientação da direção e mergulho: N.D. 
Classificação do maciço rochoso Valor Classe número Descrição da rocha 
20+12+15+2+6+1+6+6+15=83 100 – 81 I Muito boa 

 

 

CLASSIFICAÇÃO DO MACIÇO ROCHOSO – SISTEMA RMR 
Nome do projeto: CAS-01 Local: BR-381/Betim Data: 

11/4/2012 
Geologia Regional: Complexo Belo Horizonte Tipo de Rocha: Gnaisse 

Setor 1 
 
 

Extensão 
(m): 

 
15 

 
RQD Resistência da rocha intacta (MPa) 

Classificação Valor σc Valor 
96 20 170 12 

F2 

Espaçamento (cm) Valor 
27 10 

Persistência (m) Valor 
20 1 

Abertura (mm) Valor 
0,2 4 

Rugosidade Valor 
Estriada 0 

Preenchimento (mm) Valor 
Sem preenchimento 6 

Intemperismo Valor 
Pouco alterada 5 

 Água subterrânea Valor 
 Seco 15 

 Orientação da direção e mergulho: N.D. 
Classificação do maciço rochoso Valor Classe número Descrição da rocha 
20+12+10+1+4+0+6+5+15=73 80 – 61 II Boa 

 



I.3 

 

CLASSIFICAÇÃO DO MACIÇO ROCHOSO – SISTEMA RMR 
Nome do projeto: CAS-01 Local: BR-381/Betim Data: 

11/4/2012 
Geologia Regional: Complexo Belo Horizonte Tipo de Rocha: Gnaisse 

Setor 1 
 
 

Extensão 
(m): 

 
15 

 
RQD Resistência da rocha intacta (MPa) 

Classificação Valor σc Valor 
96 20 170 12 

F3 

Espaçamento (cm) Valor 
85 15 

Persistência (m) Valor 
10 2 

Abertura (mm) Valor 
0,05 5 

Rugosidade Valor 
Lisa 1 

Preenchimento (mm) Valor 
Sem preenchimento 6 

Intemperismo Valor 
Não alterada 6 

 Água subterrânea Valor 
 Seco 15 

 Orientação da direção e mergulho: N.D. 
Classificação do maciço rochoso Valor Classe número Descrição da rocha 
20+12+15+2+5+1+6+6+15=82 100 – 81 I Muito boa 

 

 

CLASSIFICAÇÃO DO MACIÇO ROCHOSO – SISTEMA RMR 
Nome do projeto: CAS-01 Local: BR-381/Betim Data: 

11/4/2012 
Geologia Regional: Complexo Belo Horizonte Tipo de Rocha: Gnaisse 

Setor 2 
 
 

Extensão 
(m): 

 
15 

 
RQD Resistência da rocha intacta (MPa) 

Classificação Valor σc Valor 
100 20 170 12 

F1 

Espaçamento (cm) Valor 
160 15 

Persistência (m) Valor 
10 2 

Abertura (mm) Valor 
Sem abertura 6 

Rugosidade Valor 
Lisa 1 

Preenchimento (mm) Valor 
Sem preenchimento 6 

Intemperismo Valor 
Não alterada 6 

 Água subterrânea Valor 
 Seco 15 

 Orientação da direção e mergulho: N.D. 
Classificação do maciço rochoso Valor Classe número Descrição da rocha 
20+12+15+2+6+1+6+6+15=83 100 – 81 I Muito boa 

 



I.4 

 

CLASSIFICAÇÃO DO MACIÇO ROCHOSO – SISTEMA RMR 
Nome do projeto: CAS-01 Local: BR-381/Betim Data: 

11/4/2012 
Geologia Regional: Complexo Belo Horizonte Tipo de Rocha: Gnaisse 

Setor 2 
 
 

Extensão 
(m): 

 
15 

 
RQD Resistência da rocha intacta (MPa) 

Classificação Valor σc Valor 
100 20 170 12 

F2 

Espaçamento (cm) Valor 
51 10 

Persistência (m) Valor 
20 1 

Abertura (mm) Valor 
0,2 4 

Rugosidade Valor 
Estriada 0 

Preenchimento (mm) Valor 
Sem preenchimento 6 

Intemperismo Valor 
Pouco alterada 5 

 Água subterrânea Valor 
 Seco 15 

 Orientação da direção e mergulho: N.D. 
Classificação do maciço rochoso Valor Classe número Descrição da rocha 
20+12+10+1+4+0+6+5+15=73 80 – 61 II Boa 

 

 

CLASSIFICAÇÃO DO MACIÇO ROCHOSO – SISTEMA RMR 
Nome do projeto: CAS-01 Local: BR-381/Betim Data: 

11/4/2012 
Geologia Regional: Complexo Belo Horizonte Tipo de Rocha: Gnaisse 

Setor 2 
 
 

Extensão 
(m): 

 
15 

 
RQD Resistência da rocha intacta (MPa) 

Classificação Valor σc Valor 
100 20 170 12 

F3 

Espaçamento (cm) Valor 
85 15 

Persistência (m) Valor 
10 2 

Abertura (mm) Valor 
0,05 5 

Rugosidade Valor 
Lisa 1 

Preenchimento (mm) Valor 
Sem preenchimento 6 

Intemperismo Valor 
Não alterada 6 

 Água subterrânea Valor 
 Seco 15 

 Orientação da direção e mergulho: N.D. 
Classificação do maciço rochoso Valor Classe número Descrição da rocha 
20+12+15+2+5+1+6+6+15=82 100 – 81 I Muito boa 

 



I.5 

 

CLASSIFICAÇÃO DO MACIÇO ROCHOSO – SISTEMA RMR 
Nome do projeto: CAS-01 Local: BR-381/Betim Data: 

11/4/2012 
Geologia Regional: Complexo Belo Horizonte Tipo de Rocha: Gnaisse 

Setor 3 
 
 

Extensão 
(m): 

 
15 

 
RQD Resistência da rocha intacta (MPa) 

Classificação Valor σc Valor 
79 17 170 12 

F1 

Espaçamento (cm) Valor 
80 15 

Persistência (m) Valor 
10 2 

Abertura (mm) Valor 
Sem abertura 6 

Rugosidade Valor 
Lisa 1 

Preenchimento (mm) Valor 
Sem preenchimento 6 

Intemperismo Valor 
Não alterada 6 

 Água subterrânea Valor 
 Seco 15 

 Orientação da direção e mergulho: N.D. 
Classificação do maciço rochoso Valor Classe número Descrição da rocha 
17+12+15+2+6+1+6+6+15=80 80 – 61 II Boa 

 

 

CLASSIFICAÇÃO DO MACIÇO ROCHOSO – SISTEMA RMR 
Nome do projeto: CAS-01 Local: BR-381/Betim Data: 11/4/2012 
Geologia Regional: Complexo Belo Horizonte Tipo de Rocha: Gnaisse 

Setor 3 
 
 

Extensão 
(m): 

 
15 

 
RQD Resistência da rocha intacta (MPa) 

Classificação Valor σc Valor 
79 17 170 12 

F2 

Espaçamento (cm) Valor 
12 8 

Persistência (m) Valor 
20 1 

Abertura (mm) Valor 
0,2 4 

Rugosidade Valor 
Estriada 0 

Preenchimento (mm) Valor 
Sem preenchimento 6 

Intemperismo Valor 
Pouco alterada 5 

 Água subterrânea Valor 
 Seco 15 

 Orientação da direção e mergulho: N.D. 
Classificação do maciço rochoso Valor Classe número Descrição da rocha 
17+12+8+1+4+0+6+5+15=68 80 – 61 II Boa 

 



I.6 

 

CLASSIFICAÇÃO DO MACIÇO ROCHOSO – SISTEMA RMR 
Nome do projeto: CAS-01 Local: BR-381/Betim Data: 

11/4/2012 
Geologia Regional: Complexo Belo Horizonte Tipo de Rocha: Gnaisse 

Setor 3 
 
 

Extensão 
(m): 

 
15 

 
RQD Resistência da rocha intacta (MPa) 

Classificação Valor σc Valor 
79 17 170 12 

F3 

Espaçamento (cm) Valor 
85 15 

Persistência (m) Valor 
10 2 

Abertura (mm) Valor 
0,05 5 

Rugosidade Valor 
Lisa 1 

Preenchimento (mm) Valor 
Sem preenchimento 6 

Intemperismo Valor 
Não alterada 6 

 Água subterrânea Valor 
 Seco 15 

 Orientação da direção e mergulho: N.D. 
Classificação do maciço rochoso Valor Classe número Descrição da rocha 
17+12+15+2+5+1+6+6+15=79 80 – 61 II Boa 

 

 

