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RESUMO 

 

Este trabalho apresenta o estudo sobre a influência das descontinuidades no 

comportamento geomecânico e nos modos de ruptura em taludes em rochas brandas. 

Procedimentos de investigação geotécnica de superfície etratamentos de dados 

geotécnicos serão discutidos visando à identificação e descrição das descontinuidades e 

do processo físico envolvido no modo de ruptura, a escolha do método de análise de 

estabilidade mais adequado para aplicação no problema estudado, associação entreo 

volume dos blocos rochosos e o comportamento geomecânico do maciço são discutidos.  

 

Destaca-se a importância dos levantamentos geotécnicos em nível de detalhe, dada a 

necessidade de gerar dados localizados para aplicação em análises de estabilidade, 

essencialmente no caso de análises de equilíbrio limite apuradas. Dificuldades 

encontradas nos cálculos envolvendo o volume de material sujeito à ruptura são 

contornadas a partir de proposições envolvendo soluções analíticas, aplicáveis a blocos 

rochosos de diferentes geometrias. 

 

No caso de taludes onde as tensões têm influência direta nos mecanismos de ruptura é 

necessário o conhecimento dos parâmetros resistência e de deformabilidade e do estado 

de tensões in situ. Muitos desses parâmetros de entrada são desconhecidos e técnicas de 

retroanálise é, em muitos casos, a alternativa viável.Nas análises tensão-deformação, 

métodos numéricos para aplicação em maciços rochosos descontínuos são empregados. 

As dificuldades bem como os benefícios associados à utilização desses métodos são 

discutidos. 

 

Palavras chaves: maciços rochosos alterados e deformados, equilíbrio limite, análise 

tensão-deformação.  
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1 

 

CAPÍTULO 1 

 

 

1.1. INTRODUÇÃO 

 

De acordo com Pinho (2003), é difícil definir rocha branda ou rocha de baixa 

resistência, devido quer ao uso de critérios diferentes para definir este conceito, quer a 

grande diversidade de materiais geológicos existentes na Natureza que podem ser 

englobados nessa definição.Rocha de baixa resistência é uma designação que surge 

associada aos materiais rochosos com fraca resistência à compressão uniaxial e cujo 

comportamento geotécnico os situa entre os solos e as rochas duras.  

 

Os maciços rochosos podem ser considerados de baixa resistência, em duas situações 

distintas: quando o material rochoso, que o constitui, tem baixa resistência ou quando a 

presença de um elevado número de fraturas ou outro tipo de descontinuidades seja 

responsável por um comportamento de baixa resistência do maciço, mesmo que o 

material rochoso constituinte seja de resistência elevada (Pinho,2003).   

 

Nesses maciços rochosos as descontinuidades possuem elevada influência, 

especialmente em relação à deformabilidade, resistência e permeabilidade, podendo 

controlar toda a estabilidade do meio rochoso, o que torna o seu estudo e de suas 

características fundamental para ummelhor entendimento do seu comportamento 

geomecânico.O modelo estrutural de um determinado maciço rochoso representa a 

distribuição espacial das descontinuidades e das suas características geométricas, 

permitindo reconhecer as mais importantes no condicionamento do comportamento do 

maciço. 

 

Problemas de estabilidade de taludes em maciços rochosos alterados e deformados sob 

o ponto de vista tectônico são inúmeros, tornando-se relevante uma maior quantificação 

dos mesmos. Criteriosos levantamentos geotécnicos de detalhe e uma análise de 

estabilidade utilizando métodos apropriados e parâmetros os mais realísticos possíveis 

devem ser as premissas para análise do problema. 
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As dificuldades encontradas na compreensão do comportamento geomecânico desta 

categoria de maciço contribuem para que os procedimentos usuais empregados na rotina 

de engenharia não sejam suficientes para uma adequada análise do problema. 

 

Também são significativas as dificuldades neste tipo de maciço em relação à 

identificação dos mecanismos de ruptura e análises de estabilidade de escavações. O 

aprimoramento dos modelos tradicionais de cálculo apresentados na literatura torna-se 

necessário para obtenção de resultados mais condizentes com a realidade de campo. A 

necessidade de consolidação dos parâmetros de resistência e de deformabilidade de 

maciços alterados e deformados é de extrema relevância para um melhor embasamento, 

visando a caracterização deste tipo de maciço e, consequentemente, a análise do seu 

comportamento mecânico quando solicitado por esforços devido a perturbações que 

venha a sofrer pela execução de obras de engenharia.  

 

Este trabalho busca contribuir para um melhor entendimentodo comportamento 

geomecânico de maciços rochosos alterados e deformados. 

 

1.2.OBJETIVOS E JUSTIFICATIVAS 

 

O objetivo geral é discutir sobre a aplicação de métodos de análises de estabilidade de 

taludes em rochas brandas e entender as variáveis influenciantes nessas análises e no 

comportamento geomecânico desses maciços.  

 

Os objetivos específicos são estudarquatro taludes em rochas brandas, onde, nos três 

primeiros, considerando o meio descontínuo, será discutida formação dos blocos 

rochosos e a influência da distribuição volumétrica desses blocos no comportamento 

geomecânico do maciço.  

 

No quarto estudo deve-se avaliar e discutir as variáveis (espaçamento das fraturas, 

rigidez das descontinuidades, estado de tensão in situ, deformabilidade do talude sob 

condições de carregamento) que influenciam no movimento de tombamento flexural 

ocorrido em um talude de mineração,sob a ótica de duas abordagens: (1) o meio é 

considerado contínuo e (2) o meio é considerado contínuo. 
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O trabalho se justifica, uma vez que o número de taludes de pequeno, médio ou grande 

porte, escavados ou que serão escavados nesta categoria de maciço no Quadrilátero 

Ferrífero é considerável, os problemas geotécnicos por eles apresentados são inúmeros e 

as soluções adotadas nem sempre têm alcançado resultados satisfatórios.Em maciço 

rochoso alterado e fraturado, o volume de blocos de rochas delimitados pelas 

descontinuidades está diretamente relacionado ao seu comportamento geomecânico. 

 

1.3. ESTRUTURAÇÃO DO TRABALHO 

 

Este trabalho está estruturado em 6 capítulos e anexos. Neste capítulo 1 apresenta-se 

uma introdução do problema abordado, bem como são apresentados os objetivos e as 

justificativas do estudo executado e também a forma de estruturação do trabalho 

desenvolvido.  

 

No capítulo 2 é apresentada uma revisão bibliográficaenvolvendo os seguintes temas: 

movimentos gravitacionais demassa, fatores que controlamos movimentosgravitacionais 

de massa, caracterização geológico-geotécnica de maciços rochosos alterados e 

fraturados,levantamento dos dados geotécnicos,análise cinemática aplicada à 

identificação dos mecanismos de ruptura em taludes,análise de blocos rígidos, cálculo 

de volume de blocos e modelagem numérica de maciços rochosos. 

 

Os procedimentos e métodos adotados nos estudos de casos que foram desenvolvidos 

neste trabalho são apresentados no capítulo 3. 

 

No capítulo 4 são apresentados os resultados dos 4 estudos de casos. As diferentes 

metodologias de abordagens são discutidas. O mapeamento geotécnico empregado e a 

análise cinemática aplicada aos dados geotécnicos levantados são enfatizados. O cálculo 

da distribuição volumétrica baseado nas famílias de descontinuidades identificadas é 

apresentado; sua aplicação na análise de estabilidade é mostrada. A utilização de uma 

abordagem numérica capaz de representar maciços descontínuos para estudo de um 

fenômeno de tombamento flexural ocorrido, utilizando o programa computacional 

UDEC é apresentada; seus resultados são discutidos em detalhe. 
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As considerações finais do trabalho são apresentadas no capítulo 5 e no capítulo 6está 

disponível a relação das fontes bibliográficas utilizadas para a pesquisa e finalizando 

encontram-se os anexos do trabalho. 
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CAPÍTULO 2 

 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. MOVIMENTOS GRAVITACIONAIS DE MASSA 

 

Uma vez que movimentos gravitacionais de massa têm importância como agentes 

atuantes na evolução das encostas e pelas implicações econômicas e sociais resultantes 

dos processos de risco, as investigações sobre os mecanismos de ruptura e as reais 

condições dos movimentos de massa são de suma importância para a elaboração de 

projetos para o desenvolvimento de uma determinada atividade (construção civil, 

mineração, abastecimento de energia, dentre outras). Segundo Parizzi (2004) as 

investigações necessitam ressaltar principalmente os seguintes temas: 

 o grau de alteração dos maciços rochosos presentes na região, 

 a influência de outros processos, principalmente a erosão, no desencadeamento dos 

escorregamentos, 

 a atuação da água nos maciços rochosos e de solo, 

 a consideração de materiais diferenciados, além dos maciços rochosos, como 

depósitos de vertentes e mantos de intemperismo, 

 a influência dos aspectos fisiográficos, litoestratigráficos e estruturais como fatores 

relevantes dos mecanismos de instabilização de encostas, 

 a influência das atividades humanas como agravantes de risco.  

 

Dentre os fatores condicionantes de movimentos de massa destacam-se aqueles 

relacionados à geologia e à morfologia da encosta, ao clima e regime de chuvas, à 

cobertura vegetal e à ação antrópica. 

 

2.1.1. Geologia e Morfologia da Encosta 

 

As diferenças litológicas, o estado de alteração e as características estruturais 

(descontinuidades) que compõem uma determinada encosta podem predispô-la a 

determinados tipos de movimentos de massa. Isso porque esses fatores determinam a 
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cinemática do movimento, a resistência ao cisalhamento, a permeabilidade e a 

deformabilidade, grandezas de grande relevância para a estabilidade do maciço, seja ele 

rochoso ou terroso (solos).  

 

A compartimentação de um maciço rochoso (disposição espacial das descontinuidades) 

é fator fundamental na definição dos seus tipos de mecanismos de ruptura. Ela define a 

cinemática dos movimentos e as características geométricas das descontinuidades 

(espaçamento, persistência) definem as dimensões dos blocos rochosos instáveis. 

 

Segundo Sjöberg (1999), no caso de maciços rochosos muito alterados, como os 

saprolitos, ou de maciços terrosos, a ruptura se desenvolverá segundo superfície que 

atravessa o material; muitas vezes assumida como sendo circular em seção transversal. 

Em maciços que se encontram em estado de transição rocha-solo, as rupturas podem 

ocorrer pelas descontinuidades, pela rocha ou podem ser uma combinação dos dois 

tipos; parte atravessando a rocha e parte atravessando as descontinuidades. É 

principalmente o grau de alteração, espaçamento e persistência das descontinuidades 

que influenciarão essas rupturas e determinarão o tipo de mecanismo de ruptura. 

 

O relevo e a morfologia da encosta também são fatores importantes na definição das 

rupturas em taludes.Podem determinar mudanças de comportamento no que se refere ao 

tipo de mecanismo de ruptura e têm grande influência no regime de fluxo. O modo de 

atuação dos agentes intempéricos também mantém estreita relação com a morfologia da 

encosta. Em encostas íngremes a espessura de material alterado tende a ser menor que 

naquelas mais suaves, devido à maior tendência de lixiviação de material com a 

percolação. 

 

De acordo com Lopes (2006) a ação do intemperismo no comportamento geotécnico das 

rochas brandas e a complexidade geológico-estrutural dos maciços rochosos são os 

principais desencadeadores dos problemas geotécnicos.  A velocidade da ação dos 

processos intempéricos está ligada ao clima da região, ao tempo de exposição e ao 

relevo. 
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2.1.2. Clima e regime de chuvas 

 

Guidicini e Nieble (1984), Lopes (2006), Parizzi (2004), dentre outros comenta sobre 

influência das chuvas e do clima nos problemas de estabilidade em encostas. Em climas 

tropicais úmidos, como é o caso da região estudada, a intensidade das chuvas, 

principalmente no verão, leva à ocorrência de movimentos em locais onde o nível de 

movimentação era pequeno e as chuvas levaram à saturação do material, criando 

condições desfavoráveis. 

 

A percolação de água, além de aumentar as pressões neutras, também atua no sentido de 

promover a alteração do material, levando à diminuição da sua resistência e mesmo à 

mudança no mecanismo de ruptura. 

 

Também é importante salientar a influência das variações térmicas, sejam diárias ou 

sazonais, nos movimentos em encostas, como salientam Guidicini e Nieble (1984). 

Trincas devido à expansão e contração provocadas por estas variações podem ocorrer 

levando ao enfraquecimento do material e ao desplacamento de blocos (figura 2.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1: Processo de alteração ocasionando desplacamento da rocha notalude 

noMorro do Curral – Ouro Preto/MG. 
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2.1.3. Cobertura vegetal 

 

As coberturas vegetais desempenham um papel de proteção nas encostas, sendo que o 

seu desmatamento provoca o aparecimento de erosões, movimentos de massa e 

processos correlatos.  

 

De acordo com Guidicini e Nieble (1984) e Augusto Filho (1994), a atuação da 

cobertura vegetal sobre os terrenos íngremes ocorre através da redução da intensidade 

dos agentes climáticos no maciço natural seja pelos detritos vegetais em contínua 

acumulação na superfície do terreno, seja pelo sistema radicular. 

 

Já no caso da presença de árvores de grande porte pode haver a geração de 

carregamento desfavorável à estabilidade, mas ao mesmo tempo a resistência do terreno 

pode aumentar devido à influência das raízes, como salientam Fiori e Carmignani 

(2001). 

 

2.1.4. Ação Antrópica 

 

Vários trabalhos salientam a ocupação desordenada como agente indutor de ocorrência 

de escorregamentos: Nakazawa e Cerri (1990), Zuquette et al. (1990), Elbachá et 

al.(1992), Gusmão Filho et al. (1992), Bonuccelli (1999), Sobreira e Fonseca (2001), 

dentre outros. 

 

A ocupação desordenada das áreas urbanas induz a ocorrência de escorregamentos. 

Dentre as ações que promovem movimentações, destacam-se as situações que produzem 

o aumento da infiltração (no caso de materiais pouco compactados ou encostas 

desprovidas de vegetação), na encosta como um todo e principalmente em aterros. 

Destacam-se também, entre as formas de intervenção danosas para estabilidade dos 

maciços, as alterações nos padrões de drenagem pelo despejo de lixo, realização de 

obras, principalmente, moradias em calhas naturais (figura 2.2), além da supressão da 

vegetação. A figura 2.3 mostra o que talvez seja a intervenção mais danosa e mais 

comum em centros urbanos, a mudança na geometria do talude (escavações pretensiosas 
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e disposição aleatória e inadequada de resíduos sólidos), alterando o equilíbrio dos 

maciços através da redução do fator de segurança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2: Ocupação de drenagem natural no bairro São Francisco, Serra de Ouro 

Preto – Ouro Preto/MG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3: Deposição sem controle de resíduos sólidos (“ponta de aterro”) em antiga 

área de mineração, Poçinho – Ouro Preto/MG. 
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No Quadrilátero Ferrífero na lavra de bens minerais, para atender a uma demanda 

crescente, ocorre uma atividade de mineração intensa, gerando cavas profundas e com 

geometria e condições geológico-geotécnicas propícias a diversos tipos de mecanismos 

de ruptura. 

 

Segundo Lana (2000), os problemas de ruptura localizadas nesses taludes de mineração 

são comuns, envolvendo mecanismos de deslizamento e/ou rotação de blocos 

delimitados por superfícies de descontinuidades, ou mesmo escorregamento de massas 

rochosas em materiais intemperizados. Essas rupturas, mesmo quando não 

comprometem a estabilidade geral do talude, podem gerargrandes transtornos como a 

interrupção provisória das operações de lavra ou mesmo acidentes graves. 

 

Muitas vezes há necessidade de bermas de maior largura, que têm a finalidade de 

proteger a seqüência de lavra nos níveis inferiores, como mostra a figura 2.4. Isto 

acarreta problemas que vão desde o cálculo da largura mínima que possa trazer 

segurança aos níveis inferiores até a quantidade de minério que ficará soterrado devido 

a esta largura de berma.  

 

Também não podemos esquecer a importância das vias que são necessárias ao 

atendimento da população e da atividade de mineração. Estas vias, muitas vezes têm de 

atravessar regiões de comportamento geológico-geotécnico complexo (caso do 

Quadrilátero Ferrífero), uma vez que para interligar uma origem e um destino temos que 

adotar um traçado que nem sempre é o mais satisfatório do ponto de vista geotécnico. 
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Figura 2.4: A figura apresenta material acumulado na berma de segurança na Mina de 

Timbopeba – Vale, Quadrilátero Ferrífero/MG. 

 

2.2. FATORES QUE CONTROLAM OS MOVIMENTOS DE MASSA  

 

Segundo Fernandes e Amaral (1996), várias feições geológicas e geomorfológicas 

podem atuar como fatores condicionantes de escorregamentos, determinando a 

localização espacial e temporal dos movimentos de massa nas condições de campo. De 

acordo com esses autores, destacam-se as seguintes feições: fraturas (tectônicas e 

atectônicas), falhas, foliação e bandamento composicional,descontinuidades em solos, 

morfologia da encosta e depósitos de encostas (tálus e colúvio). 

 

Em taludes escavados em maciços alterados e fraturados um dos condicionantes para 

instabilização destes é, principalmente, a existência de descontinuidades e suas 

propriedades. A ocorrência de blocos rochosos potencialmente instáveis em escavações 

é um fenômeno muito comum em maciços rochosos fraturados e o cálculo do volume 

destes blocos é fundamental, tanto para as análises de estabilidade, quanto para a 

proposição de soluções de contenção. Esses blocos são delimitados por planos de 

descontinuidades e podem ocorrer em diversas formas geométricas, dependendo da 

orientação dos planos que os definem. Em taludes rochosos de pequeno porte a análise 

 

BERMA 

MATERIAL ACUMULADO 
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de estabilidade, bem como o projeto de soluções de estabilização, dependem 

diretamente do cálculo do volume dos blocos rochosos que se formam no interior do 

maciço, a partir de seu sistema de fraturas.  

 

O volume dos blocos é também um importante indicador do comportamento 

geomecânico dos maciços rochosos. Quando os blocos formados são muito pequenos o 

maciço tende a se aproximar do comportamento de um meio contínuo, as rupturas 

podem ocorrer segundo o material. Já a presença de blocos de volumes consideráveis 

indica um maciço rochoso de comportamento descontínuo, com rupturas relacionadas às 

descontinuidades. As diversas formas geométricas e volumes destes blocos vão ser 

determinados por planos definidos a partir das características de descontinuidades que 

os delimitamtais comoorientação, espaçamento e persistência das famílias.  

 

De acordo com Lopes (2006) se o maciço rochoso apresentar alto grau de fraturamento 

haverá um caminho preferencial para a entrada da água segundo as fraturas, acarretando 

a aceleração do processo de alteração. No Quadrilátero Ferrífero, o estudo da influência 

do intemperismo sobre os maciços rochosos é de grande relevância devido à presença 

de rochas brandas, com descontinuidades estruturais e espessos perfis de alteração. 

 

2.3. CARACTERIZAÇÃO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICA DE MACIÇOS 

ROCHOSOS 

 

As características físicas condicionam a qualidade dos maciços rochosos e estão ligadas 

principalmente à litologia, ao estado de alteração, à coerência e principalmente, às 

descontinuidades e suas propriedades. Compreendem as feições geológicas intrínsecas, 

tais como: mineralogia, textura, estrutura e os parâmetros de resistência, 

deformabilidade, permeabilidade e estado de tensões naturais. Elas são determinadas 

por investigações de campo e ensaios “in situ” e laboratoriais que são padronizados pela 

ISRM (2007). 

 

A caracterização geomecânica é fundamental na busca de informações acerca dos 

atributos do maciço rochoso que ditam o seu comportamento, uma vez que eles mudam 

de local para local em função da história geológica. Estes estudos de caracterização 
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geomecânica resultaram em vários sistemas de classificação (Terzaghi, 1946; Lauffer, 

1958; Deere et al, 1967; Wickham, 1972; Bieniawski, 1973 e 1989; Barton et al., 1974; 

Romana, 1985; etc.). 

 

Segundo Pinho (2003), a determinação das propriedades e caracterização do 

comportamento geotécnico das rochas brandas é um assunto que tem merecido uma 

especial atenção da comunidade geotécnica no nível internacional. Uma das 

características das rochas brandas consiste em serem materiais cuja amostragem é 

difícil, sendo muitas vezes problemática a aplicação das técnicas de ensaio e 

amostragem para solos ou rochas sãs.  

 

De acordo com Pinho (2003), as dificuldades da amostragem destes materiais ocorrem 

em duas situações distintas: coleta de amostra no campo e preparação dos corpos de 

prova em laboratório a partir das amostras de campo, isto porque quando se trata de 

rochas brandas e fraturadas a coleta de amostra é uma tarefa complicada. As amostras 

coletadas representam partes de melhor qualidade do maciço, já que os índices de 

recuperação são baixos tanto nas amostragens de superfície quanto em sondagens e os 

corpos de prova são confeccionados com o material de melhor qualidade das amostras 

obtidas de campo, o que pode levar a valores de variáveis não representativas para o 

maciço estudado com consequências graves para o projeto e construção da obra. 

 

2.3.1. Rocha intacta 

 

A rocha intacta pode ser sã ou alterada; sendo classificada como sã, quando não 

apresentar nenhum sinal significativo de alteração e possuir alta resistência. A qualidade 

das rochas está ligada essencialmente à sua gênese, a litologia, ao estado de alteração e 

a coerência, de acordo com os seguintes aspectos (Fernandes, 2000): 

 Gênese: rochas ígneas ou magmáticas, sedimentares e metamórficas; 

 Litologia: tipos de rocha de acordo com conceitos de petrografia;  

 Alteração: é a perda das características geomecânicas com conseqüente diminuição 

da resistência mecânica, aumento da deformabilidade e modificações das 

propriedades de porosidade. As características de alteração podem ser quantificadas 
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em diferentes graus, em função de avaliação macroscópica das características 

petrográficas da rocha (tabela 2.1). 

 Coerência: é um índice de emprego tradicional no meio geológico, baseando-se em 

características físicas como: resistência ao impacto, resistência ao risco (dureza) e 

friabilidade. A descrição do grau de coerência permite comparar variedades de um 

mesmo litotipo, bem como avaliar de modo qualitativo a ação do intemperismo 

sobre as rochas e as conseqüentes modificações em suas propriedades mecânicas 

(Lopes, 2006).  

 

Tabela 2.1: Classificação de rochas quanto ao grau de alteração, ISRM (1981). 