CLASSIFICAÇÃO DO MACIÇO ROCHOSO – SISTEMA RMR 
Nome do projeto: CAS-01 Local: BR-381/Betim Data: 

11/4/2012 
Geologia Regional: Complexo Belo Horizonte Tipo de Rocha: Gnaisse 

Setor 4 
 
 

Extensão 
(m): 

 
15 

 
RQD Resistência da rocha intacta (MPa) 

Classificação Valor σc Valor 
98 20 170 12 

F1 

Espaçamento (cm) Valor 
80 15 

Persistência (m) Valor 
10 2 

Abertura (mm) Valor 
Sem abertura 6 

Rugosidade Valor 
Lisa 1 

Preenchimento (mm) Valor 
Sem preenchimento 6 

Intemperismo Valor 
Não alterada 6 

 Água subterrânea Valor 
 Seco 15 

 Orientação da direção e mergulho: N.D. 
Classificação do maciço rochoso Valor Classe número Descrição da rocha 
20+12+15+2+6+1+6+6+15=83 100 – 81 I Muito boa 

 



I.7 

 

CLASSIFICAÇÃO DO MACIÇO ROCHOSO – SISTEMA RMR 
Nome do projeto: CAS-01 Local: BR-381/Betim Data: 

11/4/2012 
Geologia Regional: Complexo Belo Horizonte Tipo de Rocha: Gnaisse 

Setor 4 
 
 

Extensão 
(m): 

 
15 

 
RQD Resistência da rocha intacta (MPa) 

Classificação Valor σc Valor 
98 20 170 12 

F2 

Espaçamento (cm) Valor 
41 10 

Persistência (m) Valor 
20 1 

Abertura (mm) Valor 
0,2 4 

Rugosidade Valor 
Estriada 0 

Preenchimento (mm) Valor 
Sem preenchimento 6 

Intemperismo Valor 
Pouco alterada 5 

 Água subterrânea Valor 
 Seco 15 

 Orientação da direção e mergulho: N.D. 
Classificação do maciço rochoso Valor Classe número Descrição da rocha 
20+12+10+1+4+0+6+5+15=73 80 – 61 II Boa 

 

 

CLASSIFICAÇÃO DO MACIÇO ROCHOSO – SISTEMA RMR 
Nome do projeto: CAS-01 Local: BR-381/Betim Data: 

11/4/2012 
Geologia Regional: Complexo Belo Horizonte Tipo de Rocha: Gnaisse 

Setor 4 
 
 

Extensão 
(m): 

 
15 

 
RQD Resistência da rocha intacta (MPa) 

Classificação Valor σc Valor 
98 20 170 12 

F3 

Espaçamento (cm) Valor 
85 15 

Persistência (m) Valor 
10 2 

Abertura (mm) Valor 
0,05 5 

Rugosidade Valor 
Lisa 1 

Preenchimento (mm) Valor 
Sem preenchimento 6 

Intemperismo Valor 
Não alterada 6 

 Água subterrânea Valor 
 Seco 15 

 Orientação da direção e mergulho: N.D. 
Classificação do maciço rochoso Valor Classe número Descrição da rocha 
20+12+15+2+5+1+6+6+15=82 100 – 81 I Muito boa 

 



I.8 

 

CLASSIFICAÇÃO DO MACIÇO ROCHOSO – SISTEMA RMR 
Nome do projeto: CAS-01 Local: BR-381/Betim Data: 

11/4/2012 
Geologia Regional: Complexo Belo Horizonte Tipo de Rocha: Gnaisse 

Setor 5 
 
 

Extensão 
(m): 

 
15 

 
RQD Resistência da rocha intacta (MPa) 

Classificação Valor σc Valor 
85 17 170 12 

F1 

Espaçamento (cm) Valor 
50 10 

Persistência (m) Valor 
10 2 

Abertura (mm) Valor 
Sem abertura 6 

Rugosidade Valor 
Lisa 1 

Preenchimento (mm) Valor 
Sem preenchimento 6 

Intemperismo Valor 
Não alterada 6 

 Água subterrânea Valor 
 Seco 15 

 Orientação da direção e mergulho: N.D. 
Classificação do maciço rochoso Valor Classe número Descrição da rocha 
17+12+10+2+6+1+6+6+15=75 80 – 61 II Boa 

 

 

CLASSIFICAÇÃO DO MACIÇO ROCHOSO – SISTEMA RMR 
Nome do projeto: CAS-01 Local: BR-381/Betim Data: 

11/4/2012 
Geologia Regional: Complexo Belo Horizonte Tipo de Rocha: Gnaisse 

Setor 5 
 
 

Extensão 
(m): 

 
15 

 
RQD Resistência da rocha intacta (MPa) 

Classificação Valor σc Valor 
85 17 170 12 

F2 

Espaçamento (cm) Valor 
26 10 

Persistência (m) Valor 
20 1 

Abertura (mm) Valor 
0,2 4 

Rugosidade Valor 
Estriada 0 

Preenchimento (mm) Valor 
Sem preenchimento 6 

Intemperismo Valor 
Pouco alterada 5 

 Água subterrânea Valor 
 Seco 15 

 Orientação da direção e mergulho: N.D. 
Classificação do maciço rochoso Valor Classe número Descrição da rocha 
17+12+10+1+4+0+6+5+15=70 80 – 61 II Boa 

 



I.9 

 

CLASSIFICAÇÃO DO MACIÇO ROCHOSO – SISTEMA RMR 
Nome do projeto: CAS-01 Local: BR-381/Betim Data: 

11/4/2012 
Geologia Regional: Complexo Belo Horizonte Tipo de Rocha: Gnaisse 

Setor 5 
 
 

Extensão 
(m): 

 
15 

 
RQD Resistência da rocha intacta (MPa) 

Classificação Valor σc Valor 
85 17 170 12 

F3 

Espaçamento (cm) Valor 
30 10 

Persistência (m) Valor 
10 2 

Abertura (mm) Valor 
0,05 5 

Rugosidade Valor 
Lisa 1 

Preenchimento (mm) Valor 
Sem preenchimento 6 

Intemperismo Valor 
Não alterada 6 

 Água subterrânea Valor 
 Seco 15 

 Orientação da direção e mergulho: N.D. 
Classificação do maciço rochoso Valor Classe número Descrição da rocha 
17+12+10+2+5+1+6+6+15=74 80 – 61 II Boa 

 

 

CLASSIFICAÇÃO DO MACIÇO ROCHOSO – SISTEMA RMR 
Nome do projeto: CAS-01 Local: BR-381/Betim Data: 

11/4/2012 
Geologia Regional: Complexo Belo Horizonte Tipo de Rocha: Gnaisse 

Setor 6 
 
 

Extensão 
(m): 

 
15 

 
RQD Resistência da rocha intacta (MPa) 

Classificação Valor σc Valor 
93 20 170 12 

F1 

Espaçamento (cm) Valor 
85 15 

Persistência (m) Valor 
10 2 

Abertura (mm) Valor 
Sem abertura 6 

Rugosidade Valor 
Lisa 1 

Preenchimento (mm) Valor 
Sem preenchimento 6 

Intemperismo Valor 
Não alterada 6 

 Água subterrânea Valor 
 Seco 15 

 Orientação da direção e mergulho: N.D. 
Classificação do maciço rochoso Valor Classe número Descrição da rocha 
20+12+15+2+6+1+6+6+15=83 100 – 81 I Muito boa 

 



I.10 

 

CLASSIFICAÇÃO DO MACIÇO ROCHOSO – SISTEMA RMR 
Nome do projeto: CAS-01 Local: BR-381/Betim Data: 

11/4/2012 
Geologia Regional: Complexo Belo Horizonte Tipo de Rocha: Gnaisse 

Setor 6 
 
 

Extensão 
(m): 

 
15 

 
RQD Resistência da rocha intacta (MPa) 

Classificação Valor σc Valor 
93 20 170 12 

F2 

Espaçamento (cm) Valor 
53 10 

Persistência (m) Valor 
20 1 

Abertura (mm) Valor 
0,2 4 

Rugosidade Valor 
Estriada 0 

Preenchimento (mm) Valor 
Sem preenchimento 6 

Intemperismo Valor 
Pouco alterada 5 

 Água subterrânea Valor 
 Seco 15 

 Orientação da direção e mergulho: N.D. 
Classificação do maciço rochoso Valor Classe número Descrição da rocha 
20+12+10+1+4+0+6+5+15=73 80 – 61 II Boa 

 

 

CLASSIFICAÇÃO DO MACIÇO ROCHOSO – SISTEMA RMR 
Nome do projeto: CAS-01 Local: BR-381/Betim Data: 

11/4/2012 
Geologia Regional: Complexo Belo Horizonte Tipo de Rocha: Gnaisse 

Setor 6 
 
 

Extensão 
(m): 

 
15 

 
RQD Resistência da rocha intacta (MPa) 

Classificação Valor σc Valor 
93 20 170 12 

F3 

Espaçamento (cm) Valor 
30 10 

Persistência (m) Valor 
10 2 

Abertura (mm) Valor 
0,05 5 

Rugosidade Valor 
Lisa 1 

Preenchimento (mm) Valor 
Sem preenchimento 6 

Intemperismo Valor 
Não alterada 6 

 Água subterrânea Valor 
 Seco 15 

 Orientação da direção e mergulho: N.D. 
Classificação do maciço rochoso Valor Classe número Descrição da rocha 
20+12+10+2+5+1+6+6+15=77 80 – 61 II Boa 

 



I.11 

 

CLASSIFICAÇÃO DO MACIÇO ROCHOSO – SISTEMA RMR 
Nome do projeto: CAS-01 Local: BR-381/Betim Data: 

11/4/2012 
Geologia Regional: Complexo Belo Horizonte Tipo de Rocha: Gnaisse 

Setor 7 
 
 

Extensão 
(m): 

 
15 

 
RQD Resistência da rocha intacta (MPa) 

Classificação Valor σc Valor 
92 20 170 12 

F1 

Espaçamento (cm) Valor 
60 10 

Persistência (m) Valor 
10 2 

Abertura (mm) Valor 
Sem abertura 6 

Rugosidade Valor 
Lisa 1 

Preenchimento (mm) Valor 
Sem preenchimento 6 

Intemperismo Valor 
Não alterada 6 

 Água subterrânea Valor 
 Seco 15 

 Orientação da direção e mergulho: N.D. 
Classificação do maciço rochoso Valor Classe número Descrição da rocha 
20+12+10+2+6+1+6+6+15=78 80 – 61 II Boa 

 

 

CLASSIFICAÇÃO DO MACIÇO ROCHOSO – SISTEMA RMR 
Nome do projeto: CAS-01 Local: BR-381/Betim Data: 

11/4/2012 
Geologia Regional: Complexo Belo Horizonte Tipo de Rocha: Gnaisse 

Setor 7 
 
 

Extensão 
(m): 

 
15 

 
RQD Resistência da rocha intacta (MPa) 

Classificação Valor σc Valor 
92 20 170 12 

F2 

Espaçamento (cm) Valor 
25 10 

Persistência (m) Valor 
20 1 

Abertura (mm) Valor 
0,2 4 

Rugosidade Valor 
Estriada 0 

Preenchimento (mm) Valor 
Sem preenchimento 6 

Intemperismo Valor 
Pouco alterada 5 

 Água subterrânea Valor 
 Seco 15 

 Orientação da direção e mergulho: N.D. 
Classificação do maciço rochoso Valor Classe número Descrição da rocha 
20+12+10+1+4+0+6+5+15=73 80 – 61 II Boa 

 



I.12 

 

CLASSIFICAÇÃO DO MACIÇO ROCHOSO – SISTEMA RMR 
Nome do projeto: CAS-01 Local: BR-381/Betim Data: 

11/4/2012 
Geologia Regional: Complexo Belo Horizonte Tipo de Rocha: Gnaisse 

Setor 7 
 
 

Extensão 
(m): 

 
15 

 
RQD Resistência da rocha intacta (MPa) 

Classificação Valor σc Valor 
92 20 170 12 

F3 

Espaçamento (cm) Valor 
90 15 

Persistência (m) Valor 
10 2 

Abertura (mm) Valor 
0,05 5 

Rugosidade Valor 
Lisa 1 

Preenchimento (mm) Valor 
Sem preenchimento 6 

Intemperismo Valor 
Não alterada 6 

 Água subterrânea Valor 
 Seco 15 

 Orientação da direção e mergulho: N.D. 
Classificação do maciço rochoso Valor Classe número Descrição da rocha 
20+12+15+2+5+1+6+6+15=82 100 – 81 I Muito boa 

 

 

CLASSIFICAÇÃO DO MACIÇO ROCHOSO – SISTEMA RMR 
Nome do projeto: CAS-01 Local: BR-381/Betim Data: 

11/4/2012 
Geologia Regional: Complexo Belo Horizonte Tipo de Rocha: Gnaisse 

Setor 8 
 
 

Extensão 
(m): 

 
15 

 
RQD Resistência da rocha intacta (MPa) 

Classificação Valor σc Valor 
55 13 170 12 

F1 

Espaçamento (cm) Valor 
21 10 

Persistência (m) Valor 
10 2 

Abertura (mm) Valor 
Sem abertura 6 

Rugosidade Valor 
Lisa 1 

Preenchimento (mm) Valor 
Sem preenchimento 6 

Intemperismo Valor 
Não alterada 6 

 Água subterrânea Valor 
 Seco 15 

 Orientação da direção e mergulho: N.D. 
Classificação do maciço rochoso Valor Classe número Descrição da rocha 
13+12+10+2+6+1+6+6+15=71 80 – 61 II Boa 

 



I.13 

 

CLASSIFICAÇÃO DO MACIÇO ROCHOSO – SISTEMA RMR 
Nome do projeto: CAS-01 Local: BR-381/Betim Data: 11/4/2012 
Geologia Regional: Complexo Belo Horizonte Tipo de Rocha: Gnaisse 

Setor 8 
 
 

Extensão 
(m): 

 
15 

 
RQD Resistência da rocha intacta (MPa) 

Classificação Valor σc Valor 
55 13 170 12 

F2 

Espaçamento (cm) Valor 
8 8 

Persistência (m) Valor 
20 1 

Abertura (mm) Valor 
0,2 4 

Rugosidade Valor 
Estriada 0 

Preenchimento (mm) Valor 
Sem preenchimento 6 

Intemperismo Valor 
Pouco alterada 5 

 Água subterrânea Valor 
 Seco 15 

 Orientação da direção e mergulho: N.D. 
Classificação do maciço rochoso Valor Classe número Descrição da rocha 
13+12+8+1+4+0+6+5+15=64 80 – 61 II Boa 

 

 

CLASSIFICAÇÃO DO MACIÇO ROCHOSO – SISTEMA RMR 
Nome do projeto: CAS-01 Local: BR-381/Betim Data: 

11/4/2012 
Geologia Regional: Complexo Belo Horizonte Tipo de Rocha: Gnaisse 

Setor 8 
 
 

Extensão 
(m): 

 
15 

 
RQD Resistência da rocha intacta (MPa) 

Classificação Valor σc Valor 
55 13 170 12 

F3 

Espaçamento (cm) Valor 
120 15 

Persistência (m) Valor 
10 2 

Abertura (mm) Valor 
0,05 5 

Rugosidade Valor 
Lisa 1 

Preenchimento (mm) Valor 
Sem preenchimento 6 

Intemperismo Valor 
Não alterada 6 

 Água subterrânea Valor 
 Seco 15 

 Orientação da direção e mergulho: N.D. 
Classificação do maciço rochoso Valor Classe número Descrição da rocha 
13+12+15+2+5+1+6+6+15=75 80 – 61 II Boa 

 



I.14 

 

CLASSIFICAÇÃO DO MACIÇO ROCHOSO – SISTEMA RMR 
Nome do projeto: CAS-01 Local: BR-381/Betim Data: 

11/4/2012 
Geologia Regional: Complexo Belo Horizonte Tipo de Rocha: Gnaisse 

Setor 9 
 
 

Extensão 
(m): 

 
15 

 
RQD Resistência da rocha intacta (MPa) 

Classificação Valor σc Valor 
83 17 170 12 

F1 

Espaçamento (cm) Valor 
67 15 

Persistência (m) Valor 
10 2 

Abertura (mm) Valor 
Sem abertura 6 

Rugosidade Valor 
Lisa 1 

Preenchimento (mm) Valor 
Sem preenchimento 6 

Intemperismo Valor 
Não alterada 6 

 Água subterrânea Valor 
 Seco 15 

 Orientação da direção e mergulho: N.D. 
Classificação do maciço rochoso Valor Classe número Descrição da rocha 
17+12+15+2+6+1+6+6+15=80 80 – 61 II Boa 

 

 

CLASSIFICAÇÃO DO MACIÇO ROCHOSO – SISTEMA RMR 
Nome do projeto: CAS-01 Local: BR-381/Betim Data: 11/4/2012 
Geologia Regional: Complexo Belo Horizonte Tipo de Rocha: Gnaisse 

Setor 9 
 
 

Extensão 
(m): 

 
15 

 
RQD Resistência da rocha intacta (MPa) 