 

SIGLA DENOMINAÇÃO DESCRIÇÃO 

 

 

W1 

 

 

Rocha sã 

 

Alteração mineralógica nula ou incipiente. 

Minerais preservam brilho original e cor. 

Resistência original da rocha não afetada pela 

alteração. 

 

 

W2 

 

 

Rocha pouco alterada 

Descoloração na matriz rochosa e nas 

descontinuidades. Alteração mineralógica 

perceptível e perda de brilho. Resistência 

original da rocha parcialmente afetada pela 

alteração. 

 

W3 

 

Rocha moderadamente 

alterada 

A matriz apresenta-se descolorida, podendo 

ocorrer material mais alterado ao longo das 

descontinuidades. Resistência afetada pelo 

intemperismo. 

 

W4 

 

Rocha muito alterada 

Matriz totalmente oxidada e cores muito 

modificadas. Foliação realçada pelo 

intemperismo. Resistência muito afetada pela 

alteração. 

 

W5 

 

Rocha completamente 

alterada 

Todo material rochoso é decomposto em solo 

estruturado. A estrutura original ainda intacta 

do maciço. 

 

W6 

 

Solo residual 

Material transformado totalmente em solo. 

Estruturação da rocha matriz destruída. 

 

2.3.2. Descontinuidades 

 

São quaisquer feições geológicas que interrompam a continuidade física de uma rocha 

intacta, ou seja, qualquer superfície natural em que a resistência à tração é nula ou muito 
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baixa (ISRM, 2007). É termo coletivo para a maioria dos tipos de juntas, zonas de 

fraqueza e falhas. Um conjunto de famílias define um sistema de descontinuidades. 

 

Segundo Lopes (2006), nos maciços rochosos as descontinuidades podem ser totalmente 

responsáveis pela estabilidade, já que interferem de forma significativa na 

permeabilidade, deformabilidade e resistência,sendocomum a ocorrência de numerosos 

tipos de superfícies de descontinuidade, propiciando variações bruscas nas propriedades 

físicas dos maciços. Estas superfícies distinguem-se não só pela sua origem e evolução, 

mas também pelas suas dimensões, localização, propriedades mecânicas, freqüência de 

ocorrência. 

 

A distribuição espacial e os parâmetros geométricos das descontinuidades são 

fundamentais na concepção do modelo estrutural e comportamento do maciço. As 

descontinuidades são descritas por parâmetros (ISRM, 2007), tais como: 

 Orientação: é a atitude da descontinuidade no espaço, definida pelo rumo do 

mergulho (azimute) e pelo mergulho.  

 Espaçamento: é a distância medida perpendicularmente entre descontinuidades 

adjacentes de uma mesma família. 

 Abertura: é a distância medida perpendicularmente entre paredes adjacentes de uma 

descontinuidade, cujo espaço intermediário é preenchido por ar ou água. 

 Persistência: é a extensão do traço de uma descontinuidade ao longo de um 

afloramento, representando a penetratividade (extensão) da descontinuidade. 

 Rugosidade: é expressa pelas ondulações existentes nas paredes de uma 

descontinuidade. O meio mais prático de quantificar a rugosidade é identificar o seu 

perfil geométrico (ISRM,2007). 

 Resistência das paredes: é a resistência da interface, ao longo das paredes de uma 

descontinuidade, sendo afetada pelo intemperismo e pelo grau de alteração das 

paredes.  

 Preenchimento: é o material que preenche uma dada descontinuidade, como areias, 

argilas, siltes, calcitas, etc. 

 Percolação: fluxo de água presente em descontinuidades individuais ou no maciço 

rochoso em geral. 
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 Número de famílias: é o número de famílias que compõem um dado sistema de 

descontinuidades. 

 Tamanho de blocos: é definido pelo número das famílias de descontinuidades 

presentes e pelo espaçamento das famílias individuais, sendo um indicador 

importante do comportamento global do maciço rochoso. 

 

2.4. LEVANTAMENTO GEOTÉCNICO 

 

Para o bom desenvolvimento e eficaz resultado de uma análise de estabilidade é 

necessário ser criterioso desde o início, utilizando uma boa técnica de levantamento de 

dados em campo, organização dos dados de forma conveniente e na utilização de 

ferramentas apropriadas para análise dos mesmos.  

 

A metodologia básica para levantamento de dados geológico-geotécnicos em maciços 

rochosos descrita na literatura (ISRM, 2007), tem dado bons resultados em maciços 

resistentes, pouco alterados, situados em regiões com história geológica de baixa 

atividade tectônica. Maciços de complexa evolução geológico-estrutural e de baixa 

resistência são de difícil caracterização, tal a variedade de fatores que interferem no seu 

comportamento geomecânico. 

 

2.4.1. Influência da escala adotada no levantamento e tratamento de dados  

 

A escala de trabalho adotada em um levantamento geológico-geotécnico sistemático, 

com vistas à análise da estabilidade de taludes escavados em maciços rochosos alterados 

e deformados, é uma variável de suma importância. Levantamentos em escala regional 

(1:10000 ou menor) visam definir as estruturas geológicas regionais, tipos litológicos 

envolvidos e morfologia do terreno. A partir dessas informações são definidas áreas 

onde serão feitos levantamentos de detalhe (1:1000 ou maior).  

 

Num levantamento de detalhe o espaçamento das descontinuidades influencia 

diretamente a definição das famílias. Descontinuidades com grande espaçamento em 

relação às dimensões da área mapeada podem ser interpretadas como descontinuidades 

de baixa frequência nesse tipo de levantamento, sendo muitas vezes mascaradas no 
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diagrama de frequência de pólos. É possível também a ocorrência de descontinuidades 

muito freqüentes apenas localmente, que também podem ser mascaradas nos diagramas 

de frequência. Nos estudos de casos do capítulo 4 serão apresentados os dois casos, o de 

descontinuidades com grande espaçamento em relação à área mapeada caso do Morro 

do Curral e o caso de descontinuidades muito freqüentes localmente, taludes da Rua 

Padre Rolim e da BR-356. 

 

2.4.2. Influência das estruturas geológicas na estabilidade de taludes 

 

Na fase de levantamento geológico-geotécnico de detalhe a deformação do maciço 

durante sua evolução geológico-estrutural deve ser levada em conta.Estruturas 

geológicas tais como xistosidade, dobramentos, falhamentos e intrusões, são variáveis 

que influenciam diretamente os mecanismos de ruptura. 

 

É comum nesse tipo de levantamento a ocorrência de variações locais de atitude das 

descontinuidades, levando a mecanismos de ruptura que também variam localmente. 

Para caracterizar tais mecanismos a atitude das descontinuidades deve ser medida 

sistematicamente ao longo de toda a área estudada, delimitando os setores onde ocorrem 

as variações que levam a mecanismos diferentes. 

 

Lana (2000) mostra que a xistosidade, estrutura dominante, tem relação direta com os 

mecanismos de ruptura em talude de quartzo-xisto na mina de Timbopeba – 

Vale/Quadrilátero Ferrífero/MG. Lana (2000) descreve também a influência da 

geometria das dobras nas dimensões dos blocos instáveis nos taludes de quartzito na 

mina de Timbopeba. Nos estudos de casos do Morro do Curral, Padre Rolim e BR-356 a 

variabilidade na atitude da xistosidade devido a dobramentos foi observada.  

 

Scarpelli (1994) chama a atenção para a presença de dobras e para a sua influência na 

estabilidade de taludes em minas de ferro no Quadrilátero Ferrífero. Sugere que essas 

ondulações sejam consideradas de forma especial em classificações geomecânicas 

aplicadas a estabilidade de taludes em minas dessa região. A autora considera que a 

ondulação influencia a rugosidade das superfícies de descontinuidades originadas pela 
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xistosidade, afetando desse modo a resistência ao cisalhamento ao longo dessas 

superfícies.  

 

2.4.3. Periodicidade e atualização dos levantamentos geotécnicos 

 

Também é importante ressaltar que além da importância do nível de detalhe dos 

levantamentos geotécnicos a sua periodicidade e atualização são fundamentais. Taludes 

escavados em rochas brandas estão sujeitos a processos de alteração mais acelerados 

que dependem do grau de fraturamento, da permeabilidade do maciço e do tempo de 

exposição. Blocos de rocha de pequeno volume que a princípio aparentam não ter tanta 

importância na estabilidade do talude como um todo, podem, com o decorrer do tempo 

de exposição e da mudança nas condições de carregamento, se movimentar e, esta 

movimentação, gerar o desconfinamento de outros blocos e consequentemente 

problemas sérios na estabilidade do talude, como discutido nos estudos de casos 

apresentados no capítulo 4. 

 

Um exemplo da necessidade e importância de levantamentos geotécnicos criteriosos e 

atualizados foi o descrito por Parizzi (2004). A autora relata que com os estudos de 

interpretação de uma série de fotografias aéreasdo “Talude Ponteio” que se localiza na 

BR356 – Belo Horizonte/MG, observou-se que no local,onde as condições de 

estabilidade geotécnicasnão eramas melhores,as escavações para a construção da BR356 

agravaram os condicionantes favoráveis a movimentos gravitacionais de massa e as 

diferentes obras de contenções executadas posteriormente não levaram em conta as 

características do terreno e não surtiram o efeito esperado. 

 

Parizzi (2004) salienta anecessidade de monitoramento,durante os períodos 

chuvosos,não só da obrade contenção, para averiguar a sua eficiência, como também do 

restante da encosta. Nos estudos de caso do capítulo 4, talude no Morro do Curral e da 

BR-356, a importância da atualização dos levantamentos geotécnicos são discutidas 

 

A importância da periodicidade dos levantamentos geotécnicos torna-se ainda maior 

quando se trata dos taludes de mina, os quais estão normalmente em condições limites, 

devido às solicitações as quais o maciço rochoso é submetido. Os problemas de 
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estabilidade de taludes nesses maciços rochosos são decorrentes das condições 

desfavoráveis criadas pela atividade de mineração, aliadas às características naturais 

desses maciços, relacionadas à influência das estruturas geológicas presentes e ao efeito 

do intemperismo.  

 

Neste contexto é necessária a realização de levantamentos geológico-geotécnicos 

periódicos e num nível de detalhe suficiente para antever problemas de estabilidade 

causados pela influência das estruturas geológicas. Também é fundamental quantificar o 

efeito da alteração na resistência dos maciços rochosos e descontinuidades, bem como 

relacionar padrões de alteração com o tipo de ruptura que poderá ocorrer nos taludes ao 

longo de toda a vida útil da mina. 

 

À medida que o empreendimento mineiro for sendo implantado é necessária a 

atualização, bem como a obtenção de novos dados geotécnicos, para que diminuam as 

incertezas relativas ao projeto inicial dos taludes. Além disso, com a abertura das novas 

frentes de lavra e conseqüente exposição do maciço rochoso, diferentes situações vão 

sendo encontradas, permitindo adequação do projeto inicial de taludes finais e um 

planejamento racional dos taludes operacionais. Como discutido por Lana & Gripp 

(2002), os dados geotécnicos são obtidos nos mesmos locais onde são levantados os 

dados para o planejamento de lavra, levando à necessidade de articulação entre as 

equipes de planejamento de lavra e geotecnia. Isso também se aplica às equipes de 

produção e geotecnia no sentido de garantir as condições de segurança dos taludes 

operacionais. 

 

À medida que ocorre o avanço da lavra o maciço fica sujeito a novas condições de 

carregamento, ocasionando uma redistribuição de tensões. Isto leva a necessidade de 

estudos geotécnicos para identificar variáveis influenciantes no comportamento 

geomecânico do maciço sob esta nova situação de carregamento.No capítulo 4 é 

apresentado o estudo de caso de um talude de mineração e a importância e necessidade 

da atualização dos levantamentos geotécnicos é ressaltada. 
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2.5. ANÁLISE CINEMÁTICA APLICADA À IDENTIFICAÇÃO DOS 

MECANISMOS DE RUPTURA EM TALUDES 

 

Consiste na identificação dos mecanismos de ruptura, feita a partir do estudo das 

atitudes das descontinuidades e do talude, com o emprego de técnicas de projeção 

hemisférica. Esta análise permite a definição de blocos potencialmente instáveis que, 

dependendo da resistência mecânica das descontinuidades que os formam, podem se 

movimentar ao longo ou através da face do talude. 

 

A definição do tipo de mecanismo de ruptura é o primeiro passo para uma análise 

completa de estabilidade. É a partir do tipo de mecanismo de ruptura que será definido o 

valor da resistência a ser mobilizada na superfície de ruptura, já que esse valor de 

resistência está associado à superfície potencial de ruptura.  

 

Nas concepções de Hoek e Bray (1981), a ruptura de um talude em rocha pode ocorrer 

de muitas formas, e na maioria dos casos, é dominada pela presença de 

descontinuidades preexistentes (figura 2.5). 

 

A ruptura planar ocorre quando a descontinuidade tem a direção aproximadamente 

paralela à face do talude e mergulho menor que a face do talude permitindo o material 

acima da descontinuidade deslizar. A ruptura planar ocorre nas seguintes condições: 

 direção do plano próxima à direção da face do talude, 

 as descontinuidades devem ter inclinação menor que a inclinação da face do talude, 

na direção de deslizamento (se a inclinação for maior, as mesmas não aflorarão e a 

ruptura não ocorrerá), 

 existência de superfícies laterais de alívio, que permitam o deslizamento, 

 a resistência ao cisalhamento das descontinuidades é tal que a estabilidade não pode 

ser assegurada. 

 

A ruptura em cunha é gerada a partir de duas descontinuidades distintas, cuja interseção 

propicia o rompimento de parte do talude. As condições e orientações das diferentes 

famílias de descontinuidades determinam o evento: 

 direção da linha de interseção próxima à direção da reta de maior declive do talude, 
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 inclinação da linha de interseção menor que a inclinação da face nessa direção, 

 a resistência ao cisalhamento das descontinuidades é tal que a estabilidade não pode 

ser assegurada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5: Mecanismos de ruptura em taludes segundo Hoek e Bray (1981): (a) 

ruptura planar. (b) ruptura em cunha. (c) ruptura por tombamento. (d) ruptura circular. 

 



22 

 

O tombamento flexural, um dos estudos de caso apresentado no capítulo 4 deste 

trabalho, consiste em um tipo de ruptura em taludes envolvendo rotação de colunas, 

agindo umas sobre as outras e precedida do seu deslizamento (figura 2.6). Em maciços 

rochosos essas colunas são formadas por planos de acamamento regulares, clivagem ou 

descontinuidades, paralelas à crista do talude e mergulhando para dentro do maciço 

rochoso, contrastando com a ruptura por deslizamento, na qual as descontinuidades 

mergulham no mesmo sentido que o talude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6:Tombamento flexural em quartzito na rodovia MG-356, Serra da Santa – 

Itabirito/MG 

 

Segundo Diláscio (2004) tombamento flexural é um tipo de mecanismo de ruptura não 

ainda totalmente compreendido, é intrinsecamente relacionado à deformação do maciço 

e carece de formulação que permita analisá-lo corretamente. Isso porque, uma vez que a 
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deformação da massa rochosa deve ser levada em conta, métodos tradicionais, como os 

de equilíbrio limite, não permitem tratar adequadamente o problema.   

 

Segundo Santos (2008) mecanismos de tombamento também podem ocorrer em rochas 

brandas e solos com fendas de tração verticais. O tombamento em talude usualmente 

não produz velocidades altas como alguns deslizamentos em rochas, mas se não for 

controlado, rupturas progressivas podem abranger um grande volume de rocha com 

fendas de tração profundas e considerável queda da rocha. O material rompido desce e 

acumula como depósito de tálus, aparentemente encobrindo o tipo de ruptura. 

 

Devido a ação do peso próprio, uma série de lâminas rochosas delimitadas pelas 

descontinuidades pode, a depender do atrito entre elas, deslizar umas sobre as outras e 

fletir, levando a uma ruptura por tração na base da lâmina e, finalmente, ao tombamento 

das mesmas. 

 

Goodman e Bray (1976) estabeleceram a condição de deslizamento das lâminas baseado 

no princípio de que a tensão de cisalhamento ao longo das descontinuidades deva 

exceder a resistência ao cisalhamento pelo efeito do atrito e assumindo que a tensão 

principal maior está orientada na direção paralela à face do talude: 

 

α ≥ 90
0
 + ϕj – β 

 

onde, α = ângulo da face do talude, 

β = mergulho da descontinuidade, 

          ϕj = ângulo de atrito da descontinuidade. 

 

Essa condição necessária de deslizamento das lâminas não é, por si só, um indicativo 

suficiente de que o tombamento flexural ocorrerá, porque não leva em consideração o 

equilíbrio de forças atuando em cada uma delas. Pode existir o caso, em que mesmo 

satisfeita a condição cinemática, não ocorra tombamento, Diláscio (2004). 

 

De acordo com Diláscio e Figueiredo (2005)o mecanismo de tombamento flexural 

ocorre com mais frequência em taludes escavados em rochas sedimentares estratificadas 
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ou metamórficas foliadas, cujas direções de estratificação ou foliação são praticamente 

paralelas à direção do talude e mergulham em sentido oposto ao mesmo. Podem ocorrer 

também em outros litotipos, desde que contenham, pelo menos, uma família de 

descontinuidades que obedeça ao arranjo geométrico descrito acima.  

 

Ainda segundo Diláscio e Figueiredo (2005), os métodos de análise, usuais para taludes 

rochosos, aplicáveis a mecanismos envolvendo movimentos de bloco rígido 

(cinemáticos e por equilíbrio limite), não são inteiramente adequados para avaliar a 

estabilidade ao tombamento, em virtude do fato de decorrerem essencialmente da 

deformação da massa rochosa escavada, o que é não considerado nos métodos usuais. 

 

Já a ruptura circular ocorre em maciços rochosos extremamente fraturados e/ou muito 

alterados (primeiro e segundo estudos de caso apresentado no capítulo 4) ou em solos 

segundo uma superfície de forma côncava. Sjöberg (1999) descreve a ocorrência de 

mecanismos rotacionais e ou combinados; translacionais e rotacionais, ver figura 2.7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7: Mecanismos de ruptura circulares e combinados (adaptado de Sjöberg, 

1999). 
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A superfície de ruptura pode ter forma circular, como em taludes de solo ou pode ser 

combinada; parte planar e parte circular, quando, por exemplo, parte dessa superfície 

ocorre ao longo de uma estrutura geológica em rocha e outra parte em solo, é comum 

nesse tipo de ruptura a ocorrência de fendas de tração atrás da crista dos taludes. O autor 

também comenta a possibilidade de ocorrência de ruptura combinada envolvendo rocha 

e descontinuidades e originada por sucessivas rupturas ao longo de descontinuidades de 

baixa persistência em relação às dimensões do talude. 

 

2.5.1. Projeção estereográfica inclinada na face do talude 

 

A análise cinemática dos mecanismos de ruptura quando o maciço possui no máximo 

duas famílias de descontinuidades pode ser feita através do emprego de projeção 

hemisférica do hemisfério inferior ou superior, conforme descrito por Hoek e Bray 

(1981). De acordo com Lana (2000), quando três ou mais descontinuidades estão 

presentes, é conveniente fazer a análise cinemática com o auxílio da projeção 

hemisférica inclinada na face do talude, já que, em três dimensões, pelo menos três 

superfícies de descontinuidades são requeridas para delimitar um bloco. A utilização de 

projeção hemisférica convencionaldo hemisfério inferior ou superior, mesmo quando 

fornece resultados coerentes, dificulta a visualização da geometria dos blocos formados.  

 

Com a utilização de projeção hemisférica inclinada não há necessidade de adoção de 

regras arbitrárias para a identificação dos mecanismos de ruptura, uma vez que as 

relações angulares entre os elementos dos planos de descontinuidades e a força 

resultante é que vão determinar o mecanismo de ruptura, ou seja,o mecanismo de 

ruptura por cisalhamento ocorrerá na superfície onde está aplicada a maior força 

cisalhante. 

 

Ainda segundo Lana (2000) a utilização de projeções horizontais pode, em alguns casos, 

levar a mecanismos de rupturas diferentes daqueles definidos através das projeções 

inclinadas. Exemplo desse problema é apresentado em Lana (2000). 

 

Priest (1980, 1985) propôs um método para análise cinemática de blocos poliédricos, 

utilizando as projeções inclinadas na face da escavação. Quando três famílias de 
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descontinuidades estão presentes os blocos formados podem ser aproximados por 

tetraedros. 

 

O primeiro aspecto a ser considerado é a posição relativa das três descontinuidades para 

a definição de um bloco instável na face do talude. Para que tal bloco exista é necessário 

que os planos de descontinuidades convirjam para um ponto no interior do maciço 

rochoso e assim possam delimitar um tetraedro. Segundo Priest (1985) dois princípios 

devem ser estabelecidos para que essa convergência ocorra: 

 o plano de projeção deve ser paralelo ao plano da face da escavação, ou seja, o eixo 

de rotação é a própria direção da face; 

 o hemisfério de projeção deve ser convexo na direção da face livre da escavação. 

 

Na figura 2.8 são ilustrados os princípios acima. Observa-se que, no caso de taludes, o 

ângulo de rotação corresponde a 180
o
 menos o mergulho da face. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8: Rotação do hemisfério para a construção da projeção inclinada (Lana, 

2000). 

 

2.5.2. Identificação do mecanismo de ruptura do bloco 

 

Quando a reta de máximo declive da face da escavação é colocada no sul da projeção 

hemisférica inclinada, a direção da face estará no diâmetro leste-oeste da projeção. 
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Nessa posição é útil imaginar um observador no interior do maciço rochoso. A projeção 

inclinada representa a vista, em direção à face livre da escavação, ao longo da normal à 

face. Os pontos norte, sul, leste e oeste podem ser interpretados, respectivamente como 

acima, abaixo, à direita e à esquerda, no plano da face inclinada. O grande círculo do 

plano horizontal divide a projeção inclinada em duas partes. 

 

Qualquer ponto projetado do mesmo lado do plano horizontal onde se situa a reta de 

maior declive rotacionada da face está abaixo da horizontal. Pontos projetados do lado 

oposto estão acima da horizontal (figura 2.9). 

 

O mecanismo de ruptura depende da orientação, magnitude e sentido da força resultante 

que age sobre o bloco. Essa força depende das condições de carregamento do problema, 

como o peso próprio do bloco, a existência ou não de pressão de água etc. Métodos para 

determinação da força resultante podem ser encontrados em Priest (1985). 

 

Para efeito da discussão do mecanismo de ruptura será considerado que o bloco está 

sujeito apenas ao carregamento gravitacional. Nesse caso a força resultante é devida ao 

peso próprio do bloco, age na direção vertical, com sentido para baixo. A orientação da 

resultante rr na projeção hemisférica inclinada é dada pela normal ao plano horizontal 

rotacionada. 