Classificação Valor σc Valor 
83 17 170 12 

F2 

Espaçamento (cm) Valor 
15 8 

Persistência (m) Valor 
20 1 

Abertura (mm) Valor 
0,2 4 

Rugosidade Valor 
Estriada 0 

Preenchimento (mm) Valor 
Sem preenchimento 6 

Intemperismo Valor 
Pouco alterada 5 

 Água subterrânea Valor 
 Seco 15 

 Orientação da direção e mergulho: N.D. 
Classificação do maciço rochoso Valor Classe número Descrição da rocha 
17+12+8+1+4+0+6+5+15=68 80 – 61 II Boa 

 



I.15 

 

CLASSIFICAÇÃO DO MACIÇO ROCHOSO – SISTEMA RMR 
Nome do projeto: CAS-01 Local: BR-381/Betim Data: 

11/4/2012 
Geologia Regional: Complexo Belo Horizonte Tipo de Rocha: Gnaisse 

Setor 9 
 
 

Extensão 
(m): 

 
15 

 
RQD Resistência da rocha intacta (MPa) 

Classificação Valor σc Valor 
83 17 170 12 

F3 

Espaçamento (cm) Valor 
76 15 

Persistência (m) Valor 
10 2 

Abertura (mm) Valor 
0,05 5 

Rugosidade Valor 
Lisa 1 

Preenchimento (mm) Valor 
Sem preenchimento 6 

Intemperismo Valor 
Não alterada 6 

 Água subterrânea Valor 
 Seco 15 

 Orientação da direção e mergulho: N.D. 
Classificação do maciço rochoso Valor Classe número Descrição da rocha 
17+12+15+2+5+1+6+6+15=79 80 – 61 II Boa 

 

 

CLASSIFICAÇÃO DO MACIÇO ROCHOSO – SISTEMA RMR 
Nome do projeto: CAS-01 Local: BR-381/Betim Data: 

11/4/2012 
Geologia Regional: Complexo Belo Horizonte Tipo de Rocha: Gnaisse 

Setor 10 
 
 

Extensão 
(m): 

 
3 

 
RQD Resistência da rocha intacta (MPa) 

Classificação Valor σc Valor 
89 17 170 12 

F1 

Espaçamento (cm) Valor 
67 15 

Persistência (m) Valor 
10 2 

Abertura (mm) Valor 
Sem abertura 6 

Rugosidade Valor 
Lisa 1 

Preenchimento (mm) Valor 
Sem preenchimento 6 

Intemperismo Valor 
Não alterada 6 

 Água subterrânea Valor 
 Seco 15 

 Orientação da direção e mergulho: N.D. 
Classificação do maciço rochoso Valor Classe número Descrição da rocha 
17+12+15+2+6+1+6+6+15=80 80 – 61 II Boa 

 



I.16 

 

CLASSIFICAÇÃO DO MACIÇO ROCHOSO – SISTEMA RMR 
Nome do projeto: CAS-01 Local: BR-381/Betim Data: 11/4/2012 
Geologia Regional: Complexo Belo Horizonte Tipo de Rocha: Gnaisse 

Setor 10 
 
 

Extensão 
(m): 

 
3 

 
RQD Resistência da rocha intacta (MPa) 

Classificação Valor σc Valor 
89 17 170 12 

F2 

Espaçamento (cm) Valor 
20 8 

Persistência (m) Valor 
20 1 

Abertura (mm) Valor 
0,2 4 

Rugosidade Valor 
Estriada 0 

Preenchimento (mm) Valor 
Sem preenchimento 6 

Intemperismo Valor 
Pouco alterada 5 

 Água subterrânea Valor 
 Seco 15 

 Orientação da direção e mergulho: N.D. 
Classificação do maciço rochoso Valor Classe número Descrição da rocha 
17+12+8+1+4+0+6+5+15=68 80 – 61 II Boa 

 

 

CLASSIFICAÇÃO DO MACIÇO ROCHOSO – SISTEMA RMR 
Nome do projeto: CAS-01 Local: BR-381/Betim Data: 

11/4/2012 
Geologia Regional: Complexo Belo Horizonte Tipo de Rocha: Gnaisse 

Setor 10 
 
 

Extensão 
(m): 

 
3 

 
RQD Resistência da rocha intacta (MPa) 

Classificação Valor σc Valor 
95 20 170 12 

F3 

Espaçamento (cm) Valor 
76 15 

Persistência (m) Valor 
10 2 

Abertura (mm) Valor 
0,05 5 

Rugosidade Valor 
Lisa 1 

Preenchimento (mm) Valor 
Sem preenchimento 6 

Intemperismo Valor 
Não alterada 6 

 Água subterrânea Valor 
 Seco 15 

 Orientação da direção e mergulho: N.D. 
Classificação do maciço rochoso Valor Classe número Descrição da rocha 
17+12+15+2+5+1+6+6+15=79 80 – 61 II Boa 



II.1 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II – FORMULÁRIOS DE 

CLASSIFICAÇÃO DO SISTEMA-Q 

(GNAISSE) 
 



II.2 

 

 

CLASSIFICAÇÃO DO MACIÇO ROCHOSO – SISTEMA Q 
Nome do projeto: CAS-01 Local: BR-381/Betim Data: 11/4/2012 
Geologia Regional: Complexo Belo Horizonte Tipo de Rocha: Gnaisse 

Setor nº: 
 

1 

 

 
Extensão 

(m): 
 

15 

RQD Resistência da rocha intacta (MPa) 
Classificação Valor σc Valor 

E 96 170 - 
Condições de compartimentação do maciço Valor Jn 

F – três famílias de fraturas 9,0 
(a) RQD / Jn = 10,7 
Índice de rugosidade das fraturas Valor Jr 

F – fraturas lisas, planas 1,0 
Índice de alteração das paredes das fraturas Valor Ja 

B – paredes sem alteração, somente leve descoloração 1,0 
(b) Jr / Ja = 1,0 
Índice do caudal efluente Valor Jw 

A – escavação a seco 1,0 
Índice do estado de tensão do maciço Valor SRF 

I – tensões médias 1,0 
(c) Jw / SRF = 1,0 
Classificação do maciço (a x b x c) Valor Q 

Classe:IV – Bom 10,7 

 

 

 

CLASSIFICAÇÃO DO MACIÇO ROCHOSO – SISTEMA Q 
Nome do projeto: CAS-01 Local: BR-381/Betim Data: 11/4/2012 
Geologia Regional: Complexo Belo Horizonte Tipo de Rocha: Gnaisse 

Setor nº: 
 

2 

 

 
Extensão 

(m): 
 

15 

RQD Resistência da rocha intacta (MPa) 
Classificação Valor σc Valor 

E 100 170 - 
Condições de compartimentação do maciço Valor Jn 

F – três famílias de fraturas 9,0 
(a) RQD / Jn = 11,1 
Índice de rugosidade das fraturas Valor Jr 

F – fraturas lisas, planas 1,0 
Índice de alteração das paredes das fraturas Valor Ja 

B – paredes sem alteração, somente leve descoloração 1,0 
(b) Jr / Ja = 1,0 
Índice do caudal efluente Valor Jw 

A – escavação a seco 1,0 
Índice do estado de tensão do maciço Valor SRF 

I – tensões médias 1,0 
(c) Jw / SRF = 1,0 
Classificação do maciço (a x b x c) Valor Q 

Classe:IV – Bom 11,1 

 

 



II.3 

 

 

CLASSIFICAÇÃO DO MACIÇO ROCHOSO – SISTEMA Q 
Nome do projeto: CAS-01 Local: BR-381/Betim Data: 11/4/2012 
Geologia Regional: Complexo Belo Horizonte Tipo de Rocha: Gnaisse 

Setor nº: 
 

3 

 

 
Extensão 

(m): 
 

15 

RQD Resistência da rocha intacta (MPa) 
Classificação Valor σc Valor 

D 79 170 - 
Condições de compartimentação do maciço Valor Jn 

F – três famílias de fraturas 9,0 
(a) RQD / Jn = 8,8 
Índice de rugosidade das fraturas Valor Jr 

F – fraturas lisas, planas 1,0 
Índice de alteração das paredes das fraturas Valor Ja 

B – paredes sem alteração, somente leve descoloração 1,0 
(b) Jr / Ja = 1,0 
Índice do caudal efluente Valor Jw 

A – escavação a seco 1,0 
Índice do estado de tensão do maciço Valor SRF 

I – tensões médias 1,0 
(c) Jw / SRF = 1,0 
Classificação do maciço (a x b x c) Valor Q 

Classe:V – Regular 8,8 

 

 

 

CLASSIFICAÇÃO DO MACIÇO ROCHOSO – SISTEMA Q 
Nome do projeto: CAS-01 Local: BR-381/Betim Data: 11/4/2012 
Geologia Regional: Complexo Belo Horizonte Tipo de Rocha: Gnaisse 

Setor nº: 
 

4 

 

 
Extensão 

(m): 
 

15 

RQD Resistência da rocha intacta (MPa) 
Classificação Valor σc Valor 

E 98 170 - 
Condições de compartimentação do maciço Valor Jn 

F – três famílias de fraturas 9,0 
(a) RQD / Jn = 10,9 
Índice de rugosidade das fraturas Valor Jr 

F – fraturas lisas, planas 1,0 
Índice de alteração das paredes das fraturas Valor Ja 

B – paredes sem alteração, somente leve descoloração 1,0 
(b) Jr / Ja = 1,0 
Índice do caudal efluente Valor Jw 

A – escavação a seco 1,0 
Índice do estado de tensão do maciço Valor SRF 

I – tensões médias 1,0 
(c) Jw / SRF = 1,0 
Classificação do maciço (a x b x c) Valor Q 

Classe:IV – Bom 10,9 

 

 



II.4 

 

 

CLASSIFICAÇÃO DO MACIÇO ROCHOSO – SISTEMA Q 
Nome do projeto: CAS-01 Local: BR-381/Betim Data: 11/4/2012 
Geologia Regional: Complexo Belo Horizonte Tipo de Rocha: Gnaisse 

Setor nº: 
 

5 

 

 
Extensão 

(m): 
 

15 

RQD Resistência da rocha intacta (MPa) 
Classificação Valor σc Valor 

D 85 170 - 
Condições de compartimentação do maciço Valor Jn 

F – três famílias de fraturas 9,0 
(a) RQD / Jn = 9,4 
Índice de rugosidade das fraturas Valor Jr 

F – fraturas lisas, planas 1,0 
Índice de alteração das paredes das fraturas Valor Ja 

B – paredes sem alteração, somente leve descoloração 1,0 
(b) Jr / Ja = 1,0 
Índice do caudal efluente Valor Jw 

A – escavação a seco 1,0 
Índice do estado de tensão do maciço Valor SRF 

I – tensões médias 1,0 
(c) Jw / SRF = 1,0 
Classificação do maciço (a x b x c) Valor Q 

Classe:V – Regular 9,4 

 

 

 

CLASSIFICAÇÃO DO MACIÇO ROCHOSO – SISTEMA Q 
Nome do projeto: CAS-01 Local: BR-381/Betim Data: 11/4/2012 
Geologia Regional: Complexo Belo Horizonte Tipo de Rocha: Gnaisse 

Setor nº: 
 

6 

 

 
Extensão 

(m): 
 

15 

RQD Resistência da rocha intacta (MPa) 
Classificação Valor σc Valor 

E 93 170 - 
Condições de compartimentação do maciço Valor Jn 

F – três famílias de fraturas 9,0 
(a) RQD / Jn = 10,3 
Índice de rugosidade das fraturas Valor Jr 

F – fraturas lisas, planas 1,0 
Índice de alteração das paredes das fraturas Valor Ja 

B – paredes sem alteração, somente leve descoloração 1,0 
(b) Jr / Ja = 1,0 
Índice do caudal efluente Valor Jw 

A – escavação a seco 1,0 
Índice do estado de tensão do maciço Valor SRF 

I – tensões médias 1,0 
(c) Jw / SRF = 1,0 
Classificação do maciço (a x b x c) Valor Q 

Classe:IV – Bom 10,3 

 

 



II.5 

 

 

CLASSIFICAÇÃO DO MACIÇO ROCHOSO – SISTEMA Q 
Nome do projeto: CAS-01 Local: BR-381/Betim Data: 11/4/2012 
Geologia Regional: Complexo Belo Horizonte Tipo de Rocha: Gnaisse 

Setor nº: 
 

7 

 

 
Extensão 

(m): 
 

15 

RQD Resistência da rocha intacta (MPa) 
Classificação Valor σc Valor 

E 92 170 - 
Condições de compartimentação do maciço Valor Jn 

F – três famílias de fraturas 9,0 
(a) RQD / Jn = 10,2 
Índice de rugosidade das fraturas Valor Jr 

F – fraturas lisas, planas 1,0 
Índice de alteração das paredes das fraturas Valor Ja 

B – paredes sem alteração, somente leve descoloração 1,0 
(b) Jr / Ja = 1,0 
Índice do caudal efluente Valor Jw 

A – escavação a seco 1,0 
Índice do estado de tensão do maciço Valor SRF 

I – tensões médias 1,0 
(c) Jw / SRF = 1,0 
Classificação do maciço (a x b x c) Valor Q 

Classe:IV – Bom 10,2 

 

 

 

CLASSIFICAÇÃO DO MACIÇO ROCHOSO – SISTEMA Q 
Nome do projeto: CAS-01 Local: BR-381/Betim Data: 11/4/2012 
Geologia Regional: Complexo Belo Horizonte Tipo de Rocha: Gnaisse 

Setor nº: 
 

8 

 

 
Extensão 

(m): 
 

15 

RQD Resistência da rocha intacta (MPa) 
Classificação Valor σc Valor 

C 55 170 - 
Condições de compartimentação do maciço Valor Jn 

F – três famílias de fraturas 9,0 
(a) RQD / Jn = 6,1 
Índice de rugosidade das fraturas Valor Jr 

F – fraturas lisas, planas 1,0 
Índice de alteração das paredes das fraturas Valor Ja 

B – paredes sem alteração, somente leve descoloração 1,0 
(b) Jr / Ja = 1,0 
Índice do caudal efluente Valor Jw 

A – escavação a seco 1,0 
Índice do estado de tensão do maciço Valor SRF 

I – tensões médias 1,0 
(c) Jw / SRF = 1,0 
Classificação do maciço (a x b x c) Valor Q 

Classe:V – Regular 6,1 

 

 



II.6 

 

 

CLASSIFICAÇÃO DO MACIÇO ROCHOSO – SISTEMA Q 
Nome do projeto: CAS-01 Local: BR-381/Betim Data: 11/4/2012 
Geologia Regional: Complexo Belo Horizonte Tipo de Rocha: Gnaisse 

Setor nº: 
 

9 

 

 
Extensão 

(m): 
 

15 

RQD Resistência da rocha intacta (MPa) 
Classificação Valor σc Valor 

D 83 170 - 
Condições de compartimentação do maciço Valor Jn 

F – três famílias de fraturas 9,0 
(a) RQD / Jn = 9,2 
Índice de rugosidade das fraturas Valor Jr 

F – fraturas lisas, planas 1,0 
Índice de alteração das paredes das fraturas Valor Ja 

B – paredes sem alteração, somente leve descoloração 1,0 
(b) Jr / Ja = 1,0 
Índice do caudal efluente Valor Jw 

A – escavação a seco 1,0 
Índice do estado de tensão do maciço Valor SRF 

I – tensões médias 1,0 
(c) Jw / SRF = 1,0 
Classificação do maciço (a x b x c) Valor Q 

Classe:V – Regular 9,2 

 

 

 

CLASSIFICAÇÃO DO MACIÇO ROCHOSO – SISTEMA Q 
Nome do projeto: CAS-01 Local: BR-381/Betim Data: 11/4/2012 
Geologia Regional: Complexo Belo Horizonte Tipo de Rocha: Gnaisse 

Setor nº: 
 

10 

 

 
Extensão 

(m): 
 

3 

RQD Resistência da rocha intacta (MPa) 
Classificação Valor σc Valor 

D 89 170 - 
Condições de compartimentação do maciço Valor Jn 

F – três famílias de fraturas 9,0 
(a) RQD / Jn = 9,8 
Índice de rugosidade das fraturas Valor Jr 

F – fraturas lisas, planas 1,0 
Índice de alteração das paredes das fraturas Valor Ja 

B – paredes sem alteração, somente leve descoloração 1,0 
(b) Jr / Ja = 1,0 
Índice do caudal efluente Valor Jw 

A – escavação a seco 1,0 
Índice do estado de tensão do maciço Valor SRF 

I – tensões médias 1,0 
(c) Jw / SRF = 1,0 
Classificação do maciço (a x b x c) Valor Q 

Classe:V – Regular 9,8 



III.1 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III – FORMULÁRIOS DE 

CLASSIFICAÇÃO DO RMi 

(GNAISSE) 

 

 

 

 

 

 

 



III.2 

 

CLASSIFICAÇÃO DO MACIÇO ROCHOSO – SISTEMA RMi 
Nome do projeto: CAS-01 Local: BR-381/Betim Data: 11/4/2012 
Geologia Regional: Complexo Belo Horizonte Tipo de Rocha: Gnaisse 