 

Na figura 2.9 são ilustrados os possíveis blocos formados num talude, sujeitos ao 

carregamento gravitacional, à luz dos princípios expostos por Priest (1985).  Os blocos 

são representados em projeção hemisférica inclinada na face do talude e em diagrama 

esquemático. 

 

A direção potencial de deslizamento, segundo Priest (1985), é dada pela linha de 

superfície do bloco que faz o menor ângulo agudo com rr, ou seja, pela linha de 

superfície do bloco associada ao maior valor de tensão de cisalhamento na superfície de 

ruptura potencial. Essa linha de superfície será chamada de Lmin, e o ângulo entre Lmin e 

rr será chamado min. O ângulo min é medido internamente, na projeção hemisférica, 

quando rr está dirigida para fora do maciço, em direção à face livre da escavação. 
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Figura 2.9: Blocos sujeito ao carregamento gravitacional num talude (adaptado de 

Priest,1985). (a) bloco estável. (b) bloco potencialmente instável; se instável desliza ao 

longo de Lmax. (Lana, 2000) 

 

No caso de taludes rr está dirigida para dentro do maciço (figura 2.9). Quando isso 

acontece, o ângulo min deve ser medido externamente na projeção hemisférica. Para 

evitar esse inconveniente, máx é então definido como sendo o maior ângulo obtuso 

entre Lmáx e rr, que será medido internamente na projeção hemisférica, a partir da 

extremidade negativa de rr. Lmáx, a direção potencial de deslizamento, é a linha de 

superfície do bloco que faz o maior ângulo obtuso com rr.  
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No caso de carregamento gravitacional as linhas de superfície do bloco que devem ser 

examinadas para a determinação da direção potencial de deslizamento são: qualquer reta 

de maior declive rotacionada de uma das descontinuidades que formam o bloco ou 

qualquer interseção entre essas descontinuidades. Uma dessas seis linhas será Lmin ou 

Lmáx. 

 

Quando máx é menor que 90
o
, o bloco não pode se mover, pois a força resultante gera 

componente de cisalhamento que tende a dirigir o bloco para o interior do maciço 

rochoso (figura 2.9 (a)). O bloco nessas condições é estável; está acima do plano 

horizontal.O bloco na figura 2.9 (b) pode deslizar segundo Lmáx, porque a componente 

de cisalhamento gerada pela força resultante tende a dirigir o bloco para fora, em 

direção à face livre da escavação. máx é maior que 90
o
 e Lmáx é a direção potencial de 

deslizamento do bloco. No caso da figura 2.9 (b) o mecanismo é de ruptura em cunha 

porque Lmáx é a aresta do bloco formado por duas descontinuidades envolvidas. No caso 

de ruptura planar, Lmáx é a reta de maior declive rotacionada de um dos planos que 

formam o bloco. 

 

2.6. ANÁLISES DE BLOCOS RÍGIDOS 

 

Os métodos de equilíbrio limite possuem as vantagens da sua simplicidade de utilização 

e os requisitos mínimos paradados de entrada. A análise pode ser realizada de forma 

relativamente rápida usando um programa comercialmente disponível para estabilidade 

de talude ou mesmo um programa de planilha eletrônica padrão. Além disso, este 

método de análise tem uma longa tradição na sua utilização e uma boa compreensão dos 

princípios envolvidos proporcionando resultados rápidos e simples na forma de um fator 

de segurança ou probabilidade de ruptura.  

 

Segundo Benko (1997), métodos de equilíbrio limite têm várias desvantagens. As 

tensões confinantes são difíceis de incorporar, nenhuma consideração é dada para o 

comportamento tensão/deformação dos materiais do talude e nem ao fator tempo e em 

condições geológicas complexas há dificuldades de sua aplicação. 
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Em análises utilizando métodos de equilíbrio limite é necessário conhecer a localização 

da superfície de ruptura. A deformação do material não é considerada e a condição de 

equilíbrio é determinada apenas por forças e/ou momentos. O somatório das forças e/ou 

momentos resistentes à ruptura é comparado com o somatório das forças e/ou 

momentos que induzem ao deslizamento. A razão entre estas forças ou momentos é 

chamada fator de segurança.  

 

 Segundo Giani (1992), a análise de estabilidade pode ser efetuada por equações de 

equilíbrio estático e dinâmico. Na análise de estabilidade por equações de equilíbrio 

estático considera-se a possibilidade cinemática de cada bloco exposto na face do talude 

deslizar ou tombar. Esta análise envolve a força peso, forças devido à percolação da 

água pelas descontinuidades, forças resistentes e instabilizadoras. Já na análise por 

equilíbrio dinâmico o comportamento de um sistema de blocos é simulado. A análise 

refere-se à computação da movimentação de blocos ou quando blocos estão submetidos 

a tensões cíclicas ou condições sísmicas. 

 

Se rupturas já ocorreram a geometria da superfície de ruptura pode ser determinada, 

possibilitando fazer retroanálise do movimento para determinação das condições que 

levaram à sua ocorrência (parâmetros de resistência na superfície de ruptura, estado de 

carregamento na época da ruptura).  Se a ruptura é uma situação modelo, a superfície de 

ruptura potencial é estabelecida ou assumida, conforme as observações de campo ou a 

partir de procedimentos de busca da superfície de ruptura crítica. Neste caso muitas 

superfícies potenciais de ruptura são analisadas para encontrar a geometria mais crítica 

antes de um modelo ser considerado aceitável. 

 

No caso de ruptura plana, ruptura em cunha, circular e os tipos de rupturas não 

circulares, o material acima da superfície de ruptura estará no ponto de deslizamento 

quando as forças perturbadoras do equilíbrio são justamente contrabalançadas pelas 

forças resistentes (como as forças devido ao atrito e coesão). A razão destas duas forças 

define o fator de segurança (F) o qual é igual à unidade no ponto de equilíbrio limite, 

isto é: 

   

 
adorasinstabilizForças

sresistenteForças
F   
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Priest (1993) comenta que uma vez que as tensões “in situ” próximas à face livre são 

baixas, os agentes maisimportantesque controlam aestabilidade dos blocospróximos à 

superfíciesãoo seu pesopróprio,pressões de águanasfraturas,efeitos sísmicose as 

forçasexternas criadaspor fundaçõese medidas de suporte.Na maioria dos casosestamos 

preocupados coma estabilidadede um blocoem vez dedeformaçãointerna e rupturado 

bloco. Por esta razão a abordagem é usualmente denominada análise de bloco 

rígido.Umprimeiro elemento importanteparaanálise da estabilidade dobloco rígidoé a 

determinação daviabilidadecinemática. Um determinado movimento de 

blocoécinemáticamenteviável seele é fisicamentecapaz de ser removidoda massade 

rocha, sem perturbar a rochaao lado (Priest, 1985). Viabilidadecinemáticaé, 

portanto,avaliadacom base no potencial de um dado bloco se movere baseada 

emumaanálise das forçasque podem causar estemovimento, resultando na necessidade 

de analisar apenasa estabilidade mecânicade blocoscinematicamenteviáveis. 

 

Ainda de acordo com o autor supracitado, para fazer análise de blocos rígidos é 

normalmente necessáriorealizar umnúmero de simplificaçõesrelativas àgeometriadas 

familias dedescontinuidadese da geometriados blocosresultantes. Uma importante 

ferramenta nesta análise é a técnica de projeção hemisférica inclinada (Priest,1985) 

descrita anteriormente.  

 

Em Priest (1993) são apresentados quatro modelos e a forma de abordagem de cada um 

deles (figura 2.10).O primeiro modelo(figura 2.10 (a)) é representativo de uma análise 

geral bidimensional de um bloco rígido movimentando-se ao longo de um único plano 

de deslizamento. São apresentados  pré-requisitos e outros pressupostos para a análise 

deste mecanismo, também é apresentada a análise geométrica do mecanismo, assim 

como, a análise de forças e cálculo do fator de segurança. O segundo modelo (figura 

2.10 (b)) apresenta uma análise também bidimensional porém a movimentação ocorre 

ao longo de múltiplos planos de deslizamento. São dados os passos e as considerações 

necessárias para cálculo do fator de segurança. Já no terceiro modelo(figura 2.10 (c)) é 

ilustrado uma análise tridimensional de um mecanismo onde a movimentação de blocos 

tetraédricos ocorre ao longo de um único plano de deslizamento ou ao longo de dois 

planos de deslizamento. E por último (figura 2.10 (d))é apresentado o caso de blocos 

poliédricos  e forma de abordagem. 
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Figura 2.10: Modelos para análises de blocos rígidos apresentadas por Priest (1993): 

(a) análise geral bidimensional de um bloco rígido; (b) análise bidimensional com a 

movimentação ocorrendo ao longo de múltiplos planos de deslizamento; (c) análise 

tridimensional de um bloco tetraédrico e (d) análise para blocos poliédricos, Priest 

(1993) 

 

Existem métodos amplamente divulgados na literatura que analisam o problema da 

análise de blocos rígidos, mas são restritos, tanto na aplicabilidade, quanto na 

flexibilidade da entrada de dados. Hoek & Bray (1981) apresentam uma solução de 

equilíbrio limite tridimensional para o fator de segurança de blocos instáveis em taludes 

rochosos, aplicável a blocos tetraédricos e poliédricos com cinco faces. Nessa solução, o 

vértice do bloco converge para o interior do maciço. 

 

  
(a) 

(b) 

(c) 

 

(d) 
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Warburton (1981, 1983, 1985) propôs um método de equilíbrio limite para análise de 

estabilidade de blocos poliédricos com qualquer número de vértices. Dados de entrada 

para a construção da geometria do bloco consistem de planos de descontinuidades 

definidos por três pontos no espaço ou por seus mergulhos e direções de mergulho e um 

ponto no espaço.  

 

O problema é resolvido pelo autor supracitado através de um algoritmo engenhoso. As 

coordenadas dos vértices dos blocos são transformadas de um sistema global 

tridimensional para um sistema local bidimensional definido no plano da face por 

translação e rotação apropriada dos eixos. A área da face e o centro da base do bloco são 

determinados e as coordenadas deste último são transformadas de volta do sistema local 

para o sistema global. 

 

Imagine uma série de retas que irradiam a partir da origem para todos os vértices do 

bloco.Cada face pode ser visualizada como formando a base de uma pirâmide, cujo 

vértice está na origem. Aaltura da pirâmide é obtida a partir dos vetores de posição dos 

três vértices do bloco em torno da face.Assim, o volume do bloco é obtido pela soma do 

volume de elementos piramidais irradiando a partir da origem do sistema de 

coordenadas. 

 

Warburton (1983, 1985) implementou sua solução em um programa computacional, 

uma vez que é muito trabalhosa. 

 

Goodman & Shi (1985) apresentam o método denominado Teoria do Bloco para a 

análise de blocos rígidos, um método que pode ser implementado graficamente 

utilizando projeção estereográfica ou analiticamente por meio de análise vetorial. Jeng 

et. al (2004) salientam que para a utilização da abordagem proposta por Goodman & Shi 

(1985) a orientação e localização de cada plano individual de descontinuidade é 

requerido. 

 

Jeng et. al (2004) apresentam uma abordagem para a análise de estabilidade por 

equilíbrio limite de blocos piramidais onde para a definição da geometria dos blocos é 
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necessário o conhecimento da orientação dos planos de descontinuidades e do 

comprimento ou a altura de um dos planos de descontinuidades na face do talude. 

 

A distância entre o ponto O e oplano do talude na figura 2.11é necessária para 

determinar o tamanho do bloco. Issopodeserdeterminado pelo comprimentooua altura 

dotraço deum dosplanosqueconstituioblocono planodotalude. Um plano de corte (figura 

2.11)pode ser incluído na análise. A posição do plano de corte tem deserdefinidaporuma 

dimensãolinearna superfície superiordo talude.A soluçãoé limitadaaos 

blocospiramidaiscujasinterseções dasdescontinuidades seencontramno ponto O ou 

blocos piramidais com superfícies paralelas onde o plano de corte é incluído na 

análise.Blocos poliédricos arbitrários não podem ser analisados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.11: Planos considerados na análise de Jeng et. al (2004) 

 

As soluções anteriores propostas são interessantes e mostram que muitos pesquisadores 

propuseram procedimentos engenhosos para definir a geometria do bloco e analisar a 

sua estabilidade de uma forma geral.No entanto, o problema da determinação da 

geometria do bloco é um dado de entrada normalmente difícil de serlevantado em 

campo. Geralmente as dimensões lineares ou coordenadas de vértices requeridas para 

definir a geometria do bloco não estão disponíveis no campo, se o bloco ainda não foi 

formado. 
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Priest (1993) comenta que é muito difícil encontrar um bloco poliédrico intacto in situ. 

Além disso,o autor discute as dificuldades para inferir a geometria de um bloco 

poliédrico com cinco ou mais faces, pois a sua verdadeira geometria só pode ser 

determinada pela escavação completa do bloco, mas neste caso o próprio bloco teria 

sido destruído. 

 

2.7. CÁLCULO DE VOLUMES DE BLOCOS EM MACIÇOS ROCHOSOS 

FRATURADOS  

 
Priest (1985) propôs uma solução gráfica para cálculo do volume de blocos, aplicável a 

blocos tetraédricos, com a restrição de que o vértice do bloco convirja para o interior do 

maciço rochoso. A solução envolve a construção da projeção do bloco na face da 

escavação, a partir do seu posicionamento definido em projeção hemisférica inclinada 

na face do talude. O método é bastante trabalhoso, mesmo se utilizado com o auxílio de 

uma ferramenta computacional, como o AutoCad, o que representa um obstáculo à sua 

utilização na rotina de engenharia.  

 

A abordagem proposta por Priest (1980, 1985 e 1993) é usada para calcular o volume de 

blocos tetraédricos e poliédricos para análise de estabilidade em taludes ou escavações 

subterrâneas. Através da utilização de projeções hemisféricas inclinadas o volume do 

bloco pode ser calculado por um processo envolvendo ferramentas analíticas e gráficas. 

Esta abordagem é muitogeral, mas comopressupostosnecessáriosas superfícies 

dasdescontinuidades devem serplanares edevem convergirnum ponto comumno interior 

do maciçode rochoso. 

 

Na figura 2.12são mostradosos dados de entrada necessários para cálculo do volume de 

blocos poliédricosnoprograma computacional Swedge (Rocscience), cujo procedimento 

de cálculo do fator de segurança baseia-se nasolução proposta por Hoek & Bray 

(1981).A altura da cunha H1sópode ser obtida com precisão se o bloco tiver sido 

formado em campo. Já a posição da fenda de tração, dada pelo valor de L, pode ser 

obtida em campo ou aquela posição que fornece o fator de segurança mínimo é 

assumida.  
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Figura 2.12: Dados de entrada necessários para o cálculo de volume de blocos 

utilizando o programa computacional Swedge, Swedge 4.0 (2011). 

 

No caso de blocos tetraédricos, a abordagem de Priest (1985) comparada com a 

proposta porHoeke Bray(1981) é mais vantajosa poisrequer o conhecimento de 

qualquerdimensão linearpara calcular o volumedo bloco (por exemplo,a largurada 

faceda escavação, umainterseção deumplanocom a face etc). Entretanto, é muito 

trabalhosa já que requer o desenho da projeção do bloco em verdadeira grandeza na face 

da escavação. 

 

O volume de bloco também é uma das variáveis de grande importância para a 

determinação do índice RMi (“Rock mass classfication index”)para caracterizar 

maciços rochosos, proposto por Palmstrom (1995). O RMi é baseadoem 

determinadosparâmetros geológicosbem definidos.Pode ser aplicadoem diferentes tipos 

deobrade engenhariaajustando-separa as característicasrelacionadas ao projetoou uso 

específicodomaciço rochoso. O RMifoi desenvolvidopara caracterizara resistência do 

maciço rochosopara fins de construção, ele aplicaapenasparâmetros intrínsecosdo 

maciço rochoso, como é apresentado na figura 2.13. 
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Figura 2.13: Principais parâmetros inerentes ao maciço rochoso usados para 

determinação do RMi, Palmstrom (1995). 

 

O volume de blocos de rochas delimitados pelas descontinuidades está diretamente 

relacionado ao comportamento e resistência dos maciços rochosos. Palmstrom (1995) 

reconheceu a importância do volume de bloco como um indicador da estrutura do 

maciço rochoso e incluiu o uso do volume de bloco, entre outras variáveis, no cálculo 

do RMi, sugerindo que o volume de bloco poderia ser estimado pelo espaçamento das 

descontinuidades ou pelo contador volumétrico de juntas Jv. No entanto, como o 

RQD,taisabordagens indiretaspara o problemapodem não fornecervaloresconfiáveis, 

caso do Jv.Palmstrom (1995) também sugeriua medição diretadovolume deblocono 

campo, mas exposições tridimensionaisde planos de descontinuidadessão extremamente 

rarase, portanto,é geralmente necessárioestimarpelo menosuma das dimensõesdo bloco.  

 

Segundo o autor supracitado,no caso da ocorrência de menos de três famílias de 

descontinuidades, o volume de bloco pode ser determinado, na maioria das vezes, pelas 

famílias de descontinuidades presentes e descontinuidades aleatórias. Nestecaso, o 

volume do bloco gerado pelas três famílias de descontinuidades é dado pela equação 

(2.1): 

 

   𝑜 𝑜  
        

 𝑒     𝑒     𝑒   
                                                                                                      

Rugosidade da junta 

Alteração da junta 

Tamanho e terminação 

da junta 

Densidade de juntas 

Material rochoso 

Fator condição 

de junta JC 

 

Volume do bloco Vb 

Parametro de  

Fraturamento JP 

Resistência a  

compressão uniaxial σc 

RMi 
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onde, s1, s2 e s3: espaçamento entre as famílias de descontinuidades e 

γ1, γ2 e γ3: ângulo entre as famílias de descontinuidades. 

 

Se três famílias de descontinuidades são identificadas e os valores de Jv e β são 

calculados, o volume dos blocos pode ser obtido a partir das equações (2.2) e (2.3): 

 

   𝑜 𝑜

      
   

 

 𝑒     𝑒     𝑒   
                                                                                                           

 

 
 𝛼 + 𝛼 𝛼 + 𝛼  

 

 𝛼 𝛼   
                                                                                                                      3  

 

onde 𝛼  
𝑆𝑖𝑛𝑡

𝑆𝑚𝑖𝑛
    e   𝛼  

𝑆𝑚𝑎𝑥

𝑆𝑚𝑖𝑛
 

 

 𝑉  ∑
 

𝑆𝑖

𝑗
𝑖= (2.3) 

 

Onde, Vbloco: volume do bloco; 

 β: é o fator de forma do bloco; 

 Jv: contador volumétrico de juntas; 

 Si é o espaçamento da família i 

 j é o número de famílias 

 γ1, γ2 e γ3: ângulo entre as famílias de descontinuidades e 

 Smax e Smin: maior e menor espaçamento, respectivamente. 

 Sint é o espaçamento intermediário (entre Smax e Smin). 

 

De acordo com Palmstrom (1995), nem sempre todas as faces dos blocos são 

conhecidas e neste caso o valor de β pode não ser adequadamente estimado. Nesse caso 

o valor de β pode ser estimado de maneira simplificada, de acordo com a equação (2.4): 

 

   0 + 7 𝑆𝑚𝑎𝑥 𝑆𝑚𝑖𝑛⁄                                                                                                              4  
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Neste trabalho foi aplicada uma solução analítica desenvolvida para cálculo de volumes 

de blocos, que é apresentada em Lopes et al (2011).Baseada em fundamentos de álgebra 

linear e cálculo vetorial, é uma solução exata e depende apenas da orientação das 

descontinuidades, forma do bloco e de uma dimensão linear do bloco, escolhida de 

acordo com a conveniência do usuário e a facilidade de medição em campo.  

 

No modelo o cálculo do volume de blocos rochosos tridimensionais depende do correto 

posicionamento do bloco no espaço. Isso é obtido através do conhecimento da atitude 

dos planos de descontinuidades que delimitam o bloco e da escolha de um sistema de 

coordenadas adequado que facilite os cálculos.  

 

As equações dos planos de descontinuidades, com a introdução de um escalar, medido 

em campo, levam à construção de sistemas de equações lineares. A solução desses 

sistemas fornece as coordenadas dos vértices do bloco. O volume do bloco é então 

calculado através do produto misto entre os vetores das arestas do bloco. Uma constante 

multiplicada pelo produto misto define a forma geométrica do bloco. Ou seja, seu valor 

depende da geometria do bloco observada em campo.  

 

O escalar a ser medido em campo pode ser qualquer dimensão linear relacionada ao 

bloco. Recomenda-se a utilizaçãodo espaçamento das famílias de descontinuidades, 

cujos valores são facilmente obtidos nos levantamentos geológico-geotécnicos e levam 

à uma solução mais fácil de ser trabalhada e implementada computacionalmente.  

 

Através das atitudes dos planos de descontinuidades medidas em campo, são obtidas as 

equações cartesianas de cada um dos planos que compõem os blocos.  

 

Na solução desenvolvida considerou-se o sistema de coordenadas cartesianas xyz 

(figura 2.14) e um plano αn, com atitude da reta de maior declive igual a φn⁄θn, ondeφn é 

o mergulho do plano eθn é o azimute do mergulho do plano. O espaçamento do plano é 

dado por En. 

 

A atitude do planopode ser escrita na forma de coordenadas esféricas, equação (2.5). 
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𝜇𝑛⃗⃗⃗⃗    , 𝜑𝑛, 𝜃𝑛 → 𝜇𝑛
′⃗⃗⃗⃗   𝑎𝑛, 𝑏𝑛, 𝑐𝑛                                                                                  5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.14: Sistema de eixos cartesianos de referência para definição da atitude dos 

planos 

 

Utilizando o espaçamento como módulo do vetor diretor, a equação (2.5) pode ser 

reescrita: 

 

𝜇𝑛 ⃗⃗⃗⃗  ⃗   𝐸𝑛, 𝜑𝑛, 𝜃𝑛                                                                                                             6            

 

{

𝑎𝑛  En  𝑒 𝜑𝑛 𝑐𝑜 𝜃𝑛

𝑏𝑛  En  𝑒 𝜑𝑛  𝑒 𝜃𝑛

𝑐𝑛  En 𝑐𝑜 𝜑𝑛

 

 

A equação cartesiana do plano é dada por:  

 

𝛼𝑛  →  𝑎𝑛  + 𝑏𝑛  + 𝑐𝑛  + 𝑑𝑛  0                                                                        7   
 

 

Onde dn é um termo desconhecido.  