Setor nº: 
 

1 

 
Extensão 

(m): 
 

15 

RQD Resistência da rocha intacta (MPa) 
Classificação Valor Martelo Schmidt Valor 

96 - (a) σc 170 
Fator de rugosidade das juntas (jR) 
Fator de suavidade (js) Valor js 

Lisa/estriada 1,25 
Fator de ondulação (jw) Valor jw 

Planar 1,0 
(b) jR = js . jw = 1,25 . 1 = 1,25 
 
Fator de alteração das juntas (jA) Valor jA 

paredes não alteradas 1,0 
Fator de tamanho das juntas (jL) Valor jL 

Longa/grande 0,75 
(c) jC = jL . (b/jA) =0,75 . (1,25/1) = 0,9375 
 
Volume do bloco (Vb) Valor Vb(m³) 
D = 0,37.jC-0,2 = 0,37 . 0,9375-0,2 = 0,375 1,35 
  
(d) JP = 0,2 . √(c) . VbD = 0,2 √0,9375 . 1,350,375 = 0,217 
Classificação do maciço (a x d) Termo RMi Valor RMi 
170 . 0,217 = 36,89 Muito alto 37 

 

CLASSIFICAÇÃO DO MACIÇO ROCHOSO – SISTEMA RMi 
Nome do projeto: CAS-01 Local: BR-381/Betim Data: 11/4/2012 
Geologia Regional: Complexo Belo Horizonte Tipo de Rocha: Gnaisse 

Setor nº: 
 

2 

 
Extensão 

(m): 
 

15 

RQD Resistência da rocha intacta (MPa) 
Classificação Valor Martelo Schmidt Valor 

100 - (a) σc 170 
Fator de rugosidade das juntas (jR) 
Fator de suavidade (js) Valor js 

Lisa/estriada 1,25 
Fator de ondulação (jw) Valor jw 

Planar 1,0 
(b) jR = js . jw = 1,25 . 1 = 1,25 
 
Fator de alteração das juntas (jA) Valor jA 

paredes não alteradas 1,0 
Fator de tamanho das juntas (jL) Valor jL 

Longa/grande 0,75 
(c) jC = jL . (b/jA) =0,75 . (1,25/1) = 0,9375 
 
Volume do bloco (Vb) Valor Vb(m³) 
D = 0,37.jC-0,2 = 0,37 . 0,9375-0,2 = 0,375 1,67 
  
(d) JP = 0,2 . √(c) . VbD = 0,2 √0,9375 . 1,670,375 = 0,235 
Classificação do maciço (a x d) Termo RMi Valor RMi 
170 . 0,235 = 39,95 Muito alto 40 



III.3 

 

CLASSIFICAÇÃO DO MACIÇO ROCHOSO – SISTEMA RMi 
Nome do projeto: CAS-01 Local: BR-381/Betim Data: 11/4/2012 
Geologia Regional: Complexo Belo Horizonte Tipo de Rocha: Gnaisse 

Setor nº: 
 

3 

 
Extensão 

(m): 
 

15 

RQD Resistência da rocha intacta (MPa) 
Classificação Valor Martelo Schmidt Valor 

79 - (a) σc 170 
Fator de rugosidade das juntas (jR) 
Fator de suavidade (js) Valor js 

Lisa/estriada 1,25 
Fator de ondulação (jw) Valor jw 

Planar 1,0 
(b) jR = js . jw = 1,25 . 1 = 1,25 
 
Fator de alteração das juntas (jA) Valor jA 

paredes não alteradas 1,0 
Fator de tamanho das juntas (jL) Valor jL 

Longa/grande 0,75 
(c) jC = jL . (b/jA) =0,75 . (1,25/1) = 0,9375 
 
Volume do bloco (Vb) Valor Vb(m³) 
D = 0,37.jC-0,2 = 0,37 . 0,9375-0,2 = 0,375 0,125 
  
(d) JP = 0,2 . √(c) . VbD = 0,2 √0,9375 . 0,1250,375 = 0,089 
Classificação do maciço (a x d) Termo RMi Valor RMi 
170 . 0,089 = 15,13 Muito alto 15 

 

CLASSIFICAÇÃO DO MACIÇO ROCHOSO – SISTEMA RMi 
Nome do projeto: CAS-01 Local: BR-381/Betim Data: 11/4/2012 
Geologia Regional: Complexo Belo Horizonte Tipo de Rocha: Gnaisse 

Setor nº: 
 

4 

 
Extensão 

(m): 
 

15 

RQD Resistência da rocha intacta (MPa) 
Classificação Valor Martelo Schmidt Valor 

98 - (a) σc 170 
Fator de rugosidade das juntas (jR) 
Fator de suavidade (js) Valor js 

Lisa/estriada 1,25 
Fator de ondulação (jw) Valor jw 

Planar 1,0 
(b) jR = js . jw = 1,25 . 1 = 1,25 
 
Fator de alteração das juntas (jA) Valor jA 

paredes não alteradas 1,0 
Fator de tamanho das juntas (jL) Valor jL 

Longa/grande 0,75 
(c) jC = jL . (b/jA) =0,75 . (1,25/1) = 0,9375 
 
Volume do bloco (Vb) Valor Vb(m³) 
D = 0,37.jC-0,2 = 0,37 . 0,9375-0,2 = 0,375 0,45 
  
(d) JP = 0,2 . √(c) . VbD = 0,2 √0,9375 . 0,450,375 = 0,144 
Classificação do maciço (a x d) Termo RMi Valor RMi 
170 . 0,144 = 24,48 Muito alto 24,5 



III.4 

 

CLASSIFICAÇÃO DO MACIÇO ROCHOSO – SISTEMA RMi 
Nome do projeto: CAS-01 Local: BR-381/Betim Data: 11/4/2012 
Geologia Regional: Complexo Belo Horizonte Tipo de Rocha: Gnaisse 

Setor nº: 
 

5 

 
Extensão 

(m): 
 

15 

RQD Resistência da rocha intacta (MPa) 
Classificação Valor Martelo Schmidt Valor 

85 - (a) σc 170 
Fator de rugosidade das juntas (jR) 
Fator de suavidade (js) Valor js 

Lisa/estriada 1,25 
Fator de ondulação (jw) Valor jw 

Planar 1,0 
(b) jR = js . jw = 1,25 . 1 = 1,25 
 
Fator de alteração das juntas (jA) Valor jA 

paredes não alteradas 1,0 
Fator de tamanho das juntas (jL) Valor jL 

Longa/grande 0,75 
(c) jC = jL . (b/jA) =0,75 . (1,25/1) = 0,9375 
 
Volume do bloco (Vb) Valor Vb(m³) 
D = 0,37.jC-0,2 = 0,37 . 0,9375-0,2 = 0,375 0,045 
  
(d) JP = 0,2 . √(c) . VbD = 0,2 √0,9375 . 0,0450,375 = 0,06 
Classificação do maciço (a x d) Termo RMi Valor RMi 
170 . 0,06 = 10,2 Muito alto 10,2 

 

CLASSIFICAÇÃO DO MACIÇO ROCHOSO – SISTEMA RMi 
Nome do projeto: CAS-01 Local: BR-381/Betim Data: 11/4/2012 
Geologia Regional: Complexo Belo Horizonte Tipo de Rocha: Gnaisse 

Setor nº: 
 

6 

 
Extensão 

(m): 
 

15 

RQD Resistência da rocha intacta (MPa) 
Classificação Valor Martelo Schmidt Valor 

93 - (a) σc 170 
Fator de rugosidade das juntas (jR) 
Fator de suavidade (js) Valor js 

Lisa/estriada 1,25 
Fator de ondulação (jw) Valor jw 

Planar 1,0 
(b) jR = js . jw = 1,25 . 1 = 1,25 
 
Fator de alteração das juntas (jA) Valor jA 

paredes não alteradas 1,0 
Fator de tamanho das juntas (jL) Valor jL 

Longa/grande 0,75 
(c) jC = jL . (b/jA) =0,75 . (1,25/1) = 0,9375 
 
Volume do bloco (Vb) Valor Vb(m³) 
D = 0,37.jC-0,2 = 0,37 . 0,9375-0,2 = 0,375 0,165 
  
(d) JP = 0,2 . √(c) . VbD = 0,2 √0,9375 . 0,1650,375 = 0,09853 
Classificação do maciço (a x d) Termo RMi Valor RMi 
170 . 0,09853 = 16,75 Muito alto 16,8 



III.5 

 

CLASSIFICAÇÃO DO MACIÇO ROCHOSO – SISTEMA RMi 
Nome do projeto: CAS-01 Local: BR-381/Betim Data: 11/4/2012 
Geologia Regional: Complexo Belo Horizonte Tipo de Rocha: Gnaisse 