 

Impondo a condição de que o espaçamento seja a distância do plano à origem temos:  
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   0̅, 𝛼𝑛   𝐸𝑛

  
|𝑎𝑛 0 + 𝑏𝑛 0 + 𝑐𝑛 0 + 𝑑𝑛|

‖𝜇𝑛
′⃗⃗⃗⃗ ‖

                                                                            8  

 

𝐸𝑛  
𝑑𝑛

‖𝜇𝑛
′ ‖

  
𝑑𝑛

 
 →  𝑑𝑛   𝐸𝑛 

 

 

Daí obtém-se a equação geral do plano:  

 

𝛼𝑛  →  𝑎𝑛  + 𝑏𝑛  + 𝑐𝑛  + 𝐸𝑛  0                                                                              9  

 

Dados três planos α1, α2e α3, a interseção entre estes nos dá o vértice υ = (x, y. z), que 

pode ser calculado pelo sistema de equações 3x3:  

 

{

𝑎   + 𝑏   + 𝑐   + 𝐸  0
𝑎   + 𝑏   + 𝑐   + 𝐸  0
𝑎   + 𝑏   + 𝑐   + 𝐸  0

                                                                                   0  

 

Que pode ser escrito na forma matricial:  

 

(

𝑎 𝑏 𝑐 
𝑎 𝑏 𝑐 
𝑎 𝑏 𝑐 

)  (

 
 
 
)  (

−𝐸 

−𝐸 

−𝐸 

)                                                                                                 

 

Os escalares obtidos em campo, que não correspondem aos espaçamentos das famílias 

de descontinuidades, são utilizados, através de métodos vetoriais de projeção, para 

construção dos vetores de constantes escalares. Obtidas estas coordenadas, através da 

parametrização vetorial dos segmentos que formam as arestas do bloco, pode-se 

representar tridimensionalmente, e em escala, os blocos que correspondem às cicatrizes 

em questão.  

 

Dados os quatro vértices do bloco, em coordenadas cartesianas, transladam-se estes 

pontos, de modo que um deles se torne a origem deste novo sistema de coordenadas. 

Isto é feito subtraindo-se de três destes pontos as coordenadas do quarto ponto. Estes 

vetores representam os segmentos de reta que delimitam as arestas do bloco no espaço 

(figura 2.15). 
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Figura 2.15: Esquema ilustrativo para cálculo do volume de um bloco tabular pelo 

produto misto dos vetores de três quaisquer de suas arestas concorrentes. 

 

Assim obtêm-se três vetores com origem no quarto ponto:  

 

𝜇 
′⃗⃗⃗⃗   𝑎 , 𝑏 , 𝑐  

𝜇 
′⃗⃗⃗⃗   𝑎 , 𝑏 , 𝑐                                                                                                                                   

𝜇 
′⃗⃗⃗⃗    𝑎 , 𝑏 , 𝑐  

 

Onde: 

‖𝜇 
′⃗⃗⃗⃗ ‖  𝐸 

‖𝜇 
′⃗⃗⃗⃗ ‖  𝐸 

‖𝜇 
′⃗⃗⃗⃗ ‖  𝐸 

 

 

O volume do bloco é então definido por:  

|(𝜇 
′⃗⃗⃗⃗ × 𝜇 

′⃗⃗⃗⃗ )  𝜇 
,⃗⃗⃗⃗ |  |𝑑𝑒𝑡 𝑀 |                                                                                          3     

Onde:  

𝑀  (
𝑎 
𝑎 

𝑎 

𝑏 

𝑏 

𝑏 

𝑐 
𝑐 
𝑐 

) 

 

 

𝛍𝟑
΄⃗⃗ ⃗⃗  

𝛍𝟐
΄⃗⃗ ⃗⃗  

𝛍𝟏
΄⃗⃗ ⃗⃗  
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Este produto misto, inicialmente, nos dá o volume de bloco de seis faces, mas 

espacialmente, estes vetores diretores podem definir um sólido prismático de base 

triangular de cinco faces, outambém um sólido tetraédrico de quatro faces (figura 2.16). 

Para obter o volume destes outros sólidos, deve-se multiplicar o resultado obtido por 

uma constante,1/2 para o caso prisma de base triangular e 1/6 para blocos tetraédricos. 

Uma extensão da solução analítica a blocos poliédricos com algoritmo similar, a partir 

dos espaçamentos e discretização dos sólidos em tetraedros, foi desenvolvida por Lopes 

et. al. (ainda não publicada). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.16: A figura ilustra exemplo de vetores diretores definindo um sólido 

prismático de base triangular de cinco faces (a) e um sólido tetraédrico de quatro faces 

(b). 

 

2.8. MODELAGEM NUMÉRICA 

 

Em Mecânica das Rochas, denomina-se modelagem o processo pelo qual são criados os 

modelos, representações de uma determinada realidade para auxiliar na previsão do 

comportamento dos maciços rochosos, no entorno de uma escavação, sujeitos a um 

estado geológico, geográfico e geométrico conhecido (Leite, 2004). 

 

Ainda segundo o mesmo autor o uso de modelos físicos foi uma ferramenta dos 

primórdios da Mecânica das Rochas, que não se adaptou ao emprego em projetos reais, 

 
(a) (b) 
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devido a dificuldades em se representar satisfatoriamente a complexidade das 

solicitações e das características dos meios analisados, levando a resultados que, embora 

confiáveis, apresentavam respostas apenas conceituais. Além disso, demandava muito 

tempo e, em alguns casos, consideráveis recursos financeiros para sua confecção, o que 

se tentou corrigir com a criação dos modelos matemáticos. 

 

Nas últimas décadas, tem havido uma grande expansão na aplicação de métodos de 

modelagem numérica no campo da geomecânica. Sua aplicação tem mudado 

gradualmente de pesquisa predominantemente experimental para projetos práticos de 

engenharia. A principal razão para esta mudança, de acordo com Starfield e Cundall 

(1988), apud Benko (1997), se deve a: 

 facilidade de acesso a programas computacionais poderosos e versáteis; 

 aumento na capacidade de incluir detalhes geológicos na construção de um modelo; 

 sucesso manifestado de modelagem em outros ramos da mecânica. 

 

Métodos numéricos permitem a análise de fatores complexos tais como comportamento 

não linear, inclusão de padrão complexo de descontinuidades, carregamento dinâmico, 

não homogeneidade, anisotropia, adição de fluxo de fluídos e comportamento mecânico, 

material frágil, comportamento dependente do tempo. O adequado entendimento do 

comportamento de materiais geológicos e fatores ambientais são vitais para uma 

aplicação bem sucedida de técnicas de modelagem numérica. Em problemas 

geomecânicos geralmente os dados são limitados prejudicando o entendimento. Wittke 

(1993) apud Benko (1997) salientou que, embora exista um desejo de ter todos os dados 

possíveis, tem que ser percebido também, que a complexidade do modelo numérico 

aumenta com o aumento da entrada de dados, bem como a clareza e a utilidade geral são 

correspondentemente reduzidos. 

 

Uma abordagem de modelagem numérica em geomecânica tem que ter uma 

metodologia especial. Os primeiros passos nesta direção foram tomados por Starfield e 

Cundall (1988), Wittke (1993) e mais especificamente para escavações subterrâneas, por 

Hoek et al. (1991) apud Benko (1997). 
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Coetzee et al. (1993) apud Benko (1997) discutem o problema de disponibilidade de 

dados e a abordagem de modelagem numérica em geomecânica. Os vários modelos 

numéricos podem ser usados tanto em uma previsão feita integralmente ou como um 

laboratório numérico para testar várias idéias e hipóteses. Portanto é a situação de 

campo e o orçamento que determina o tipo de uso de métodos numéricos. Praticamente, 

todos os livros textos, no amplo campo da geomecânica, incluem até certo ponto, os 

princípios básicos da aplicação de técnicas de modelagem numérica com o resumo das 

vantagens e desvantagens particulares. As diretrizes básicas da aplicação de modelagem 

numérica, tal como sugerido por um Starfield e Cundall (1988) apud Benko (1997), são 

exibidas na tabela 2.2.  

 

Tabela 2.2: Conjunto de orientações em modelagem de problemas em geomecânica 

(depois de Starfield e Cundall, 1988), modificado de Benko (1997). 

 

1. Ter certeza, antes de começar, do modelo a ser construído e quais as perguntas a 

serem respondidas. 

2. Utilizar um modelo mais simples possível na fase de projeto para gerar ambos, 

dados e compreensão. Não demorar enquanto espera por dados de campo. Há a 

necessidade de um modelo conceitual prático o mais rápido possível. 

3. Olhar para a mecânica do problema. Tentar identificar o mecanismo importante, 

modos de deformação e prováveis formas de ruptura. 

4. Pensar em um experimento que gostaria de realizar no modelo e tentar visualizar, 

quantitativamente, quais respostas pode ter. 

5. Projetar ou utilizar um modelo mais simples que permitirá que o mecanismo 

importante ocorra, e poderá servir como um laboratório para as experiências que tiver 

em mente. 

6. Para implementar o modelo, escolha um experimento simples, e execute-o. Se o 

modelo atender as suas expectativas, prossiga para experiências mais complexas; se 

não, identifique o grau de incerteza do seu pensamento e faça sua correção antes de 

continuar. 

7. Se o único modelo disponível possui incertezas fazer uma série de simulações que 

serão orientações do verdadeiro caso. 
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8. Uma vez que aprender tudo o que puder, a partir de modelo ou modelos simples, 

você pode executar modelos mais complexos para explorar os aspectos negligenciados 

da geologia que são mais susceptíveis de afetar o comportamento do modelo simples. 

 

Os métodos de modelagem numérica podem ser classificados basicamente em duas 

categorias distintas: os métodos de domínio ou diferenciais e os de contorno ou integrais 

(Brady e Brown, 1985). A diferença fundamental entre eles está na maneira como 

consideram o meio em questão: enquanto os métodos diferenciais dividem o maciço em 

elementos individualizados, considerando que o comportamento do maciço como um 

todo depende da interação entre eles, os métodos integrais assumem o maciço com um 

contínuo infinito, e o problema é resolvido exclusivamente em termos das condições de 

fronteira. 

 

Usando análise numérica é possível resolver equações de equilíbrio, as equações de 

compatibilidade de deformações e as equações constitutivas de um material de 

condições de contorno prescritas (Sjöberg, 1999). Os principais benefícios da 

modelagem numérica são que: (1) tensão e deslocamento, ambos podem ser calculados 

e (2) diferentes relações constitutivas podem ser empregadas. Um número de diferentes 

métodos numéricos existe, isto é, Métodos dos Elementos de Contorno, Métodos dos 

Elementos Finitos e Métodos das Diferenças Finitas. Nos Métodos dos Elementos de 

Contorno, somente o contorno de um problema necessita ser discretizado. Para Métodos 

dos Elementos Finitos e Diferenças Finitas o domínio inteiro do problema deve ser 

discretizado. Outra classe é o Método dos Elementos Discretos. Enquanto os Métodos 

dos Elementos de Contorno, Métodos dos Elementos Finitos e Métodos das Diferenças 

Finitas são métodos de meios contínuos, o Método dos Elementos Discretos é um 

método descontínuo no qual descontinuidades presentes no maciço rochoso são 

modeladas explicitamente e mecanismos de ruptura complexos envolvendo-as podem 

ser simulados. 

 

Em métodos de domínio, o interior do maciço rochoso é discretizado em zonas ou 

elementos. As propriedades do maciço podem variar em cada zona ou elemento (figura 

2.17). 

 



47 

 

O Método das Diferenças Finitas, Método dos Elementos Finitos e Método dos 

Elementos Distintos são exemplos desta abordagem. Métodos de domínio são usados 

mais freqüentemente na análise de taludes que os métodos de contorno.  

 

Em métodos de contorno somente a superfície ou escavação do maciço rochoso é 

discretizada e o resto do maciço é tratado como um contínuo. O Método dos Elementos 

de Contorno (BEM) é baseado neste princípio. A preparação de dados de entrada para 

este método é relativamente simples. Este método é muito eficiente para problemas 

homogêneos elásticos lineares, particularmente em três dimensões (Pande et al 1990 

apud Benko 1997). Uma vantagem particular do BEM é a modelagem correta da 

condição de contorno a grandes distâncias do domínio do problema e a minimização de 

erros relativos à discretização da geometria do problema. BEM são usados muito mais 

extensivamente na análise de escavações subterrâneas do que para problemas de 

estabilidade de taludes. Mais informações sobre BEM pode ser encontradas em Crouch 

e Starfield (1983), Pande et al (1990), Hoek et al (1991) Manolis e Davies (1993) e 

Watson (1993) apud Benko (1997). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.17: Desenvolvimento de um modelo de elementos-finitos de um problema de 

meio contínuo apresentando em (a) escavação e condições de contorno; (b) malha de 

elementos finitos e em (c) forças agindo nos nós, Brady & Brown (1985) 

 

2.8.1. Meio Contínuo e Meio Descontínuo 
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Há geralmente duas abordagens quando projetamos ou analisamos um problema 

geomecânico: o maciço rochoso ou terroso pode ser tratado tanto como um meio 

contínuo quanto meio descontínuo. A abordagem adotada depende da escala do 

problema, do tipo e estrutura do material e da proposta da análise. 

 

Devido à natureza do material solo, problemas de Mecânica de Solos são 

predominantemente analisados usando abordagem do contínuo. Embora o solo seja 

composto de partículas menores, limitações presentes em tecnologia computacional 

(velocidade e memória computacional)e compreensão do comportamento das partículas 

em uma escala microscópica, dificultam a realização de uma análise onde a função de 

cada grão no comportamento geral pode ser determinada. Pelo contrário uma 

abordagem holística é usada para avaliar o comportamento do maciço terroso. Recentes 

avanços em desenvolvimento de programas computacionais representam novas 

possibilidades para a análise de materiais granulares de pequenas dimensões.  

 

Problemas mecânicos em maciços rochosos, geralmente ocorrem em meio descontínuo, 

isto é, o maciço rochoso é constituído por um mosaico de blocos delimitados por juntas. 

O fator escala irá desempenhar um papel importante, tal como ilustrado na figura 2.18. 

A escala e a presença de descontinuidades determinarão a seleção de uma das 

abordagens em meio contínuo ou meio descontínuo. 

 

Segundo Benko (1997) em uma escala de campo, se, por exemplo, a estabilidade global 

de uma abertura de cava para operação mineira está sendo investigada, incluindo o 

layout de infra-estrutura da mina e o maciço rochoso circundante, uma abordagem 

contínua pode ser mais adequada. Por outro lado, quando a estabilidade de um banco 

individual ou de vários bancos deve ser analisada, geralmente controlada por juntas ou 

xistosidade, a abordagem descontínua parece ser mais adequada (estudo de caso do 

tombamento flexural de um talude de mineração apresentado no capítulo 4). Uma ampla 

revisão e os fundamentos da modelagem contínua e descontínua podem ser encontrados 

em Hudson e Fairhurst (1993) apud Benko, (1997). 
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Figura 2.18: Efeito escala (Hoek& Bray, 1981) 

 

O Método das Diferenças Finitas é a mais antiga técnica numérica utilizada para a 

solução de equações diferenciais, dados os valores iniciais e/ou valores de fronteira 

(Itasca, 2006). O Método das Diferenças Finitas baseia-se na divisão do domínio do 

problema em uma assembléia de nós discretos aos quais equações que os governam são 

aplicadas. Estas equações diferenciais incluem as equações de equilíbrio, a relação 

deformação/deslocamento e equações tensão/deformação. 

 

O programa FLAC (Fast Lagrangian Analysis of Continua - FLAC, 2006) simula o 

comportamento dos maciços rochosos e em solos, ou em estruturas construídas, ou a 

partir deles, bem como outros materiais que possam sofrer fluxo plástico, quando o seu 

limite de plasticidade é atingido. Materiais são representados por zonas as quais formam 

uma malha que é ajustada pelo usuário para se adequar à forma do objeto a ser 

modelado (figura 2.19). Cada zona comporta de acordo com uma prescrição lei 
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tensão/deformação linear ou não linear em resposta às forças aplicadas ou restrições de 

contorno. Se as tensões são altas o suficiente para fazer o material ter comportamento 

plástico, a malha irá deformar e mover.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.19: Elementos do programa FLAC (Benko, 1997). 

 

O programa FLAC pode analisar geometrias complexas e diversas estruturas 

geológicas, bem como é apropriado para incorporar grandes deformações sem 

apresentar instabilidade numérica. Descontinuidades planas podem ser incorporadas na 

forma de interfaces. O cálculo geral consubstanciado na seqüência FLAC é ilustrado na 

figura 2.20. As equações do movimento primeiro são invocadas para derivar 

velocidades e deslocamentos a partir de tensões e forças. Em seguida, taxas de 

deformação são derivadas das velocidades e novas tensões das taxas de deformação 

(Coetzee et al, 1993 apud Benko, 1997). Cada caixa na figura 2.20 atualiza todas as 

zonas variáveis de valores conhecidos que permanecem fixos enquanto o controle está 

dentro da caixa.  
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Figura 2.20: Ciclo básico de cálculo explícito do programa FLAC (Benko, 1997). 

 

Benko (1997) apresenta um exemplo simplificado de estabilidade de talude por uma 

análise de diferenças finitas, que é mostrado na figura 2.21. A figura 2.21(a) mostra a 

parte central de uma malha de diferenças finitas, para um talude de 20m de altura e 45
0 

de inclinação. A figura 2.21(b) mostra os vetores deslocamento em um avançado estágio 

computacional mostrando uma ruptura no talude e, em particular, indicando a 

localização da superfície de ruptura. 

 

O programa destina-se principalmente para aplicação em engenharia geotécnica, 

mineração e petróleo.  

 

Cundall e Hart (1992) apud Benko (1997) sugerem que o termo método dos elementos 

discretos deve ser aplicado apenas ao programa que "... (a) permite deslocamentos 

finitos e rotações de corpos discretos, incluindo completo descolamento, e (b) reconhece 

novos contatos automaticamente com o progresso do cálculo".  
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Figura 2.21: Exemplo de análise de estabilidade de talude utilizando o programa 

FLAC: malha de diferenças finitas, b) vetores deslocamentos e superfície de ruptura 

(Benko, 1997). 

 

O UDEC (Universal Distinct Element Code) é um código baseado no Método dos 

Elementos Distintos para modelagem descontínua. O programa simula a resposta de 

meios descontínuos (como um maciço fraturado) representado como uma assembléia de 

blocos distintos, figura 2.22(a), submetido a carregamentos estáticos ou dinâmicos. O 

meio descontínuo é representado por um conjunto de blocos discretos. As 

descontinuidades são tratadas como condições de fronteira entre os blocos; amplos 

deslocamentos ao longo das descontinuidades e rotações de blocos são permitidos. 

Blocos individuais comportam-se como material rígido ou deformável. O programa tem 

vários modelos de comportamento de material incorporado para ambos, blocos intactos 

e descontinuidades, o que permite a simulação de reação representativa de descontínuos 
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geológicos ou materiais similares. Baseia-se no esquema de cálculo “Lagrangiano” que 

é ideal para o modelo (amplo movimento e deformação de um bloco) (UDEC, 2004). 

 

Uma grande variedade de padrões comuns de juntas pode ser gerada e analisada. Um 

gerador automático está disponível dentro do UDEC para criar uma descontinuidade ou 

famílias de descontinuidades. Também é possível a geração manual de 

descontinuidades.Blocos podem sofrer grandes deslocamentos e rotações, e agir quer 

como material rígido ou deformável. Blocos deformáveis são discretizados em uma 

malha de elementos de diferenças finitas (figura 2.22(b)), com uma lei tensão-

deformação linear ou não linear. Deslocamentos em descontinuidades são controlados 

por relações força-deslocamento lineares ou não lineares em ambos os sentidos, normal 

e de cisalhamento (figura 2.22(c)). Um estado bi-dimensional de deformação plana é 

assumido, o qual está idealmente associado a estruturas longas ou escavações com uma 

seção transversal constante, e com cargas agindo no plano da seção transversal. Todas as 

descontinuidades são consideradas feições planares orientadas normalmente ao plano de 

análise. Condições de contorno de tensões ou de deslocamento fixo podem ser 

aplicadas.  

 

O UDEC é, a princípio, destinado à análise de projetos de engenharia em rochas, 

variando de estudos de rupturas progressivas em taludes rochosos à avaliação da 

influência de juntas, falhas, planos de acamamento em escavações subterrâneas e 

fundações em rocha. É também aplicado ao estudo de formas de rupturas potenciais 

diretamente relacionadas à presença de feições descontínuas. 

 

O programa tem sido aplicado mais freqüentemente em estudos relacionados à 

Engenharia de Minas. Ambas as análises, estáticas e dinâmicas, para aberturas de 

minerações subterrâneas profundas têm sido executadas. É também aplicado no campo 

de construções subterrâneas e armazenamento subterrâneo profundo de resíduos de alto 

nível radioativo.  

 

Diferentes representações de comportamento de material de juntas são também 

permitidas. O modelo básico é o Critério de Mohr Coulomb o qual assinala à junta 
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propriedades como rigidez elástica, atrito, resistência coesiva, resistência à tração e 

dilatação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.22: Princípios do UDEC (UDEC, 2004). 

 

A formulação básica para o UDEC assume um estado de deformação plana 

bidimensional. A solução de algoritmo explícita permite análises dinâmicas ou estáticas. 

É capaz de simular o fluxo de fluídos através de descontinuidades ou vazios no modelo. 

Para estabelecer um modelo e rodar uma simulação com UDEC três componentes 

principais do problema devem ser especificadas (UDEC, 2004): 
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 um modelo de elementos distintos, que é um bloco com descontinuidades, para criar 

a geometria do problema e posterior subdivisão desse bloco de acordo com o padrão 

de fraturamento; 

 comportamento constitutivo e propriedades do material; 

 condições iniciais e de contorno. 

 

O bloco modelo define a geometria do problema. O comportamento constitutivo e as 

propriedades dos materiais ditam o tipo de resposta que o modelo exibirá após 

perturbação (por exemplo, resposta deformacional após escavação). As condições de 

contorno e iniciais definem o estado “in situ” (isto é, as condições antes de uma 

mudança ou perturbação no estado do modelo a ser introduzida). 

 

Depois que estas condições são definidas no programa, alterações são feitas (por 

exemplo, escavação do material ou mudança das condições de contorno) e a resposta do 

modelo é calculada. A solução atual do problema é diferente, para um programa de 

solução explícita como o UDEC, daquela para programas de solução implícita. A 

solução é alcançada depois de uma série de ciclos computacionais. E este número de 

ciclos requerido para alcançar a solução é controlado manualmente pelo usuário. O 

usuário determina se o número de ciclos é suficiente para alcançar o equilíbrio. O 

procedimento usual é ilustrado na figura 2.23. 

 

Pereira (2012) comenta que a principal desvantagem do UDEC é o excessivo esforço 

requerido para montar, executar e analisar um modelo. Neste trabalho as dificuldades 

para produzir o modelo no UDEC e gerar resultados consistentes tambémforam 

enormes, como é mostrado no estudo de caso apresentado no capítulo 4.  
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Figura 2.23: Procedimento para solução geral para análises estáticas (UDEC, 2004) 
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CAPÍTULO 3 

______________________________________________________________________ 

 

MÉTODOS E PROCEDIMENTOS 

 

Neste capítulo são apresentados os métodos e procedimentos adotados nos estudos de 

caso desenvolvidos e relatados no capítulo 4 deste trabalho. O roteiro das atividades 

desenvolvidas nos quatro estudos de casos é apresentado. 

 

3.1. PESQUISA BIBLIOGRÁFICA E SELEÇÃO DAS ÁREAS PARA ESTUDO 

DE CASO. 

 

Realizou-se uma revisão bibliográfica sobre o tema estudado e quatro áreas para estudo 

de caso foram selecionadas. As quatro áreas selecionadas são dois taludes urbanos, o 

primeiro talude se situa na Rua Padre Rolim na Serra de Ouro Preto, saída de Ouro 

Preto para Belo Horizonte e o segundo é um talude rodoviário, localizado na rodovia 

BR-356. O terceiro estudo de caso trata-se de um talude localizado no Morro do Curral, 

centro histórico da cidade de Ouro Preto. O quarto estudo de caso refere-se a um talude 

de mineração. 

 

3.2. CARACTERIZAÇÃO GEOLÓGICA E GEOTÉCNICA 

 

Como comentado no capítulo anterior, maciços de complexa evolução geológico-

estrutural e de baixa resistência são de difícil caracterização, tal a variedade de fatores 

que interferem no seu comportamento geomecânico. Os problemas de estabilidade de 

taludes nesses maciços são muito afetados pelo tipo de estruturas geológicas presentes, 

assim como pelos litotipos envolvidos. Além disso, os processos de alteração 

verificados em regiões de clima tropical dificultam ainda mais a caracterização desses 

maciços. 

 

Nos trabalhos de levantamento geotécnico nestes maciços normalmente não é possível 

aplicar a metodologia tradicional (ISRM, 2007) sem que sejam feitas adaptações que 

permitam a identificação dos principais fatores condicionantes dos movimentos. 
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Algumas recomendações aplicadas nos estudos de casos deste trabalho são sugeridas, 

como: 

- definir zonas aparentemente homogêneas no maciço rochoso para levantamento de 

detalhe; 

- uma vez definida a escala de trabalho, caso haja dúvidas na interpretação das 

famílias de descontinuidades ou demais estruturas importantes, fazer levantamentos 

complementares em escala maior, de modo a sanar essas dúvidas; 

- identificar estruturas geológicas locais, tais como dobramentos, falhamentos, 

intrusões, que influenciem diretamente os mecanismos de ruptura e considerá-las 

no estudo dos mesmos. 

 

3.3. ESTUDO DE CASO RUA PADRE ROLIM 

 

3.3.1. Levantamento de dados 

 

O levantamento dos dados para a realização do estudo iniciou-se através de contato com 

moradores antigos da área e pesquisa realizadas em trabalhos desenvolvidos por 

diferentes organismos municipais e outras instituições. Foram também executados 

trabalhos de fotointerpretação, utilizando-se um aparelho Mirror Stereoscope MS 27, 

equipado com binoculares (3x), com 70mm de campo de vista para analisar e interpretar 

um conjunto de fotos aéreas dos anos 1950, 1969, 1979, 1986 e 2004. 

 

3.3.2. Levantamento topográfico 

 

Realizou-se um levantamento topográfico de toda a base do talude utilizando trena, 

bússola e clinômetro. O mapeamento somente da base do talude foi devido a vários 

fatores tais como a presença de vegetação cobrindo o talude, de lixo descartado pelos 

moradores, de esgoto das residências e de autorização do proprietário do terreno, o que 

nem sempre se consegue.   
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3.3.3. Levantamento geotécnico 

 

O levantamento geotécnico executado seguiu as recomendações supracitadas no item 

3.2. Foi realizado ao longo da base do talude, já que somente neste local existiam 

afloramentos disponíveis em quantidade suficiente para definição das famílias de 

descontinuidades, uma vez que o restante da encosta possui cobertura vegetal e/ou 

material movimentado, oriundo de rupturas passadas, lixo e esgoto descartado pela 

população. 

 

A base do taludemapeada, com 110m de extensão, foi dividida em 27 intervalos de 

aproximadamente 4m de comprimento para efeito dolevantamentoda atitude e dos 

espaçamentos das fraturas e xistosidade. 

 

Foram definidas zonas aparentemente homogêneas no maciço rochoso para 

levantamento de detalhe, evitando áreas que possuem intenso fraturamento pontual e 

que mascaram os resultados da análise nos diagramas de frequência para a definição das 

famílias de descontinuidades, já que o espaçamento é muito pequeno nestes pontos. 

Também foram identificadas estruturas geológicas locais, tais como dobramentos e 

intrusões, que influenciam diretamente os mecanismos de ruptura e que serão 

apresentadas e discutidas no capítulo seguinte. 

 

3.3.4. Análises cinemáticas 

 

Devido a grande dificuldade na definição das famílias de descontinuidades a partir da 

simples interpretação de diagramas de densidade foi de grande importância à utilização 

de métodos numéricos mais rigorosos para uma correta definição dessas famílias 

desenvolvidos por Leite (2005). 

 

A partir dos dados obtidos no campo foram gerados diagramas de densidade utilizando 

o programa DIPS 5.1 da Rocscience Incpara análise dos efeitos da célula de contagem, 

da freqüência relativa e do viés de amostragem. 
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Estes dados também foram utilizados nos programas desenvolvidos em linguagem 

FORTRAN de modo a definir as famílias de descontinuidades presentes nos maciços 

rochosos a partir de métodos numéricos e efetuar comparações com as mesmas famílias 

definidas a partir de diagramas de densidade (Leite, 2005). 

 

Ao final a média correspondente às diversas famílias de descontinuidades foram 

utilizadas para a determinação do mecanismo de ruptura a partir de projeções 

estereográficas horizontais e inclinadas que também utilizaram o programa DIPS 5.1 da 

Rocscience Inc. 

 

Observou-se que com a utilização destes métodos numéricos foi possível definir 

corretamente os conjuntos e seus valores médios para direção e mergulho. Estes valores 

obtidos foram utilizados para a realização da análise cinemática onde foi possível 

definir de maneira mais precisa o mecanismo de ruptura ocorrente num dado maciço 

salientando a importância da utilização de métodos numéricos mais rigorosos para a 

definição das famílias de descontinuidades.  

 

3.3.5. Cálculo da distribuição de volumes dos blocos 

 

Como comentado na revisão bibliográfica no capítulo 2, a compartimentação de um 

maciço rochoso (disposição espacial das descontinuidades) é fator fundamental na 

definição dos tipos de mecanismos de ruptura em maciços rochosos. Ela define a 

cinemática dos movimentos e as características geométricas das descontinuidades 

(espaçamento, persistência) definem as dimensões dos blocos rochosos instáveis. O 

tamanho de blocos é definido pelo número das famílias de descontinuidades presente, 

pelo espaçamento das famílias individuais e pela forma do bloco, sendo um indicador 

importante do comportamento geomecânico global do maciço rochoso. Em taludes 

rochosos de pequeno porte a análise de estabilidade, bem como o projeto de soluções de 

estabilização, dependem diretamente do cálculo do volume destes blocos rochosos que 

se formam no interior do maciço, a partir de seu sistema de fraturas.  

 

Com os dados do mapeamento geotécnico de detalhe realizado na base do talude da Rua 

Padre Rolim foram definidos os conjuntos de famílias de descontinuidades. Definidos 
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os conjuntos de famílias de descontinuidades do talude aplicou-se a metodologia 

proposta por Lopes et al (2011) para o cálculo do volume de blocos. De acordo com a 

distribuição volumétrica e com as observações das investigações geotécnicas de 

superfície discutiu-se o comportamento geomecânico do maciço. 

 

Foi utilizada a proposição de Palmström (1995) para fazer uma correlação entre a 

distribuição volumétrica e o grau de fraturamento. A partir desta correlação apresentada 

na tabela 3.1, foi proposto um padrão de comportamento geomecânico do maciço para 

previsão do modo de ruptura no talude. 

 

Tabela 3.1: Classificação do talude quanto ao grau de fraturamento de acordo com a 

distribuição volumétrica, adaptado de Palmström (1995)  

 

Grau de fraturamento Volume de bloco 

Extremamente alto ˂ 0,000001m
3 

Muito alto 0,000001 – 0,0002m
3 

Alto 0,0002 – 0,010m
3 

Moderado 0,010 – 0,2m
3 

Baixo 0,2 – 10m
3
 

Muito baixo 10 - 200m
3
 

Extremamente baixo ˃ 200m
3
 

 

3.4. ESTUDO DE CASO RODOVIA BR-356 

 

3.4.1. Levantamento topográfico  

 

Foi realizado um levantamento topográfico do talude utilizando trena, bússola e 

clinômetro. 

 

3.4.2. Levantamento geotécnico 

 

O levantamento geotécnico, seguindo as recomendações supracitadas no item 3.2, foi 

executado nos dois setores em que talude foi dividido, devido ao fato de possuírem 
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estado de alteração diferente. A coleta de dados de atitude das descontinuidades foi 

realizada em apenas alguns pontos no setor 1 em função da existência do depósito de 

tálus e presença de vegetação. No setor 2 a forte inclinação do talude e a superfície 

bastante escorregadia impediu que um maior número de dados fossem levantados.  

 

3.4.3. Análises cinemáticas 

 

Foi realizado o mesmo procedimento mencionado no item 3.3.4 com os dados do 

levantamento geotécnico de campo para uma melhor definição das famílias de 

descontinuidades.  

 

3.4.4. Cálculo da distribuição de volumes dos blocos 

 

Como foi feito no estudo de caso anterior, aplicou-se a metodologia proposta por Lopes 

et al (2011) para o cálculo da distribuição volumétrica de blocos. Com a distribuição 

volumétrica realizada para os dois setores em que o talude foi dividido o 

comportamento geomecânico foi discutido como apresentado no item 3.3.5. 

 

A classificação utilizando o RMi de Palmström (1995) foi aplicada e aliada às 

observações do mapeamento geotécnico de superfície foi possível a confirmação do 

padrão de comportamento geomecânico distinto para as duas regiões do talude . 

 

3.5. ESTUDO DE CASO MORRO DO CURRAL 

 

3.5.1. Levantamento topográfico 

 

Executou-se um levantamento topográfico da superfície de ruptura do talude Morro do 

Curral, utilizando estação total para obtenção de uma base topográfica utilizando o 

programa TopographTG98SE. 

 

3.5.2. Levantamento geotécnico 

 

Executou-se a atualização do levantamento geotécnico de Pinheiro (2002) e 
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mecanismos de tombamento foram identificados nas escarpas, desconfinadas pelos 

escorregamentos nas vertentes, caso típico de blocos que liberam outros blocos 

formando mecanismos de ruptura variados.  

 

3.5.3. Análises cinemáticas 

 

Complementando o trabalho de Pinheiro (2002) foi feita nova análise cinemática na 

cicatriz1 num estado de carregamento considerando a atuação da força peso e de 

pressões neutras nos planos de descontinuidades que delimitam o bloco, já que se 

observou queestes escorregamentos são típicos de períodos chuvosos. 

 

3.5.4. Análise de bloco rígido 

 

No estudo de caso do Morro do Curral fez-se a análise de estabilidade para os dois 

blocos identificados em campo. Para o cálculo do volume e das áreas das faces do 

bloco, necessário para cálculo do peso e das forças devido às pressões neutras utilizou-

se a solução analítica desenvolvida por Lopes et. al. (2011). 

 

3.5.5. Cálculo da distribuição de volumes dos blocos 

 

Neste estudo de caso também foram aplicadas a metodologia proposta por Lopes et al 

(2011) para o cálculo da distribuição volumétrica de blocos e a proposição de 

Palmström (1995) para discussão do comportamento geomecânico do maciço e modos 

de ruptura. 

 

 

3.6. ESTUDO DE CASO DO TALUDE LESTE MINA DO PICO 

 

No quarto estudo de caso foi feita uma análise paramétrica do movimento de 

tombamento flexural ocorrido no talude Leste da Mina do Pico utilizando uma 

abordagem numérica capaz de representar maciços como meios descontínuos, com o 

objetivo de avaliar e discutir variáveis tais como a influência do espaçamento das 

descontinuidades, da rigidez das descontinuidades, do estado de tensão in situ, da 
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deformação do talude sob novas condições de carregamento, dentre outras .Nesta 

análise foi utilizado o programa computacional UDEC (Universal Distinct Element 

Code) da Itasca Consulting Group, Inc. 

 

Para complementar os dados fornecidos pela empresa foram executados levantamentos 

topográfico e geotécnico de superfície, utilizando trena, clinômetro e bússola e com 

todos os dados disponíveis foi desenvolvida a análise que constou dos seguintes passos: 

1. Criação do bloco modelo e suas dimensões adequadas para o modelo 

computacional; 

2. Simplificação da geometria, materiais utilizados e geração da malha; 

3. Propriedades mecânicas dos materiais e das descontinuidades foram atribuídas; 

4. Condições de contorno e iniciais foram definidas; 

5. Desenvolveu-se a análise, processando o modelo criado e avaliando os 

resultados obtidos até que os resultados obtidos fossem compatíveis com o 

fenômeno ocorrido. 

6. Comparação da análise, considerando meio descontínuo com meio contínuo. 
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CAPÍTULO 4 

 

ESTUDOS DE CASOS 

 

Neste capítulo são apresentados os quatro estudos de casos analisados neste trabalho e 

os resultados obtidos. Nos três primeiros casos discute-se a importância da distribuição 

volumétrica e a sua influência como parâmetro para análise de estabilidade de taludes e 

comportamento geomecânico do maciço. O terceiro caso, um talude urbano, além da 

abordagem aplicada aos dois casos anteriores, é realizada análise de estabilidade 

aplicando para o cálculo de volume do bloco a abordagem proposta por Lopes et al 

(2011), destacando-se suas vantagens. No último caso, um talude de mineração, é feita 

análise tensão/deformação, ressaltando as dificuldades e importância de sua aplicação, e 

também é discutida a influência da rigidez e espaçamento das descontinuidades, das 

tensões in situ, como de outros parâmetros. 

 

Encontra-se no Anexo 1 o mapa geológico de Ouro Preto com a localização dos três 

primeiros taludes estudados na Rua Padre Rolim, BR-356 e Morro do Curral. 

 

4.1. ESTUDO DE CASO RUA PADRE ROLIM 

 

O talude estudado está situado no bairro São Cristóvão, na entrada da cidade de Ouro 

Preto. O bairro São Cristóvão localiza-se na Serra de Ouro Preto. A região possui 

algumas restrições quanto ao uso e ocupação, já que ocorreram muitas rupturas no 

passado, as quais podem ser comprovadas pelas diversas cicatrizes existentes. 

 

Na área ocorreu extração intensa de ouro no período colonial, como mostram as ruínas 

de antigas minas de ouro encontradas na região (figura 4.1), que fragilizam 

consideravelmente o terreno, aumentando o risco de abatimentos e a chance de 

escorregamentos. Um agravante a esta situação é que algumas das aberturas 

subterrâneas, que serviram para a extração de ouro no passado, são hoje utilizadas para 

descarte de esgoto e lixo dos moradores da região, piorando ainda mais as condições de 

estabilidade. 
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Figura 4.1: Foto mostrando as ruínas da antiga extração de ouro acima do talude 

estudado. 

 

Como comentado no capítulo 2, em maciços que apresentam alto grau de fraturamento, 

como é o caso do talude estudado, ocorre um caminho preferencial para a percolação da 

água segundo as fraturas, acarretando a aceleração do processo de alteração e também o 

aumento das pressões neutras o que leva à diminuição da resistência do maciço, 

agravando as condições de instabilidade com o decorrer do tempo de exposição e 

devido às novas condições de carregamento as quais o talude está sujeito com o avanço 

da ocupação. 

 

 

RUPTURA 1979 
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O estudo e interpretação de fotos aéreas de diferentes épocas da encosta na Rua Padre 

Rolim (1969, 1978, 1986 e 2004) permitiram a visualização do crescimento 

desordenado da ocupação urbana. Os diferentes períodos de ocupação registrados nas 

fotos aéreas são mostrados na carta de ocupação urbana (figura 4.2),mesmo após o 

escorregamento de grande proporção ocorrido nesta encosta em 1979, observa-se um 

processo de aceleração da ocupação urbana. A ocupação urbana é visivelmente 

acelerada em 2004, tornando-se necessário o monitoramento e atualização dos 

levantamentos geotécnicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2: Carta de ocupação urbana (1969-2004). 

 

 

 

 



68 

 

4.1.1. Levantamento geotécnico 

 

 A base do talude de extensão de aproximadamente 110m e foi dividida em 27 intervalos 

para a realização do levantamento geotécnico de detalhe, os dados levantados 

encontram-se no Anexo 2. O maciço rochoso é constituído de itabirito e xistos com 

diferentes graus de alteração eé bastante fraturado (figura 4.3). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3: Base da encosta na Rua Padre Rolim, Bairro São Cristóvão. 

 

Segundo Zenóbio (2000), o itabirito apresenta uma cor acinzentada a avermelhada. Em 

termos mineralógicos, é representado por lâminas milimétricas de hematita (óxido de 

ferro) e quartzo. Ocorrem fraturas e descontinuidades de foliação no maciço rochoso. 

Apresenta dobras de pequeno a médio porte em vários pontos descritos pelo autor, 

indicando ocorrência de deformação nas rochas. Observa-se, também, a presença de 

“boudins” de quartzos estirados e, em alguns pontos, há a presença de uma capa 

protetora de canga. Ainda de acordo com Zenóbio (2000), em termos geotécnicos, 

apresenta resistência mecânica média e a rocha encontra-se parcialmente alterada. A 

foliação é a família principal. 
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4.1.1.a) Levantamento da atitude da xistosidade 

 

A figura 4.4 mostra o diagrama de freqüência para a xistosidade. A atitude média do 

plano de xistosidade é igual a 207/46. A concentração de pólos indica pouca variação na 

atitude da xistosidade. Dados dispersos no diagrama ilustram a presença de regiões com 

dobramentos, especialmente aqueles onde uma mudança de quadrante em relação à 

atitude média é observada (figura 4.4), o que reforça a importância do levantamento de 

detalhe para a identificação dessas estruturas geológicas que influenciam diretamente 

nos mecanismos de ruptura e devem ser consideradas no estudo dos mesmos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4:Diagrama de freqüência para a xistosidade. 

 

A influência das estruturas geológicas, como discutido por Lana (2000), pode ser 

observada na figura 4.5, nota-se que o volume dos blocos gerados no centro do 

dobramento é menor que os formados nos flancos da dobra. 
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Figura 4.5: Região com dobramento 

 

4.1.1.b) Levantamento da atitude das fraturas 

 

A figura 4.6 mostra o diagrama de freqüência para as fraturas, obtido do levantamento 

geotécnico (Anexo 2) tendo o cuidado de evitar as zonas intensamente fraturadas para 

não mascarar os resultados das análises cinemáticas e induzir a interpretações 

equivocadas quanto ao número e importância das famílias de descontinuidades. A 

correta interpretação das famílias só foi possível após a utilização de métodos 

numéricos apropriados, o que foi feito em Leite (2005), que utilizou o método de 

Grossmann (1978, 1988) para identificação das famílias de descontinuidades, uma vez 

que o número de dados levantados na base da encosta (Anexo 2) foi limitado devido à 

presença de vegetação (figuras 4.3 e 4.5), de material movimentado por causa de 

rupturas passadas (figura 4.1, ruptura ocorrida em 1979) e descarte de lixo e esgoto 

pelos moradores da região. 

 

Pela observação do diagrama, é nítida a dificuldade de definição das famílias de 

descontinuidades, já que as concentrações de pólos não possuem limites claramente 

definidos.As famílias de descontinuidades são geralmente definidas através de 
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observações realizadas no campo em conjunto com os diagramas de densidades 

elaborados a partir dos dados levantados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6:Diagrama de freqüência para as fraturas. 

 

4.1.1.c) Análises cinemáticas 

 

Com as análises cinemáticas realizadas e apresentadas no Anexo 2 associadas as 

observações de campo foram identificadas na área três famílias principais de 

descontinuidades, a xistosidade 1m: 210/59 e as fraturas 2m: 113/86 e 3m:152/76. A 

orientação do talude, obtida no levantamento geotécnico, é 214/50. Os mecanismos 

típicos de ruptura foram identificados, envolvendo tanto rupturas planares segundo a 

xistosidade, quanto rupturas em cunha formadas pela xistosidade com uma das famílias 

de fraturas 2m e/ou 3m. 

 

O escorregamento ocorrido em 1979 (figura 4.7) foi provavelmente conseqüência da 

combinação de várias destas rupturase ruptura pela rocha, ocorrendo em seqüência. Ao 

se observar a foto do escorregamento, percebe-se a presença de diversos blocos e na 

parede do talude as diversas famílias de descontinuidades. O levantamento de um maior 
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número de dados dessas descontinuidades não foi possível pelas dificuldades de acesso, 

presença de vegetação e de lixo e esgoto descartado pela população (figura 4.1). 

 

A prevenção dessas rupturas passa possivelmente pela contenção de blocos-chave 

capazes de desencadear o processo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7: Detalhe da ruptura ocorrida em 1979 apresentando vários blocos 

movimentados e presença de diversas fraturas na face do talude. 

 

Na figura 4.8 é apresentada a análise cinemática, a título de exemplo, para o intervalo 2 

dos 27 intervalos do levantamento geotécnico realizado, utilizando-se a projeção 

hemisférica inclinada na face do talude. O carregamento assumido foi do tipo 

gravitacional, então a resultante das forças aplicadas é o próprio peso do bloco rochoso, 

representado pelo pólo do plano horizontal, rotacionado para a face do talude e indicado 

pela seta na figura 4.8. Dois mecanismos possíveis de ruptura podem ser visualizados. A 
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ruptura planar segundo o plano de xistosidade (plano x na figura 4.8) é uma das opções. 