Setor nº: 
 

7 

 
Extensão 

(m): 
 

15 

RQD Resistência da rocha intacta (MPa) 
Classificação Valor Martelo Schmidt Valor 

92 - (a) σc 170 
Fator de rugosidade das juntas (jR) 
Fator de suavidade (js) Valor js 

Lisa/estriada 1,25 
Fator de ondulação (jw) Valor jw 

Planar 1,0 
(b) jR = js . jw = 1,25 . 1 = 1,25 
 
Fator de alteração das juntas (jA) Valor jA 

paredes não alteradas 1,0 
Fator de tamanho das juntas (jL) Valor jL 

Longa/grande 0,75 
(c) jC = jL . (b/jA) =0,75 . (1,25/1) = 0,9375 
 
Volume do bloco (Vb) Valor Vb(m³) 
D = 0,37.jC-0,2 = 0,37 . 0,9375-0,2 = 0,375 0,155 
  
(d) JP = 0,2 . √(c) . VbD = 0,2 √0,9375 . 0,1550,375 = 0,09625 
Classificação do maciço (a x d) Termo RMi Valor RMi 
170 . 0,09625 = 16,36 Muito alto 16,4 

 

CLASSIFICAÇÃO DO MACIÇO ROCHOSO – SISTEMA RMi 
Nome do projeto: CAS-01 Local: BR-381/Betim Data: 11/4/2012 
Geologia Regional: Complexo Belo Horizonte Tipo de Rocha: Gnaisse 

Setor nº: 
 

8 

 
Extensão 

(m): 
 

15 

RQD Resistência da rocha intacta (MPa) 
Classificação Valor Martelo Schmidt Valor 

55 - (a) σc 170 
Fator de rugosidade das juntas (jR) 
Fator de suavidade (js) Valor js 

Lisa/estriada 1,25 
Fator de ondulação (jw) Valor jw 

Planar 1,0 
(b) jR = js . jw = 1,25 . 1 = 1,25 
 
Fator de alteração das juntas (jA) Valor jA 

paredes não alteradas 1,0 
Fator de tamanho das juntas (jL) Valor jL 

Longa/grande 0,75 
(c) jC = jL . (b/jA) =0,75 . (1,25/1) = 0,9375 
 
Volume do bloco (Vb) Valor Vb(m³) 
D = 0,37.jC-0,2 = 0,37 . 0,9375-0,2 = 0,375 0,0024 
  
(d) JP = 0,2 . √(c) . VbD = 0,2 √0,9375 . 0,00240,375 = 0,02 
Classificação do maciço (a x d) Termo RMi Valor RMi 
170 . 0,02 = 3,4 Alto 3,4 



III.6 

 

CLASSIFICAÇÃO DO MACIÇO ROCHOSO – SISTEMA RMi 
Nome do projeto: CAS-01 Local: BR-381/Betim Data: 11/4/2012 
Geologia Regional: Complexo Belo Horizonte Tipo de Rocha: Gnaisse 

Setor nº: 
 

9 

 
Extensão 

(m): 
 

15 

RQD Resistência da rocha intacta (MPa) 
Classificação Valor Martelo Schmidt Valor 

83 - (a) σc 170 
Fator de rugosidade das juntas (jR) 
Fator de suavidade (js) Valor js 

Lisa/estriada 1,25 
Fator de ondulação (jw) Valor jw 

Planar 1,0 
(b) jR = js . jw = 1,25 . 1 = 1,25 
 
Fator de alteração das juntas (jA) Valor jA 

paredes não alteradas 1,0 
Fator de tamanho das juntas (jL) Valor jL 

Longa/grande 0,75 
(c) jC = jL . (b/jA) =0,75 . (1,25/1) = 0,9375 
 
Volume do bloco (Vb) Valor Vb(m³) 
D = 0,37.jC-0,2 = 0,37 . 0,9375-0,2 = 0,375 0,081 
  
(d) JP = 0,2 . √(c) . VbD = 0,2 √0,9375 . 0,0810,375 = 0,076 
Classificação do maciço (a x d) Termo RMi Valor RMi 
170 . 0,076 = 12,92 Muito alto 13 

 

CLASSIFICAÇÃO DO MACIÇO ROCHOSO – SISTEMA RMi 
Nome do projeto: CAS-01 Local: BR-381/Betim Data: 11/4/2012 
Geologia Regional: Complexo Belo Horizonte Tipo de Rocha: Gnaisse 

Setor nº: 
 

10 

 
Extensão 

(m): 
 

3 

RQD Resistência da rocha intacta (MPa) 
Classificação Valor Martelo Schmidt Valor 

89 - (a) σc 170 
Fator de rugosidade das juntas (jR) 
Fator de suavidade (js) Valor js 

Lisa/estriada 1,25 
Fator de ondulação (jw) Valor jw 

Planar 1,0 
(b) jR = js . jw = 1,25 . 1 = 1,25 
 
Fator de alteração das juntas (jA) Valor jA 

paredes não alteradas 1,0 
Fator de tamanho das juntas (jL) Valor jL 

Longa/grande 0,75 
(c) jC = jL . (b/jA) =0,75 . (1,25/1) = 0,9375 
 
Volume do bloco (Vb) Valor Vb(m³) 
D = 0,37.jC-0,2 = 0,37 . 0,9375-0,2 = 0,375 0,13 
  
(d) JP = 0,2 . √(c) . VbD = 0,2 √0,9375 . 0,130,375 = 0,09 
Classificação do maciço (a x d) Termo RMi Valor RMi 
170 . 0,09 = 15,3 Muito alto 15,3 



IV.1 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV – FORMULÁRIOS DE 

CLASSIFICAÇÃO DO RMR      

(FILITO) 

 

 

 

 

 



IV.2 

 

CLASSIFICAÇÃO DO MACIÇO ROCHOSO – SISTEMA RMR 
Nome do projeto: CAS-02 Local: São Bento/BH Data: 27/4/2012 
Geologia Regional: Grupo Sabará Tipo de Rocha: Filito 

Setor: 
 

U 

 
F1 

 
Extensão 

(m): 
 

30 

 
RQD Resistência da rocha intacta (MPa) 

Classificação Valor σc Valor 
15 3 14 2 

F1 

Espaçamento (cm) Valor 
4 5 

Persistência (m) Valor 
15 1 

Abertura (mm) Valor 
< 0,1 5 

Rugosidade Valor 
Lisa 1 

Preenchimento (mm) Valor 
1,7 4 

Intemperismo Valor 
Moderadamente alterada 3 

 Água subterrânea Valor 
 Seco 15 

 Orientação da direção e mergulho: N.D. 
Classificação do maciço 
rochoso 

Valor Classe número Descrição da rocha 

3+2+5+1+5+1+4+3+15 = 39 40 – 21 IV Pobre 

 

 

CLASSIFICAÇÃO DO MACIÇO ROCHOSO – SISTEMA RMR 
Nome do projeto: CAS-02 Local: São Bento/BH Data: 27/4/2012 
Geologia Regional: Grupo Sabará Tipo de Rocha: Filito 

Setor: 
 

U 

 
F2 

 
Extensão 

(m): 
 

30 

 
RQD Resistência da rocha intacta (MPa) 

Classificação Valor σc Valor 
15 3 14 2 

F2 

Espaçamento (cm) Valor 
35 10 

Persistência (m) Valor 
< 1 6 

Abertura (mm) Valor 
Sem abertura 6 

Rugosidade Valor 
Estriada 0 

Preenchimento (mm) Valor 
1 4 

Intemperismo Valor 
Moderadamente alterada 3 

 Água subterrânea Valor 
 Seco 15 

 Orientação da direção e mergulho: N.D. 
Classificação do maciço 
rochoso 

Valor Classe número Descrição da rocha 

3+2+10+6+6+0+4+3+15 = 49 60 – 41 III Razoável 

 



IV.3 

 

 

CLASSIFICAÇÃO DO MACIÇO ROCHOSO – SISTEMA RMR 
Nome do projeto: CAS-02 Local: São Bento/BH Data: 27/4/2012 
Geologia Regional: Grupo Sabará Tipo de Rocha: Filito 

Setor: 
 

U 

 
F3 

 
Extensão 

(m): 
 

30 

 
RQD Resistência da rocha intacta (MPa) 