O ângulo entre a força resultante e a reta de maior declive do plano de xistosidade é 

igual a 137º. Também é possível a ocorrência de ruptura em cunha, sendo a mesma 

formada pelo plano de xistosidade x e o plano da família 3(figura 4.8). O ângulo entre a 

força resultante e a linha de interseção destes planos também é igual a 137º. Como se vê 

é uma situação tipicamente no limite, onde as duas rupturas têm mesma chance de 

ocorrer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8:Análise cinemática no intervalo 2 considerando carregamento gravitacional. 

 

Na figura 4.9 é apresentada a análise cinemática para o intervalo 15 do levantamento 

geotécnico, utilizando-se a projeção hemisférica inclinada. Novamente o estado de 

carregamento assumido foi do tipo gravitacional. Três mecanismos de ruptura são 

possíveis. A ruptura planar segundo o plano de xistosidade x e duas rupturas em cunha; 

cunha envolvendo o plano de xistosidade x e o plano da família 3 ou cunha envolvendo 

a o plano de xistosidade x e o plano da família 2. O ângulo entre a força resultante r, o 

pólo do plano horizontal ph rotacionado, e as direções de deslizamento são 129º para a 

ruptura planar, 128º e 129º para as cunhas formadas pela xistosidade e a família 3 e pela 

xistosidade e a família 2, respectivamente. 

 



74 

 

As análises cinemáticas comprovam as investigações superficiais de campo a 

participação relevante da xistosidade na análise de estabilidade, já que os movimentos 

possíveis e identificados nestas análises são ruptura planar segundo o plano de 

xistosidade ou cunha envolvendo o plano da xistosidade e os planos das famílias 2 ou 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9:Análise cinemática no intervalo 15 considerando carregamento 

gravitacional. 

 

4.1.1. d) Cálculo da distribuição de volumes dos blocos  

 

O levantamento geotécnico de detalhe em conjunto com o diagrama de frequência 

(figura 4.6)mais as observações de campo levaram à definição de três conjuntos de 

descontinuidades constituídos pelas famílias de fraturas f1, f2 e xistosidade x, para 

efeito do cálculo da distribuição volumétrica.  

 

Levando em consideração que as atitudes das famílias 2m: 113/86 e 3m:152/76 

definidas nas análises cinemáticas (4.1.1.c) são relativamente próximas, no cálculo do 

volume,as famílias 1m e 2m foram agrupadas formando uma única família de fraturas 

denominada f2 que formou combinações com as demais famílias (f1 e x). Este 

procedimento (agrupamento das duas famílias 2m e 3m gerando a família f2), além de 
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simplificar as combinações e ser representativo da condição de campo, não introduz 

modificações significativas nos volumes dos blocos, considerando-se que os blocos são 

formados por três famílias como mostrado nas figuras 4.3 e 4.5(blocos formados por 

três famílias de descontinuidades). 

 

Definido os conjuntos foram tomadas as orientações médias da xistosidade x e das 

fraturas f1 e f2. As atitudes médias, que são vetores do sistema de coordenadas 

esféricas, foram convertidas para o sistema de coordenadas cartesianas, preservando o 

módulo unitário de cada vetor para então efetuar as combinações apenas entre os 

espaçamentos, de modo a gerar uma distribuição volumétrica típica. 

 

A atitude média das famílias é utilizada, em detrimento dos vários pontos medidos 

isoladamente, pois a variação volumétrica que pequenas distorções da atitude média de 

cada família produzem na população de blocos gerados pelas diversas combinações é 

desprezível, se comparada à variação gerada por alterações nas dimensões lineares (no 

caso o espaçamento) que determinam os blocos. Esta conclusão pode ser facilmente 

justificada levando-se em conta que alterações unidimensionais, ou seja, medidas 

lineares, em sólidos, são cubicamente proporcionais à alteração volumétrica total gerada 

no sólido. 

 

O cálculo do volume dos blocos foi feito a partir da metodologia proposta por Lopes et 

al(2011) apresentada em 2.7. A dimensão linear do bloco medida em campo foi o 

espaçamento e o formato observado em campo foi de blocos tabulares 

 

Foram levantadas 30 medidas de espaçamento para cada família em campo e feita a 

combinação destas, gerando 27000 combinações, que foram multiplicadas pelo fator de 

forma (igual a 1 porque os blocos são tabulares).  

 

A tabela 4.1 apresenta as classes volumétricas e a frequência simples e a figura 4.10 

mostra o histograma da distribuição volumétrica obtida com as combinações entre as 30 

medidas de espaçamento para cada família, mapeadas em campo. Ao se observar a 

figura 4.10 percebe-se que se trata de uma distribuição exponencial 
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Tabela 4.1: Classe volumétrica e sua respectiva frequência simples para os dados 

mapeados. 

 

Classe 

Volumétrica 

(m
3
) 

Frequência 

simples  

(m
3
) 

Classe 

Volumétrica 

(m
3
) 

Frequência 

Simples 

 (m
3
) 

Classe 

Volumétrica 

(m
3
) 

Frequência  

simples  

(m
3
) 

6,90E-03 2,11E+04 0,144 31 0,281 3 

0,021 3,20E+03 0,158 21 0,295 3 

0,034 1,17E+03 0,172 19 0,309 0 

0,048 600 0,185 11 0,323 2 

0,062 307 0,199 13 0,336 2 

0,076 184 0,213 10 0,35 0 

0,089 131 0,227 6 0,364 0 

0,103 84 0,24 6 0,378 0 

0,117 64 0,254 2 0,391 1 

0,13 46 0,268 4 0,405 1 

 

 

 

Figura 4.10:Distribuição volumétrica com os dados mapeados 
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A figura 4.11 apresenta a distribuição exponencial ajustada aos dados do histograma. 

 

 

Figura 4.11: Função de densidade de probabilidade com os dados de espaçamento 

mapeados em campo. 

 

Observando a tabela 4.1 e a figura 4.10, que representa o histograma da distribuição 

volumétrica obtido a partir dos valores de espaçamento medidos em campo, verifica-se 

que 25470 dos 27000 blocos utilizados para gerar a distribuição dos volumes têm 

volumes menores ou iguais a 0,034m
3
.  

 

No mapeamento de campo foi observada a presença de blocos de maiores dimensões 

oriundos de movimentações passadas, como mostrado na figura 4.12, o que pode ter 

ocorrido por causa da movimentação e ruptura progressiva de blocos menores (figura 

4.13), que ao se movimentarem criam novas faces livres e causam o desconfinamento 

edesprendimentodeblocosmais profundos e maiores, como discutido por Priest (1993). 

 

Apesar da figura 4.12 mostrar a movimentação de blocos maiores; o que pode também 

acontecer no talude de forma isolada, o padrão a ser adotado para o maciço deve levar 

em conta as fortes evidências de campo, inclusive das fotos de escorregamentos, que 
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levam a crer que as principais instabilizações envolvem blocos de pequeno volume, fato 

também comprovado pelas distribuições volumétricas geradas no trabalho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.12: Blocos de volume maior que os volumes típicos da distribuição 

volumétrica. 
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Figura 13: Movimentação de pequenos blocos provocando o desconfinamento de 

blocos de maiores e/ou menores.  

 

Analisando o gráfico que representa a frequência acumulada da distribuição volumétrica 

(figura 4.14), percebe-se que 95% dos blocos formados têm volume menor que 0,05m
3
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.14: Frequência acumulada da distribuição volumétrica dos blocos gerados 
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Utilizando-se a tabela 3.1, onde é feita uma correlação entre a distribuição volumétrica e 

o grau de fraturamento do maciço, o maciço estudado enquadra-se na classificação de 

maciço com grau de fraturamento moderado. 

 

O padrão a ser adotado para o maciço estudado deve considerar as fortes evidências de 

campo que levam a crer que as principais instabilizações envolvem blocos de pequeno 

volume, fato também comprovado pelas distribuições volumétricas geradas no trabalho.  

 

Sendo o maciço moderadamente fraturado a percolação d’água de chuva e esgoto 

contribuem para o aumento das pressões neutras gerando a movimentação de blocos 

menores e, consequentemente, o desconfinamento de blocos maiores e/ou 

menores(figuras 4.3, 4.5 e 4.13).  O que pode ser comprovado no cálculo do fator de 

segurança FS para o maior e menor bloco. 

 

Para o cálculo do FS é necessário conhecer a face do bloco e o plano sobre o qual 

ocorrerá a possível movimentação, como também os parâmetros de coesão e ângulo de 

atrito ao longo deste contato face do bloco e superfície de movimentação.Como os 

blocos são tabulares, a área da face do bloco será o resultado da multiplicação dos 

espaçamentos dos outros dois planos que não o da face, pelo seno do seguinte ângulo: 

arco cujo cosseno equivale ao produto vetorial dos vetores diretores dos outros planos, e 

pela divisão do produto dos espaçamentos, dados pelas equações 4.1. 

 

𝐴 𝐹𝑛  𝐸 ∙ 𝐸 ∙  𝑒                                                                                               4    

Onde: 

𝐸  ‖𝜇 
′⃗⃗⃗⃗ ‖

𝐸  ‖𝜇 
′⃗⃗⃗⃗ ‖

 

 

         arccos (
𝜇′

 
⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ ∙ 𝜇′

 
⃗⃗ ⃗⃗  ⃗

𝐸 ∙ 𝐸 
) 

 

Utilizando os valores dos parâmetros de um itabirito friável da Mina do Pico 

(Figueiredo e Aquino, 2005) dados na tabela 4.2 e considerando carregamento 
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gravitacional, no cálculo dos fatores de segurança para o menor e maior bloco foram 

obtidos os seguintes valores: 

FSmenor bloco = 1,21 

FSmaior bloco = 0,75 

 

Tabela 4.2: Parâmetros do itabirito friável da Mina do Pico, Figueiredo e Aquino 

(2005). 

Peso específico (γ) Coesão (c) Ângulo de atrito (ϕ) 

2200kN/m
3 

40kPa 32
0 

 

Os cálculos sugerem que, considerando somente carregamento gravitacional, os blocos 

menores seriam estáveis; o que não acontece com os blocos maiores. Já em condições 

saturadas isso não ocorre, como mostra a figura 4.13,há movimentação de pequenos 

blocos gerando desconfinamento e liberdade de movimentação de outros blocos, 

inclusive os maiores. 

 

O fato é que só com o procedimento desenvolvido para cálculo dos volumes é que foi 

possível comprovar padrões de comportamento para o maciço. 

 

4.2. ESTUDO DE CASO RODOVIA BR-356 

 

A área estudada está situada na rodovia que liga Ouro Preto a Belo Horizonte, rodovia 

BR-356, Km 88. O talude apresenta aproximadamente 160m de extensão, é composto 

basicamente por xistos alterados conforme mostrado na figura 4.15. 

 

Observa-se em campo a presença de diversas rupturas e de dobramentos (figura 4.16), o 

que dificulta a definição das famílias de descontinuidades. Devido às rupturas formou-

se no acostamento da rodovia um grande depósito de tálus. Esse é mais um fator que 

dificulta a realização dos trabalhos de campo e o levantamento dos dados, por se tratar 

de material que sofreu movimentação. O grau de alteração do xisto é outro empecilho 

para definição de algumas características das descontinuidades, como por exemplo, o 

espaçamento das famílias o qual foi estimado através dos blocos de rochas presentes no 

material movimentado (figuras 4.15 e 4.16).  

 



82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.15:Vista parcial do talude na rodovia MG-356(Setor I), mostrando o depósito 

de material movimentado ultrapassando o muro gabião na base. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.16:Presença de dobramentos na xistosidade. 
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4.2.1. Levantamento geotécnico 

 

No levantamento geotécnico o talude foi dividido em dois setores I e II(figura 4.17) e 

não foi possível o levantamento de um grande número de dados em toda a extensão do 

talude (Anexo 3) e sim a coleta de dados em apenas alguns pontos no setor I (figura 

4.15),em função da existência do depósito de material movimentado e presença de 

vegetação. Dificuldades também foram encontradas no setor II devido à forte inclinação 

do talude e o mesmo possuir uma superfície bastante escorregadia mesmo em período 

de seca, gerando uma condição de risco considerável para a execução dos 

levantamentos de campo (figura 4.17). A orientação média do talude obtida em campo é 

igual a 215/55.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.17: Vista dos Setores I e II nas quais o talude mapeado foi dividido. 

Segundo Santos (2014), o talude estudado pertence ao Supergrupo Minas, Grupo Sabará 

que é uma sequência metavulcano sedimentar constituída de mica xisto e clorita xisto 

com intercalações de metagrauvaca, quartzito, quartzito feldspático, quartzito 

ferruginoso, formação ferrífera e metaconglomerado com ocorrência na unidade 

litoestratigráfica do proterozóico. Em muitos pontos o Grupo Sabará se transformou 

pelo intemperismo num saprolito, sendo escassas as exposições de rocha fresca. 

 

I 
II 
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Ainda de acordo com Santos (2014), devido ao contexto geológico e aos poucos grãos 

identificados, pode-se classificar o maciço como xisto verde, mas não foi possível o 

reconhecimento dos minerais por apresentar elevado grau de alteração. O xisto verde, 

formado em condições metamórficas de baixo grau, é composto da combinação dos 

seguintes minerais, actionolita, epidoto, albita, clorita e estilpnomelano ou hornblenda, 

actionolita, albita, clorita, epidoto, granada quando a rocha é metabásica, quando 

metapelítica existe a ocorrência de quartzo. A existência dos grãos de quartzo associada 

ao contexto geológico e a xistosidade do maciço possibilitam que o maciço seja 

caracterizado como xisto metapelítico. A coloração verde (xisto verde) muitas vezes é 

ausente em amostras de mão como no caso do maciço estudado. 

 

No SetorI do talude (figuras 4.15 e 4.16) não foi possível a identificação de minerais nas 

amostras de mão devido ao elevado estado de alteração. Nas análises petrográficas 

realizadas por Santos (2014) não foi possível a identificação dos minerais, no entanto as 

lâminas do setor I apresentaram mais porções escuras, o que evidencia a existência de 

mais minerais opacos do que transparentes.  

 

No Setor I observa-se a presença de pequenas dobras, o talude é bastante fraturado, 

lineação de crenulação por toda a superfície da rocha e possui baixa resistência 

mecânica. A tabela 4.3 apresenta os valores das classificações geomecânicas realizadas 

por Santos (2014). 

 

Tabela 4.3: Classificações geomecânicas realizadas por Santos (2014) no Setor I. 

Classificação geomecânica Valor Classe Descrição 

RMR básico médio 37 IV Maciço pobre 

Sistema Q 1,53 IV Maciço ruim 

RMi médio 0,23  Moderadamente forte 
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Já no Setor II (figura 4.18) ocorrem intrusões de quartzos estirados (“budins”), grau de 

alteração menor, grau de fraturamento menor do que o Setor I observa-se também a 

presença de dobras pequenas a médias e o xisto já apresenta resistência mecânica média. 

Nas análises petrográficas realizadas por Santos (2014), as lâminas do Setor II 

apresentaram mais regiões de minerais transparentes do que opacos evidenciando assim 

a possibilidade da existência de mais minerais de quartzo que podem conferir uma 

maior resistência ao Setor II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.18: Vista do Setor II, mais íngreme e escorregadio do talude com a presença 

de uma ruptura em cunha. 

A tabela 4.4 apresenta os valores das classificações geomecânicas realizadas por Santos 

(2014) no Setor II. 
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Tabela 4.4: Classificações geomecânicas realizadas por Santos (2014) no Setor II. 

Classificação geomecânica Valor Classe Descrição 

RMR básico médio 52 III Maciço razoável 

Sistema Q 5,74 V Maciço regular 

RMi médio 0,77  Moderadamente forte 

 

 

4.2.1.a) Levantamento da atitude da xistosidade 

 

A figura 4.19 mostra o diagrama de freqüência para a xistosidade, obtido do 

levantamento geotécnico. A atitude média do plano de xistosidade é igual a 198/47. Não 

há grandes variações na atitude da xistosidade ao longo do talude. Uma concentração de 

pólos bem definida está presente no diagrama e poucas medidas isoladas se afastam do 

padrão encontrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.19:Diagrama de freqüência para a xistosidade. 
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4.2.1.b) Levantamento da atitude das fraturas 

 

A figura 4.20 mostra o diagrama de freqüência para as fraturas, obtido do levantamento 

geotécnico do talude mapeado (Anexo 3). A correta interpretação das famílias, assim 

como no caso do talude no Bairro São Cristóvão, só foi possível após a utilização de 

métodos numéricos apropriados, o que foi feito em Leite (2005), o que mais uma vez 

enfatiza as diversas dificuldades de levantamentos de dados em taludes escavados em 

rochas brandas e deformadas. 

 

Os conjuntos de pólos obtidos por Leite (2005) que não puderam ser definidos 

claramente como famílias de fraturas foram retirados do diagrama de freqüência da 

figura 4.20. A interpretação das famílias levou em conta os critérios utilizados por Leite 

(2005), a representação gráfica das concentrações polares e a observação das fraturas 

em campo.  

 

Duas famílias de fraturas foram identificadas na área, 1m (267/78) e 2m (204/82). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.20: Diagrama de frequência para as fraturas. 
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4.2.1.c) Análise cinemática 

 

A figura 4.21 mostra a análise cinemática realizada no talude da rodovia MG-356, a 

partir da utilização de projeção hemisférica inclinada na face do talude, admitindo-se 

carregamento gravitacional. As orientações médias das descontinuidades (xistosidade x: 

198/47,família de fraturas 1: 267/78 e família de fraturas 2: 204/82)e do talude 

215/55foram utilizadas. Dois mecanismos de ruptura são possíveis, configurando-se 

novamente uma situação limite. A ruptura pode ser planar, segundo o plano de 

xistosidade x ou por cunha segundo a interseção entre o plano de xistosidade x e o plano 

da família de fraturas 1 .As análises cinemáticas comprovam o que foi observado no 

levantamento geotécnico que a xistosidade é a família principal. Em ambos os casos o 

ângulo entre a força resultante (o pólo do plano horizontal) e a direção de deslizamento 

é de 136º. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.21:Análise cinemática para o talude da rodovia MG-356, carregamento 

gravitacional. 

 

4.2.1.d) Cálculo da distribuição de volumes dos blocos 

 

No estudo de caso da MG-356 também foram desenvolvidos cálculos para obtenção do 

volume de blocos possíveis, tomando como base o mapeamento geotécnico executado 
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na área (Anexo 3), seguindo a mesma metodologia aplicada no estudo de caso anterior. 

Foram calculadas as atitudes médias da xistosidade xm e das descontinuidades 1m e 2m 

(tabela 4.5), também se observou no campo que o espaçamento entre as famílias de 

descontinuidades que na região 1 variava entre 0,05 a 0,65m e na região 2 de 0,2 a 1m. 

 

Como destacado no item 4.2.1 o levantamento geotécnico foi realizado em apenas 

alguns pontos ao longo deste talude, em função da existência do depósito de material 

movimentado, forte inclinação do talude, presença de vegetação e superfície 

escorregadia. Devido a estas dificuldades encontradas não foi possível mapear 30 

valores de espaçamento para cada família. Por isso o cálculo da distribuição volumétrica 

de espaçamento foi baseado em uma variável exponencial aleatória, obtida a partir da 

média dos espaçamentos mapeados, conforme descrito na literatura, Priest (1993) e 

Hudson & Harrison (1992) que consideram essa distribuição. Dessa distribuição foram 

sorteados 30 valores aleatórios de espaçamento. 

 

Tabela 4.5: Orientações médias da xistosidade e das descontinuidades 

 

X F1 F2 Espaçamento 

31/129 83/123 77/77 0,05 – 0,65m (região I) 

0,20 – 1,0m (região II)  

 

Os resultados da distribuição volumétrica dos dois setores distintos do talude da MG-

356, com os valores de espaçamento variando de 0,05 à 0,65m na Setor I e de 0,2 à 1m 

no Setor II, são apresentados nas figuras 4.22 e 4.23, respectivamente. 
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Figura 4.22: Frequência acumulada da distribuição volumétrica dos blocos gerados no 

setor I considerando o espaçamento variando de 0,05 à 0,65m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.23: Frequência acumulada da distribuição volumétrica dos blocos gerados no 

Setor II considerando o espaçamento variando de 0,2 à 1m. 

Utilizando-se a tabela 3.1, onde é feita uma correlação entre a distribuição volumétrica e 

o grau de fraturamento do maciço, o Setor I do talude estudado, onde 95% dos blocos 
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gerados possuem volume inferior à 0,04m
3
, enquadra-se na classificação de talude com 

o grau de fraturamento moderado. 

 

No mapeamento de campo observou-se a presença de blocos de maiores dimensões 

como mostra a figura 4.24. Blocos estes oriundos de rupturas passadas ocasionadas pela 

movimentação de blocos menores que causou o desconfinamento 

edesprendimentodessesblocosmais profundos e maiores, isso ocorre de forma isolada e 

pode induzir a ruptura global do talude conforme discutido por Priest (1993). As figuras 

4.15 e 4.16 mostram a movimentação de blocos menores e levando em conta as fortes 

evidências de campo pode-se dizer que as principais instabilizações envolvem blocos de 

pequeno volume, fato também comprovado pela distribuição volumétrica gerada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.24: Presença blocos de volume maior que os volumes típicos da distribuição 

volumétrica. 

 

No Setor II onde 95% dos volumes de blocos são inferiores à 0,32m
3
 o talude é 

classificado com grau de fraturamento baixo. A classificação do talude utilizando a 

tabela 3.1 confirma as observações do mapeamento geotécnico quanto ao 

comportamento geomecânico distinto nos dois setores do talude da MG-356. 
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No Setor I onde o talude é moderadamente fraturado (figuras 4.15, 4.16 e 4.24), o grau 

de fraturamento favorece a percolação da água acarretando a aceleração do processo de 

alteração, conforme apresentado por Lopes (2006). Pode-se postular que a análise de 

estabilidade do talude poderia partir da hipótese de que o maciço se comporta como 

contínuo, considerando a distribuição volumétrica e grau de alteração para definir o 

padrão geomecânico de comportamento do maciço. É importante ressaltar que apesar de 

se tratar de um material de baixa resistência e fácil desagregação com comportamento 

similar ao de um solo,no entanto, ele apresenta xistosidade e por tanto podem ocorrer 

rupturas condicionadas por essa estrutura, caracterizando o material como maciço 

rochoso.Portanto, deve-se tomar bastante cuidado ao analisar a área estudada, uma vez 

que, o material se encontra no limiar entre rocha e solo, como salienta Santos (2014). 