Classificação Valor σc Valor 
15 3 14 2 

F3 

Espaçamento (cm) Valor 
40 10 

Persistência (m) Valor 
< 1 6 

Abertura (mm) Valor 
Sem abertura 6 

Rugosidade Valor 
Rugosa 5 

Preenchimento (mm) Valor 
Sem preenchimento 6 

Intemperismo Valor 
Moderadamente alterada 3 

 Água subterrânea Valor 
 Seco 15 

 Orientação da direção e mergulho: N.D. 
Classificação do maciço 
rochoso 

Valor Classe número Descrição da rocha 

3+2+10+6+6+5+6+3+15 = 56 60 – 41 III Razoável 

 



V.1 

 

 

 

 

 

 

ANEXO V – FORMULÁRIOS DE 

CLASSIFICAÇÃO DO SISTEMA-Q 

(FILITO) 

 

 

 

 

 

 

 



V.2 

 

CLASSIFICAÇÃO DO MACIÇO ROCHOSO – SISTEMA Q 
Nome do projeto: CAS-02 Local:São Bento/BH Data: 27/4/2012 
Geologia Regional: Grupo Sabará Tipo de Rocha:Filito 

Setor nº: 
 

U 

 
F1 

 
Extensão 

(m): 
 

30 

RQD Resistência da rocha intacta (MPa) 
Classificação Valor Compressão Uniaxial PLT 

A 15 14 - 
Condições de compartimentação do maciço Valor Jn 

G – três famílias, mais fraturas esparsas 12 
(a) RQD / Jn = 1,25 
 
Índice de rugosidade das fraturas Valor Jr 

F – fraturas lisas, planas 1 
  

Índice de alteração das paredes das fraturas Valor Ja 
D – paredes com películas siltosas ou areno-argilosas 3 

(b) Jr / Ja = 0,33 
 
Índice do caudal efluente Valor Jw 

A – escavação a seco 1,0 
Índice do estado de tensão do maciço Valor SRF 

I – Tensões médias 1 
(c) Jw / SRF = 1 
 

Classificação do maciço (a x b x c) Valor Q 
Classe:VII – Muito ruim 0,41 

 

CLASSIFICAÇÃO DO MACIÇO ROCHOSO – SISTEMA Q 
Nome do projeto: CAS-02 Local:São Bento/BH Data: 27/4/2012 
Geologia Regional: Grupo Sabará Tipo de Rocha:Filito 

Setor nº: 
 

U 

 
F2 

 
Extensão 

(m): 
 

30 

RQD Resistência da rocha intacta (MPa) 
Classificação Valor Compressão Uniaxial PLT 

A 15 14 - 
Condições de compartimentação do maciço Valor Jn 

G – três famílias, mais fraturas esparsas 12 
(a) RQD / Jn = 1,25 
 
Índice de rugosidade das fraturas Valor Jr 

E – fraturas rugosas ou irregulares, planas 1,5 
  

Índice de alteração das paredes das fraturas Valor Ja 
G – fraturas com preenchimento argiloso sobreconsolidado (<5mm) 6 

(b) Jr / Ja = 0,25 
 
Índice do caudal efluente Valor Jw 

A – escavação a seco 1,0 
Índice do estado de tensão do maciço Valor SRF 

I – Tensões médias 1 
(c) Jw / SRF = 1 
 

Classificação do maciço (a x b x c) Valor Q 
Classe:VII – Muito ruim 0,31 



V.3 

 

 

CLASSIFICAÇÃO DO MACIÇO ROCHOSO – SISTEMA Q 
Nome do projeto: CAS-02 Local:São Bento/BH Data: 27/4/2012 
Geologia Regional: Grupo Sabará Tipo de Rocha:Filito 

Setor nº: 
 

U 

 
F3 

 
Extensão 

(m): 
 

30 

RQD Resistência da rocha intacta (MPa) 
Classificação Valor Compressão Uniaxial PLT 

A 15 14 - 
Condições de compartimentação do maciço Valor Jn 

G – três famílias, mais fraturas esparsas 12 
(a) RQD / Jn = 1,25 
 
Índice de rugosidade das fraturas Valor Jr 

A – fraturas não-persistentes 4 
  

Índice de alteração das paredes das fraturas Valor Ja 
F – paredes com partículas de areia e rochas desintegradas, sem argila 4 

(b) Jr / Ja = 1 
 
Índice do caudal efluente Valor Jw 

A – escavação a seco 1,0 
Índice do estado de tensão do maciço Valor SRF 

I – Tensões médias 1 
(c) Jw / SRF = 1 
 

Classificação do maciço (a x b x c) Valor Q 
Classe:VI – Ruim 1,25 

 



VI.1 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VI – FORMULÁRIOS DE 

CLASSIFICAÇÃO DO RMi       

(FILITO) 

 

 

 

 

 



VI.2 

 

CLASSIFICAÇÃO DO MACIÇO ROCHOSO – SISTEMA RMi 
Nome do projeto: CAS-02 Local:São Bento/BH Data: 27/4/2012 
Geologia Regional: Grupo Sabará Tipo de Rocha: Filito 

Setor nº: 
 

U 

 
F1 

 
Extensão 

(m): 
 

30 

RQD Resistência da rocha intacta (MPa) 
Classificação Valor Compressão Uniaxial PLT 

- 15 (a) σc = 14 - 
Fator de rugosidade das juntas (jR) 
Fator de suavidade (js) Valor js 

lisa 1 
Fator de ondulação (jw) Valor jw 

planar 1 
(b) jR = js x jw = 1 
 
Fator de alteração das juntas (jA) Valor jA 

juntas com revestimento ou fino preenchimento 3 
Fator de tamanho das juntas (jL) Valor jL 

juntas contínuas/longa (acamamento/foliação) 0,75 
  

(c) jC = jL x (b/jA) = 0,75.(1/3) = 0,25 
 
Volume do bloco (Vb) Valor Vb 
D = 0,37.(c)-0,2 = 0,37.(0,25)-0,2 = 0,488 0,0073 
(d) JP = 0,2 x√(c) x VbD = 0,2.√0,25.0,00730,488 = 0,009 
Classificação do maciço (a x d) Valor RMi 
Termo RMi: Moderadamente forte 0,13 

 

CLASSIFICAÇÃO DO MACIÇO ROCHOSO – SISTEMA RMi 
Nome do projeto: CAS-02 Local:São Bento/BH Data: 27/4/2012 
Geologia Regional: Grupo Sabará Tipo de Rocha: Filito 

Setor nº: 
 

U 

 
F2 

 
Extensão 

(m): 
 

30 

RQD Resistência da rocha intacta (MPa) 
Classificação Valor Compressão Uniaxial PLT 

- 15 (a) σc = 14 - 
Fator de rugosidade das juntas (jR) 
Fator de suavidade (js) Valor js 

ligeiramente rugosa 1,5 
Fator de ondulação (jw) Valor jw 

planar 1 
(b) jR = js x jw = 1,5 
 
Fator de alteração das juntas (jA) Valor jA 

juntas com revestimento ou fino preenchimento 3 
Fator de tamanho das juntas (jL) Valor jL 

juntas descontínuas/curta 4 
  

(c) jC = jL x (b/jA) = 4.(1,5/3) = 2 
 
Volume do bloco (Vb) Valor Vb 
D = 0,37.(c)-0,2 = 0,37.(2)-0,2 = 0,322 0,0073 
(d) JP = 0,2 x√(c) x VbD = 0,2.√2.0,00730,488 = 0,0256 
Classificação do maciço (a x d) Valor RMi 
Termo RMi: Moderadamente forte 0,36 



VI.3 

 

 

CLASSIFICAÇÃO DO MACIÇO ROCHOSO – SISTEMA RMi 
Nome do projeto: CAS-02 Local:São Bento/BH Data: 27/4/2012 
Geologia Regional: Grupo Sabará Tipo de Rocha: Filito 

Setor nº: 
 

U 

 
F3 

 
Extensão 

(m): 
 

30 

RQD Resistência da rocha intacta (MPa) 
Classificação Valor Compressão Uniaxial PLT 

- 15 (a) σc = 14 - 
Fator de rugosidade das juntas (jR) 
Fator de suavidade (js) Valor js 

rugosa 2 
Fator de ondulação (jw) Valor jw 

levemente ondulado 1,5 
(b) jR = js x jw = 3 
 
Fator de alteração das juntas (jA) Valor jA 

2 graus mais alterado 4 
Fator de tamanho das juntas (jL) Valor jL 

juntas descontínuas/curta 4 
  

(c) jC = jL x (b/jA) = 4.(3/4) = 3 
 
Volume do bloco (Vb) Valor Vb 
D = 0,37.(c)-0,2 = 0,37.(3)-0,2 = 0,297 0,0073 
(d) JP = 0,2 x√(c) x VbD = 0,2.√3.0,00730,297 = 0,08 
Classificação do maciço (a x d) Valor RMi 
Termo RMi: Forte 1,12 

 

 