Já no SetorII onde o grau de fraturamento do talude é baixo nos leva a concluir que não 

se trata exatamente de contínuo equivalente já que os blocos são pequenos, mas eles 

podem provocar rupturas típicas, planares e em cunhas, até de maior porte (figura 4.18). 

 

Outro fato observado nas investigações geotécnicas de superfície foi que o muro gabião 

construído no Setor I do talude (figuras 4.17 e 4.24) não surtiu o efeito esperado. Se 

fosse construído no Setor II teria resultado satisfatório porque ao contrário do Setor I, 

onde se postula o comportamento de contínuo equivalente para o maciço, no Setor II os 

problemas de estabilidade envolvem blocos discretos. 

 

Foi desenvolvida a retroanálise utilizando o programa Swedge da ruptura ocorrida no 

Setor II, mostrada na figura 4.18. Os dados de entrada utilizados na retroanálise 

encontram-se no Anexo 3. Considerando talude seco (drenado), o fator de segurança 

encontrado foi de 1,02, situação limite. O volume da cunha de rocha movimentada foi 

5.892m
3
.  

 

4.3. ESTUDO DE CASO MORRO DO CURRAL 

 

Outro movimento de massa de grande importância ocorrido em 1979 deu-se no Morro 

do Curral, a montante do bairro Vila São José, onde um volume aproximado de 

100.000m
3
 de material se movimentou, atingindo e colocando em risco dezenas de 

moradias.A encosta Morro do Curral (figura 4.25) situa-se a oeste da Praça Tiradentes, 
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no eixo histórico da cidade de Ouro Preto e estende-se desde o bairro Jardim Alvorada, 

divisando com o bairro Vila São José, Praça Rio Branco até a Praça Cesário Alvim 

(onde se localiza o prédio da antiga estação ferroviária). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.25: Localização do Morro do Curral (observar a ocupação na base da encosta). 

 

O escorregamento se deu em xisto bem alterado (Fm Sabará) e foi causado pela erosão 

da base da encosta, onde aflorava um quartzito (Fm Taboões) bem alterado e friável 

(Sobreira et al, 1990). Para estabilização desta encosta houve a necessidade de execução 

de uma obra de terraplanagem com o objetivo de remover o material rompido e alterar a 

geometria da encosta, diminuindo o peso e a inclinação, de forma a aumentar a sua 

estabilidade. 

 

Devido ao histórico de acidentes geotécnicos ocorridos ao longo dos anos e também à 

necessidade de um melhor entendimento do comportamento geomecânico deste tipo de 

maciço, alguns trabalhos foram desenvolvidos em taludes da encosta Morro do Curral, 

como o de Fernandes (2000), Pinheiro (2002), Ferreira (2004), Leite (2008) e Ferreira 

et. al. (2008), e dados desses estudos serão utilizados no desenvolvimento deste estudo 

de caso. 
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As cicatrizes de ruptura localizadas entre os taludes estudados por Fernandes (2000) e 

por Ferreira (2004)e da dissertação de mestrado deste autor (Pinheiro, 2002) foram 

objeto de estudo deste trabalho, ver figura 4.26. Estas cicatrizes geraram e continuam 

gerando material para o depósito de tálus e também geram finos que são carreados para 

o córrego Caquende através das duas drenagens laterais contribuindo e muito para o 

processo de desestabilização do depósito e assoreamento do córrego Caquende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.26: Vista do talude do Morro do Curral, com as cicatrizes 1 e 2 e parte do 

depósito de tálus. 

 

O depósito de tálus possui pouquíssima cobertura vegetal, é composto por blocos de 

xisto decimétricos a métricos envolvidos por uma matriz de material fino e possui 
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inclinação de 45º. O capeamento do córrego Caquende e as escavações realizadas pela 

população, no intuito de aumentar o espaço físico de suas residências têm contribuído 

muito para acelerar o processo de instabilização. Diversas fendas de tração 

desestabilizando toda a massa de tálus são observadas (figura 4.27), o que provoca um 

alto risco às residências que se situam na base do depósito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.27: Setas apontando fendas de tração cortando o topo do depósito de tálus. 

 

4.3.1. Levantamento topográfico 

 

Foi executado um levantamento topográfico da cicatriz de ruptura do talude do Morro 

do Curral, utilizando estação total para obtenção de uma base topográfica utilizando o 

programa TopographTG98SE. 

 

4.3.2. Levantamento geotécnico 

 

Os dados da investigação geotécnica de superfície encontram-se no Anexo 4. Em um 

estudo de análise de estabilidade em talude na encosta Morro do Curral verificou-se que 
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a superfície de xistosidade é a estrutura principal e suas variações locais de atitude 

resultam em mecanismos de ruptura que também variam localmente. Na dissertação de 

mestrado deste autor, para caracterizar tais mecanismos, foi medida a atitude da 

xistosidade sistematicamente no local de ocorrência das cicatrizes de ruptura (figura 

4.28).  

 

A influência das estruturas geológicas é marcada pela presença de um dobramento local 

que provocou a variação da atitude da xistosidade nas duas cicatrizes analisadas, sendo 

estas cicatrizes desenvolvidas uma em cada flanco da dobra. No flanco 1 a atitude 

média da xistosidade é 099/33 e no flanco 2 a atitude média da xistosidade é 167/42. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.28: Diagrama de freqüência de pólos mostrando variação da atitude da 

xistosidade nas cicatrizes. 

 

O diagrama de frequência com as descontinuidades levantadas é mostrado na figura 

4.29. Nesse diagrama foram identificadas três famílias de descontinuidades (1m: 

041/71, 2m: 285/87, 3m: 343/74). 
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Figura 4.29: Diagrama de freqüência para as fraturas. 

 

No levantamento geotécnico realizado neste trabalho foi observado que os 

escorregamentos recorrentes na encosta levaram a mecanismos de tombamento nas 

escarpas que foram desconfinadas pelos escorregamentos nas vertentes (figura 4.30), 

mecanismos estes que não foram observados em trabalhos anteriores supracitados.  É o 

caso típico de blocos que liberam outros blocos formando mecanismos de ruptura 

variados.  

 

É interessante destacar a importância da periodicidade e atualização de levantamento 

geotécnico de detalhe. Em conseqüência da ocorrência dos mecanismos de rupturas 

estudados por Pinheiro (2002) uma situação propícia para ocorrência de mecanismo de 

tombamento foi criada como mostra a figura 4.30e com as chuvas de janeiro de 2012 os 

tombamentos aconteceram. 
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Figura 4.30: Destaque dos mecanismos de tombamento na escarpa provocados pelo 

desconfinamento causados pelos escorregamentos nas vertentes. 

 

4.3.3. Análises cinemáticas 

 

Nas análises cinemáticas nas cicatrizes 1 e 2aplicando projeções hemisféricas 

horizontais e inclinadas, utilizando o programa Dips, da Rocscience e considerando a 

existência de carregamento puramente gravitacional, resultados mais confiáveis foram 

encontrados utilizando-se projeções hemisféricas inclinadas. O resultado dessa análise 

para a cicatriz 1 é apresentado na figura 4.31. 
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A orientação do talude onde ocorreram os deslizamentos que deram origem às cicatrizes 

de ruptura foi 060/75. As possibilidades de ruptura planar segundo a xistosidade 4:xm e 

de rupturas em cunha segundo a intersecção da família de xistosidade com a família 

2:2m e da família de xistosidade com a família 1:m são observadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.31: Análise cinemática, cicatriz 1, projeção hemisférica inclinada, 

carregamento gravitacional. 

 

Na Figura 4.31, o ângulo entre a força resultante (força peso, que é representada pelo 

polo do plano horizontal) e a reta de maior declive da xistosidade rotacionada para a 

face do talude é igual a 123. O ângulo entre a interseção da xistosidade com a família 

1m e a força resultante é igual a 122. Esses resultados mostram a existência de uma 

situação limite, em que é possível tanto a ocorrência de ruptura planar segundo a 

xistosidade, quanto de ruptura em cunha segundo a interseção da xistosidade com a 

família 1m. 

 

Os escorregamentos nesta área ocorreram num estado de carregamento onde as pressões 

neutras nos planos de descontinuidades foram determinantes para os movimentos, já 

que os mesmos aconteceram em períodos chuvosos. Uma análise cinemática mais 

fidedigna deve então levar em conta a presença de água nas superfícies de 

descontinuidades. O estabelecimento deste estado de carregamento depende da 
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geometria completa do bloco, o que não ocorre no caso de carregamento puramente 

gravitacional. Incluindo as pressões neutras na análise, a força resultante não será mais 

o peso do bloco (caso de carregamento gravitacional). É então necessário calcular o 

novo valor da força resultante a partir do estado de carregamento considerado; o que 

requer o conhecimento do volume do bloco e das áreas de cada face. Tanto o módulo 

quanto a orientação da força resultante serão diferentes. 

 

Como estes escorregamentos são típicos de períodos chuvosos (como inclusive se 

verificou no final de 2011 e início de 2012) foi feita a análise cinemática na cicatriz 1 

num estado de carregamento considerando a atuação da força peso e de pressões neutras 

nos planos de descontinuidades (família1m, família 2m e xistosidade x) que delimitam o 

bloco (figura 4.32). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.32: Cicatriz 1 - Análise cinemática utilizando projeção hemisférica inclinada e 

admitindo a presença de pressões neutras. 

 

4.3.4. Análise de estabilidade 

 

Na ausência de dados de campo utilizou-se a hipótese de que a pressão neutra máxima 

ocorre na metade da altura da cunha formada por uma das descontinuidades com a 

superfície de xistosidade. Pressões neutras são desenvolvidas ao longo dos dois planos 

que formam a cunha e são dadas por: 
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No caso dos dados obtidos por Pinheiro (2002),a interseção considerada foi entre a 

superfície de xistosidade e a descontinuidade 1m, uma das possibilidades em termos de 

mecanismo de ruptura. O cálculo da força resultante incluindo a presença de pressões 

neutras foi feito considerando que as pressões neutras se desenvolvem ao longo dos 

planos de xistosidade e da descontinuidade 1m. Na descontinuidade 2m não se 

desenvolvem pressões neutras, toda água é drenada; suposição essa coerente com a 

situação de campo.  

 

O cálculo do volume e das áreas das faces do bloco, necessários para cálculo do peso e 

das forças devido às pressões neutras, foi feito utilizando a solução analítica 

desenvolvida por Lopes et. al. (2011). No caso estudado o bloco é tetraédrico e o 

volume calculado de 1633m
3
 está próximo do volume de 1800m

3
, obtido utilizando o 

método gráfico proposto por Priest (1985), cujo resultado e discussão são apresentados 

por Pinheiro et. al. (2008). A altura do bloco, também estimada em campo, apresenta 

valores próximos aos obtidos, tanto pelo método gráfico, quanto pelo analítico (5,4m e 

6m). Na figura 4.33 a geometria do bloco correspondente à cicatriz 1 é mostrada, com 

os planos que formam as faces do bloco identificados.  

 

A dimensão linear utilizada na análise foi o comprimento de 18,8m da linha de 

interseção entre a descontinuidade 1m e a foliação, valor medido em campo na própria 

cicatriz. O espaçamento das descontinuidades não foi utilizado, já que o comprimento 

da linha de interseção permitiu o cálculo do volume do grande bloco formado. O peso 

calculado do bloco foi de 34293kN. A projeção hemisférica inclinada, correspondente a 

esses dados é mostrada na figura 4.32.  
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Figura 4.33: Vista em escala do bloco correspondente à cicatriz 1. 

 

O ângulo entre a força resultante (o pólo correspondente a essa força é denominado res 

na projeção da figura 4.32) e a direção de deslizamento no plano de xistosidade, igual a 

085/32, é igual a 129°. Já o ângulo entre a força resultante e a interseção entre a 

descontinuidade 1m e a xistosidade é igual a 124°. Estes ângulos novamente mostram 

uma situação limite, onde os dois modos de ruptura são possíveis, com uma tendência 

maior para ocorrência de ruptura planar, o que se mostra coerente com a situação 

observada em campo. 

 

As análises de estabilidade para ruptura planar segundo a xistosidade foram realizadas 

utilizando o programa Swedge (Rocscience, 2011). 

 

Para estimação dos valores de coesão e ângulo de atrito da superfície de xistosidade, 

foram utilizadas as faixas de coesão de 2,8 a 16kPa e ângulo de atrito de 20
0
 a 40

0
, 

obtidas na retroanálise realizada por Pinheiro (2002). 

 

O fator de segurança foi calculado para duas situações; carregamento gravitacional e 

existência de pressões neutras, conforme abordagem discutida nas análises cinemáticas 
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para essa cicatriz. Considerando que o escorregamento ocorreu em período chuvoso, 

foram investigados os valores de coesão e ângulo de atrito que mais se aproximavam da 

situação de equilíbrio-limite.  

 

Os valores que mais se ajustaram foram 16kPa para a coesão e 36° para o ângulo de 

atrito. Observa-se que esses valores são bem próximos daqueles obtidos por Ferreira 

(2004) e Ferreira et. al. (2008). Como o xisto do local da encosta estudado por esses 

autores se encontra bastante alterado, considera-se que esses parâmetros são 

representativos para a xistosidade na cicatriz 1. 

 

A tabela 4.6 apresenta os valores do fator de segurança encontrados para as duas 

situações de talude drenado e saturado. 

 

Tabela 4.6: Valores do fator de segurança 

Condições do talude Coesão Ângulo de atrito Fator de segurança 

Seco 16kPa 36
0 

1,1 

Saturado 16kPa 36
0 

0,7 

 

Considerando as pressões neutras para a pior situação, maciço saturado, uma vez que 

asmovimentações ocorrem no período de chuva, o valor de 0,7 encontrado para o fator 

de segurança utilizando o programa computacional Swedge 5.0, desenvolvido pela 

Rocscience (2011), é coerente 

 

Os cálculos dos volumes do Bloco 1, utilizando o método proposto Lopes et. al. (2011), 

foram de 1632,641m³ e foi próximo aos valor encontrado utilizando o programa 

Swedge. O programa Swedge trabalha com uma solução analítica que permite o cálculo 

do fator de segurança para blocos em forma de cunha (tetraédricos ou poliédricos). As 

dimensões lineares, dados de entrada no Swedge, que permitem o cálculo do volume do 

bloco são a altura da cunha do talude (da crista até a base) ou o comprimento da cunha 

ao longo da direção da face do talude. Não é possível calcular o volume do bloco a 

partir da medida do comprimento de uma aresta. Assim, para o cálculo do volume nesse 

programa a altura da cunha foi obtida por tentativas, até que o comprimento da linha de 

interseção entre 1m e xm fornecesse o valor obtido em campo, igual a 18,8m. O volume 

do Bloco 1 calculado pelo programa Swedge, foi de 1517,632m
3
. Esse valor é mais 
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próximo do obtido pelo método proposto nesse trabalho (1632,64m
3
) do que do valor 

obtido por métodos gráficos, já que também resulta de uma solução analítica. 

 

O volume do Bloco 2, obtido no Swedge por tentativas, da mesma forma como foi feito 

para o Bloco 1, foi de 544,572m
3
 e pela solução analítica proposta neste trabalho foi de 

597,41m
3
. É marcante a proximidade entre os dois volumes calculados. Na figura 4.34 o 

Bloco 2 é representado em três dimensões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.34: Vista em escala do bloco correspondente à cicatriz 2. 

 

4.3.5. Cálculo da distribuição de volumes dos blocos 

 

Também neste estudo de caso foi realizado o cálculo da distribuição de volumes dos 

blocos. Ao se comparar os volumes dos blocos formados no talude do Morro do Curral 

com os dois casos anteriores, talude da Rua Padre Rolim e o talude da MG-356 (Setor 

I), verifica-se que os volumes dos blocos no Morro do Curral são maiores, o que leva a 

concluir que o maciço é constituído por blocos discretos, cujos mecanismos de ruptura 

são condicionados por descontinuidades. O que pode ser confirmado através da figura 

 

2m 
1m 

xm 
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4.35que mostra a frequência acumulada da distribuição volumétrica dos blocos gerados 

considerando um valor de espaçamento médio de 0,55m e a distribuição para a 

distribuição volumétrica, onde 95% dos blocos possuem volume abaixo de 0,36m
3
. 

Utilizando a tabela 3.1, como foi feito nos dois estudos de caso anteriores, o maciço se 

enquadra na classificação quanto ao grau de fraturamento baixo. A utilização de 

métodos de equilíbrio limite é suficiente para as análises, desde que os blocos e com 

seus respectivos volumes sejam definidos, como foi realizado no item anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.35: Frequência acumulada da distribuição volumétrica dos blocos gerados 

para um valor de espaçamento médio de 0,55m. 

 

4.4. ESTUDO DE CASO TALUDE LESTE MINA DO PICO 

 

O quarto estudo de caso deste trabalho é a retro análise do mecanismo de ruptura por 

tombamento flexural (“flexural toppling”) ocorrido em 2004, no talude leste da Mina do 

Pico – Itabirito, MG, pertencente à MBR (Minerações Brasileiras Reunidas S/A) na 

época, hoje Vale,empregando o programa computacional UDEC (Universal Distinct 

Element Code) da Itasca Consulting Group, Inc. de tensão-deformação, utilizando uma 

abordagem que trata o maciço como meio descontínuo. 
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A Mina do Pico situa-se na região sudoeste do Quadrilátero Ferrífero, distando 

aproximadamente 40 km da cidade de Belo Horizonte e 10 km da cidade de Itabirito. 

Essa jazida faz parte do flanco sudeste do sinclinal da Moeda apresentando unidades 

litoestratigráficas do Supergrupo Minas pertencentes às Formações Moeda e Batatal, do 

Grupo Caraça e à Formação Cauê do Grupo Itabira. Ocorrem ainda diques de rochas 

metabásicas intrusivas e coberturas Cenozóicas (Figueiredo e Aquino, 2005). 

 

Do ponto de vista geomorfológico, a região é formada por vales e montanhas alinhados 

grosseiramente na direção NS, subparalela à direção das grandes unidades. O topo das 

montanhas tem cota variando entre 1400m e 1500m de altitude, atingindo até 1580m no 

alto do Pico de Itabirito. As partes mais altas associam-se com rochas mais competentes 

das Formações Moeda e Cauê. Sobre a Formação Cauê, formam-se platôs suportados 

por carapaça laterítica. Os vales ocorrem em regiões formadas por rochas menos 

competentes: filitos, dolomitos e itabiritos dolomíticos. As cotas dos vales variam entre 

as altitudes 1300m e 1350m. A tabela 4.7 apresenta os dados dos taludes da região 

analisada. 

 

Tabela 4.7: Dados dos taludes da região analisada. 

Material Altura do talude Largura de berma Ângulo de face 

Filitos sericíticos  10m 6m 48
0 

Filitos dolomíticos 10m 6m 48
0
 

Quartzitos 10m 6m 52
0 

Aterro 10m 6m 30
0 

 

Figueiredo e Aquino (2005) desenvolveram análises por equilíbrio-limite, para 

superfícies de ruptura circulares globais utilizando o programa SLIDE, 

RocScience/Canadá; análises cinemáticas geradas computacionalmente (estereogramas) 

com o software DIPS (RocScience/Canadá), para identificar quais as direções de taludes 

estariam mais propícias à instabilidade; análises de tombamento em nível de maciço e 

de bancadas, com a utilização dos métodos de Goodman & Bray (1976) e de Aydan & 

Kawamoto (1992) implementado em planilhas eletrônicas e para a retro-análise 

computacional subseqüente foi utilizado o programa computacionalPHASE2, da 

RocScience/Canadá, que modela o maciço rochoso como um meio contínuo, via método 

dos elementos finitos, para retro analisar o tombamento flexural ocorrido, que constou 

de duas fases de escavação: na primeira, foi considerada a cava em janeiro/2004 
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(anterior a escavação realizada nos filitos sericíticos) e na segunda, a situação 

correspondente a outubro/2004.  

 

Baseado no trabalho de Figueiredo e Aquino (2005) e com o intuito de avaliar a ruptura 

por tombamento flexural estudada por eles foram feitas retroanálises do fenômeno 

ocorrido, utilizando uma abordagem numérica capaz de representar maciços 

descontínuos, empregando o programa computacional UDEC. Essas análises visam 

avaliar o ganho em termos de acurácia e representatividade dos resultados, ao utilizar 

uma abordagem que trata o maciço como um meio descontínuo. A modelagem numérica 

de maciços descontínuos é muito mais complexa e problemática; por outro lado, ela 

representa melhor a realidade física de fenômenos de ruptura envolvendo 

descontinuidades. Além disso, espera-se obter um refinamento dos resultados 

encontrados pelos trabalhos desenvolvidos por Figueiredo e Aquino (2005) e um melhor 

entendimento do fenômeno ocorrido em 2004.  

 

Existem poucos estudos utilizando modelagem numérica de maciços descontínuos 

envolvendo análises paramétricas e ou retroanálises de mecanismos desse tipo em 

maciços de rochas brandas muito fraturadas. Assim, as simulações visam contribuir para 

um melhor conhecimento acerca das propriedades geomecânicas das descontinuidades 

de foliação, especialmente sua rigidez.  Também constitui objetivo das simulações o 

estudo da influência do campo de tensões in situ no mecanismo analisado.  

 

4.4.1. Criação do modelo computacional 

 

A criação de um modelo no UDEC inicia-se com um bloco único de um tamanho tal 

que englobe toda a região a ser analisada. As características do modelo são introduzidas 

pela divisão deste bloco inicial em blocos menores cujos contornos representam as 

estruturas geológicas (juntas, falhas, xistosidade, fraturas, contornos litológicos) e 

estruturas de engenharia como as escavações subterrâneas e túneis. Todos os blocos no 

modelo são definidos por um par de coordenadas x e y de seus cantos e centróides. 

Contatos entre blocos, bem como os nós da malha (“gridpoints”) dentro dos blocos 

deformáveis, são também definidos por seus pares de coordenadas. A geração do 
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modelo envolve dividir o bloco ao longo de linhas (“splits” ou “cracks”) cujos pontos 

iniciais e finais são definidos por coordenadas x e y (UDEC, 2004). 

 

4.4.2. Geometria e materiais utilizados para a criação do modelo de blocodo UDEC 

 

Na criação do bloco modelo no UDEC (figura 4.36), optou-se por reunir em um único 

material as diferentes litologias (figura 4.37): itabirito argiloso AIF, itabirito macio SIB, 

hematita média MO, hematita macia SO, hematita compacta HO, itabirito médio MIB 

e itabirito duro HIB, atribuindo ao mesmo, como propriedades, a média das 

propriedades de seus constituintes, sendo que esta simplificação foi testada no Phase2, 

de modo a verificar se os resultados na área de interesse (onde ocorreu o tombamento 

flexural) seriam influenciados pelas mesmas e não foram.Esta simplificação adotada em 

relação à geologia atende às recomendações que constam no manual do usuário (UDEC, 

2004). 

 

Quanto à geometria, foi necessário estender o modelo (tanto no comprimento quanto na 

altura) já que ao executar o modelo no UDEC com as mesmas dimensões que foram 

utilizadas nas análises com o programa Phase2, realizadas por Figueiredo e Aquino 

(2005), que seguiram as recomendações de Sjöberg (1999), ocorreu interferência nas 

fronteiras do problema (altos valores de velocidade). As condições de contorno serão 

apresentadas no item 4.4.5 a seguir. Cabe salientar que Lopes (2006) e Silva (2010) 

também encontraram problemas, quando ao executar os seus respectivos modelos 

utilizando o programa Phase2 atendendo as recomendações feitas por Sjöberg (1999) 

para análises computacionais semelhantes: verticalmente de 2 a 3 vezes a altura total e, 

lateralmente, de 3 a 4 vezes a largura escavada, ambos os autores tiveram que 

considerar dimensões maiores que as recomendadas. 

 

Depois de algumas tentativas, o modelo foi estendido de 20,9 vezes a largura escavada e 

de 8,3 vezes a altura escavada, ficando o modelo final com o tamanho de 1913x760m 

(largura xaltura, respectivamente). Estas tentativas foram processadas no UDEC, de 

modo a encontrar deslocamentos insignificantes no contorno do modelo. 
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Figura 4.36: Bloco modelo criado para as análises utilizando o UDEC.  

 

 

 

Figura 4.37: Modelo computacional para retro-análise do tombamento flexural, Figueiredo e 

Aquino (2005) 
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4.4.3. Geometria do modelo e malha 

 

O modelo de bloco (figura 4.36), incluindo as duas etapas antes e depois da escavação, 

foi criado digitando o par de coordenadas (x, y) dos pontos extremos de seus lados e dos 

pontos extremos das bermas e das faces dos taludes. 

 

Os contatos litológicos (figura 4.36) foram introduzidos digitando o par de coordenadas 

(x, y) de pequenos segmentos de retas, procurando, dentro do possível, manter o mesmo 

formato do modelo criado por Figueiredo e Aquino (2005). Foi feita uma simplificação 

da geometria do talude (retirada de alguns pontos) em função do programa limitar o 

número de pontos a ser introduzido para gerar o bloco e tempo de processamento do 

modelo. 

 

As fraturas no filito sericítico Fs (figura 4.36) foram introduzidas também subdividindo 

o bloco modelo via comando “crack”, tomando o devido cuidado para que os segmentos 

de retas, que as representam, atravessassem o bloco de lado a lado, ou seja, as 

extremidades destes segmentos de reta têm de interceptar em um ponto no contorno 

superior do bloco modelo (bermas e faces do filito sericítico) eem outro ponto no 

contato litológico entre o filito sericítico Fs e o quartzito Qt. Os segmentos de retas que 

não atravessarem todo o bloco são excluídos ao executar o modelo no programa UDEC, 

podendo provocar com esta exclusão valores de espaçamento entre as fraturas (lâminas 

sujeitas ao tombamento) maiores que os verificados em campo.É importante especificar 

que o espaçamento entre lâminas utilizado foi o observado em campo para ocorrência 

do tombamento e não o espaçamento real das descontinuidades de foliação, que seria 

muito menor.Estas fraturas correspondem às descontinuidades de foliação e só foram 

introduzidas no filito sericítico, que é a litologia de interesse, onde ocorreu o 

tombamento flexural. Caso essas descontinuidades fossem introduzidas em toda a 

região de filitos, o modelo ganharia um nível de complexidade muito maior, sem ganhos 

significativos no estudo do mecanismo de ruptura. 

 

Depois de outras análises com simplificações nos contatos litológicos, como a de um 

contato retilíneo entre o quartzito Qt e o filito sericítico Fs, entre o filito sericítico Fs e 

o filito dolomítico Fd e entre o filito dolomítico Fd e as formações ferríferas diversas 
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como explicado anteriormente, verificou-se que os resultados obtidos não eram 

compatíveis com o fenômeno acontecido em 2004, a deformação dos blocos e o 

deslocamento dos mesmos nos contatos geológicos eram muito maiores que os 

registrados na época da ruptura. Optou-se por manter os contatos litológicos (Qt-Fs, Fs-

Fd e Fd-material único) parecidos com o modelo original do Phase2, apesar das 

complicações encontradas quando se trabalha no UDEC com modelos que possuem 

vários cantos de blocos, por causa de concentração de tensões e até mesmo em relação à 

deformação e deslocamento. As fraturas, como são mostradas na figura 4.36, foram até 

mais ou menos a mesma profundidade do modelo original, tomando o cuidado para que 

elas atravessassem todo o filito sericítico para não serem excluídas durante a execução 

do modelo e com isto mantendo o espaçamento verificado em campo. 

 

Depois que o bloco modelo foi criado e todas as descontinuidades definidas, ele passou 

a ser constituído por 50 blocos menores, sendo que no UDEC todos os blocos sofrem 

um arredondamento dos cantos para evitar erros devido à concentração de tensões 

nestes pontos. O arredondamento de canto do bloco é utilizado no UDEC especificando 

um arco de círculo para cada canto de bloco. O arco de círculo é definido pela distância 

do vértice ao ponto de tangência as arestas adjacentes, como mostra a figura 4.38. O 

valor padrão para d é de 0,5. Um comprimento de arredondamento de canto igual a um 

por cento do comprimento da aresta bloco é recomendado. Todavia, há um limite 

máximo para o arredondamento dos cantos que depende do problema que está sendo 

estudado. 

 

Neste estudo, onde se considerou todos os 50 blocos deformáveis, foram executados 

modelos com valores de arredondamento de canto variando de 0,1 a 1,0. Observou-se 

que para valores menores que 0,2 o processamento do modelo é interrompido antes de 

gerar a malha de discretização para todo o modelo e até mesmo antes da execução da 

etapa de escavação e é recomendado aumentar o tamanho da malha e/ou aumentar o 

valor do arredondamento de canto dos blocos para processar novamente o modelo. 
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Figura 4.38: Arredondamento de canto de bloco usando o comprimento de 

arredondamento d. 

 

Outro recurso disponível no UDEC é a ferramenta “SET ovtol”, que permite estabelecer 

uma tolerância para a sobreposição dos blocos (“overlap”) quando ocorre deformação 

e/ou deslocamento. O “SET ovtol” está relacionado com “ROUND” (arredondamento 

dos cantos dos blocos). Este procedimento de aumentar a tolerância de sobreposição no 

início do problema é útil se o comprimento de arredondamento de canto é muito 

pequeno e/ou problema de geometria envolvendo blocos com ângulos muito agudos. No 

entanto esta abordagem também pode ser muito perigosa se não for usada 

cuidadosamente, porque resultados equivocados podem ocorrer se o valor de SET ovtol 

for muito grande. Foram executados modelos variando os valores dos parâmetros 

“ROUND”  e “SET ovtol” e analisando as respostas para modelos processados com o 

valor de “ROUND” = 0,2 e variando o valor de “SET ovtol”. Observou-se que para 

valores inferiores a 0,3 ocorria a sobreposição de blocos (“overlap”). Após o 

processamento de vários modelos com diferentes valores para estes parâmetros (“SET 

ovtol” e “ROUND”) o modelo foi então calibrado para os seguintes valores de 

“ROUND” = 0,2 e “SET ovtol” = 0,3. 

 

Foi elaborada uma malha de elementos triangulares de diferenças finitas para efetuar os 

cálculos dos blocos deformáveis com refinamento na região de interesse, ou seja, na 

região onde foram inseridas as fraturas (figura 4.39). Os valores utilizados foram de 20 
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(comprimento de canto máximo para zonas triangulares) para a região onde se encontra 

os filitos sericítico Fs e dolomítico Fd, onde ocorreram os maiores deslocamentos e 

deformações como será discutido mais a frente. Para as regiões vizinhas os valores de 

comprimento de canto máximo para zonas triangulares adotados foram de 30 para o 

quartzito Qt e de 40 para o aterro e para a formação ferrífera. Como os valores 20, 30 e 

40 definem o comprimento de canto máximo das zonas triangulares, quanto menor o 

valor, maior a densidade da malha e melhor precisão dos cálculos. O modelo executado 

com estas dimensões de malha foi o que apresentou o melhor resultado em termos de 

deslocamento e deformação, dentre os vários modelos executados com diferentes 

valores de dimensões. 

 

 

 

Figura 4.39: A figura apresenta em detalhe a malha na região de estudo 

 

4.4.4. Atribuição de propriedades mecânicas aos materiais e às descontinuidades 

 

A opção para atribuição de propriedades mecânicas aos materiais pela definição de uma 

região para cada material, tanto para os blocos quanto para as descontinuidades, não 

produziu resultados coerentes. O problema encontrado nas tentativas de utilização deste 

recurso é que, se houver sobreposição de regiões, o programa atribui a última 
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propriedade que foi inserida nesta região, perdendo os valores de propriedades 

atribuídos anteriormente e se houver vazios entre regiões criadas, o programa emite uma 

mensagem de erro, paralisando a execução do modelo. Da mesma maneira a execução 

do modelo é interrompida se ficar descontinuidade fora das regiões criadas, uma 

mensagem de erro solicitando a propriedade desta descontinuidade é emitida. A solução 

encontrada foi atribuir as propriedades mecânicas dos materiais bloco a bloco e as 

propriedades mecânicas das descontinuidades foram atribuídas pelo ângulo de mergulho 

das mesmas, como mostram as figuras 4.40 e 4.41. 

 

Como as propriedades mecânicas das descontinuidades foram atribuídas por ângulo de 

mergulho, tornou-se necessário definir os ângulos de todos os segmentos de retas, que 

representam os contatos litológicos uma vez que os mesmos não são retilíneos. 

 

 

 

Figura 4.40: Propriedades mecânicas dos materiais constituintes do modelo 
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Figura 4.41: Propriedades mecânicas dos materiais das descontinuidades presentes no 

modelo. 

 

4.4.5. Condições de contorno e iniciais 

 

Outro procedimento necessário para uma solução geral para análise estática no UDEC é 

especificar as condições de contorno introduzidas após o bloco modelo com as 

descontinuidades ser criado e a malha para os blocos deformáveis ser gerada.  

 

Segundo UDEC (2004) a condição de contorno é a prescrição de uma restrição ou 

condição controlada ao longo de uma fronteira do modelo (por exemplo, um 

deslocamento ou força fixa para problemas mecânicos) e às vezes é difícil saber qual o 

tipo de condição de contorno a ser aplicada, principalmente em modelo com um grau de 

complexidade mais elevado, que foi o caso estudado. 

 

Das opções testadas, optou-se por fixar a velocidade na direção x, em ambas às 

fronteiras laterais da direita e da esquerda e, na fronteira inferior do modelo, foi fixada a 

velocidade na direção y, conforme feito no modelo de Figueiredo e Aquino (2005). Esta 
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opção foi a que deu a melhor resposta em termos de padrão de deslocamentos no 

modelo, compatíveis com os observados no campo. 

 

4.4.6. Retroanálises 

 

O modelo de material rochoso adotado é elástico, o que o torna diferente de Figueiredo e 

Aquino (2005) - Phase2 e restringe a variação de parâmetros, já que somente as 

constantes elásticas, o estado de tensões in situ e as propriedades das descontinuidades 

devem ser especificados. Este modelo é focado essencialmente no estudo do 

tombamento flexural; a ruptura pela rocha não é considerada. 

 

Para o modelo elástico no UDEC as propriedades mecânicas dos materiais requeridas 

são densidade(γ) e os módulo volumétrico(K) e módulo de rigidez ao 

cisalhamento(G)que estão relacionados com o módulo de Young (E) e o coeficiente de 

Poisson (υ) segundo as equações 4.1 e 4.2,sendo que:  

 

𝐾  
𝐸

     υ 
                                                                                       (4.1)       

 

𝐺  
𝐸

   + υ 
                                                                                          (4.2) 

 

Os valores de K e G são dados na tabela 4.8. 

 

Tabela 4.8: Valores de K e G. 

 

MATERIAIS υ E (MPa) K (MPa) G (MPa) γ (MN/m
3
) 

Aterro 0,35 100 111 37 0,018 

Quartzito 0,25 3082,9 2055 1233 0,024 

Filito sericítico 0,35 1827,6 2030 677 0,023 

Filito dolomítico 0,25 614,3 409 246 0,019 

Formação ferrífera 0,25 32000 21333 12800 0,033 

 

Para as propriedades das descontinuidades foram também adotados os valores das 

retroanálises de Figueiredo e Aquino (2005) de coeficiente de rigidez normal de junta kn 

e de rigidez de cisalhamento ksde40 e 0,4MPa/m, respectivamente. 
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O campo de tensões in situ adotado teve as tensões verticais (V) e horizontais (H) 

como sendo suas componentes principais. Ambas variaram com a profundidade (z), 

segundo a hipótese litostática usualmente admitida, de que V= z e H = kV, onde k é 

uma constante e é um peso específico médio de 0.023 MN/m
3
 (Goodman, 1989).O 

carregamento das várias unidades litológicas constou tanto de um campo de tensões 

iniciais (in situ) como do peso próprio das mesmas (forças mássicas). 

 

Nas retroanálises utilizando o programa computacional UDEC foram monitoradas as 

respostas do modelo quanto aos vetores deslocamentos, nas direções verticais e 

horizontais e magnitude das deformações ocorridas para valores de três casos de estados 

de tensões in situ analisados (k=0,5, 1,0 e 1,5), utilizando as propriedades mecânicas 

relacionadas. As respostas encontradas ao executar o modelo com os valores diferentes 

de k quanto aos deslocamentos verticais são mostrados nas figuras 4.42, 4.43, 4.44 e 

tabela 4.9. 

 

 

 

Figura 4.42: Deslocamentos verticais ocorridos com k=0,5  
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Figura 4.43: Deslocamentos verticais ocorridos com k=1,0 

 

 

 

Figura 4.44: Deslocamentos verticais ocorridos com k=1,5  
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Tabela 4.9: Valores dos deslocamentos verticais 

 

k DESLOCAMENTOS VERTICAIS 

0,5 0,2 a 1,6m 

1,0 0,5 a 3m 

1,5 1 a 4m 

 

O modelo executado com o valor de k=0,5é o que melhor representou o fenômeno 

ocorrido, uma vez que os deslocamentos verticais registrados pelos prismas instalados 

para monitoramento, no filito dolomítico, registraram valor máximo da ordem de 0,8m. 

 

As figuras 4.45, 4.46, 4.47 e a tabela 4.10 mostram os deslocamentos horizontais com 

os diferentes valores de k. 

 

 

 

Figura 4.45: Deslocamentos horizontais para k=0,5 
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Figura 4.46: Deslocamentos horizontais para k=1,0 

 

 

 

Figura 4.47: Deslocamentos horizontais para k=1,5 
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Tabela 4.10: Valores dos deslocamentos horizontais 

 

k DESLOCAMENTOS HORIZONTAIS 

0,5 0,5 a 1,5m 

1,0 1 a 4m 

1,5 2 a 6m 

 

Quanto aos deslocamentos horizontais, observa-se que para os três diferentes valores de 

k, o modelo que melhor representou o fenômeno ocorrido foi o executado com o valor 

de k=0,5 porque as observações de campo quanto aos deslocamentos horizontais das 

lâminas de filito sericítico depois de ocorrido o tombamento girava em torno desta faixa 

de 0,5 a 1,5m. 

 

As figuras 4.48, 4.49 e 4.50 mostram os vetores deslocamentos para modelos 

executados com valores de k=0,5, 1,0 e 1,5, respectivamente.  

 

 

 

Figura 4.48: Deslocamentos na região estudada para k=0,5 
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Figura 4.49: Deslocamentos na região estudada para k=1,0 

 

 

 

Figura 4.50: Deslocamentos na região estudada para k=1,5 
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Observando as respostas dos três modelos executados com os diferentes valores de k, 

apesar de em todas as figuras o padrão ser o mesmo, conclui-se que o modelo executado 

com o valor de k=0,5 é mais representativo em função dos valores dos deslocamentos e 

também se percebe que os deslocamentos no filito dolomítico para k=0,5 são maiores 

que nos outros casos, pelo tamanho dos vetores, portanto conclui-se quefoi o que 

melhor reproduziu o fenômeno ocorrido. Os vetores deslocamentos mostram as lâminas 

de filito sericítico tombando no sentido da face do talude e a movimentação do filito 

dolomítico no sentido ascendente. 

 

Também foi observada a deformação sofrida pelo modelo e a separação das lâminas no 

filito sericítico após a sua execução com os três valores distintos de k(figuras 4.51, 4.52 

e 4.53). 

 

 

 

Figura 4.51: Magnitude das deformações ocorridas e as separações das lâminas no 

filito sericítico para k=0,5. 
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Figura 4.52: Magnitude das deformações ocorridas e as separações das lâminas no 

filito sericíticopara k=1,0. 

 

 

 

Figura 4.53: Magnitude das deformações ocorridas e as separações das lâminas no 

filito sericítico para k=1,5. 
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Analisando as respostas obtidas com a execução dos modelos com valores distintos de 

k, o resultado que melhor reproduziu o fenômeno ocorrido foi o executado com o valor 

de k=0,5. Ao se observar as três figuras (4.51, 4.52 e 4.53) percebe-se que a figura 4.51 

(valor de k=0,5) foi a que apresentou a maior separação das lâminas de Fs, confirmando 

o que também é apresentado na figura 4.48pelos vetores deslocamentos e percebe-se 

nitidamente que a deformação no filito dolomítico para k=0,5 é maior que nos outros 

modelos. Isso é coerente com a realidade, pois esta deformação do Fd tem grande 

influência no tombamento das lâminas de filito sericítico.  

 

Outra observação digna de nota é que o aumento da tensão confinante aumenta 

significativamente os valores de deslocamentos, justamente onde ocorre a separação das 

lâminas (tração); o que é um resultado coerente porque com a escavação o alívio lateral 

é maior para maiores valores de tensão confinante (porque a ruptura ocorre em função 

do tracionamento das lâminas na crista). 

 

Calibrado o modelo para o valor de k=0,5, foram construídos modelos variando a 

rigidez das descontinuidades e verificando a sua influência. Dentre os diversos modelos 

foi construído um adotando os valores de rigidez kn = 890 MPa/m e ks = 370 MPa/m 

(valores de ensaios de laboratório, Franca, 1997). As respostas do modelo construído 

quanto a magnitude dos vetores deslocamentos, quanto aos deslocamentos verticais e 

horizontais e quanto à deformação e separação das lâminas no filito sericítico são 

apresentadas nas figuras 4.54, 4.55, 4.56 e 4.57, respectivamente. 
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Figura 4.54: Vetores deslocamentos para k=0,5, kn = 890MPa/m e ks =370MPa/m. 

 

 

 

Figura 4.55: Deslocamentos verticais ocorridos com k=0,5,kn=890MPa/m e ks 

=370MPa/m. 
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Figura 4.56: Deslocamentos horizontais ocorridos com k=0,5,kn=890MPa/m e ks 

=370MPa/m. 

 

 

 

Figura 4.57: Magnitude das deformações ocorridas e as separações das lâminas no 

filito sericítico para k=0,5,kn=890MPa/m e ks =370MPa/m. 
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 Ao se observar as respostas do modelo analisado para K=0,5,kn=890MPa/m e ks 

=370MPa/m (figuras 4.54, 4.55, 4.56 e 4.57), percebe-se que o mecanismo de 

tombamento acontece, mas os deslocamentos verticais e horizontais são menores que os 

observados em campo e os reproduzidos nas figuras 4.42 e 4.45. Também ao se 

comparar a deformação sofrida pelos modelos (4.51 e 4.57), nota-se que a separação 

entre as lâminas mostradas na figura 4.51é mais representativa do que a mostrada na 

figura 4.57, que possui coeficientes de rigidez muito maiores. Apesar dos 

deslocamentos terem sido menores, era esperado um deslocamento muito menor do que 

o obtido, devido aos elevados valores de kn e ks. Ou seja, o modelo demonstra que a 

rigidez das descontinuidades é uma variável menos influenciante do que se poderia 

imaginar, o que é um resultado intrigante e leva a conclusão que o mais relevante para 

que o mecanismo de tombamento tenha ocorrido foi a deformação do filito dolomítico.  

 

Pinho (2003) chama a atenção para as dificuldades de amostragem indeformada de 

rochas brandas e, consequentemente, os corpos de provas confeccionados para ensaios 

representarem a parte menos alterada do maciço, tanto na amostragem através de 

sondagens onde a recuperação é baixa quanto nas amostragens de afloramentos, poços 

ou trincheiras. Os corpos de prova confeccionados para os ensaios representam a melhor 

parte da amostra. Os resultados destes ensaios podem levar a valores elevados para os 

módulos de rigidez ocasionando erros na caracterização do maciço e também nas 

análises de estabilidade. 

 

Acredito que as grandes dificuldades envolvidas na construção e execução do modelo 

utilizando o programa UDEC sejam obstáculos à sua utilização em análises de rotina, 

entretanto o ganho obtido é justificado na calibração de modelos e entendimento de 

fenômenos mais complexos como o caso estudado. 

 

Foi desenvolvida uma análise elásticano Phase2, meio contínuo, com o intuito de 

avaliar as respostas do mesmo modelo de mecanismo de tombamento flexural e com os 

mesmos parâmetros do modelo analisado no UDEC, meio descontínuo.  

 

As figuras 4.58, 4.59 e 4.60 apresentam a resposta do modelo quanto aos deslocamentos 

verticais, magnitude das deformações ocorridas e as separações das lâminas no filito 
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sericítico em uma análise elástica adotando valores de k = 0,5; 1,0 e 1,5, 

respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.58: Resposta do modelo quanto aos deslocamentos verticais, magnitude das 

deformações ocorridas e as separações das lâminas no filito sericítico com k=0,5, em 

uma análise elástica e meio contínuo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.59: Resposta do modelo quanto aos deslocamentos verticais, magnitude das 

deformações ocorridas e as separações das lâminas no filito sericítico com k=1,0, em 

uma análise elástica e meio contínuo. 
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Figura 4.60: Resposta do modelo quanto aos deslocamentos verticais, magnitude das 

deformações ocorridas e as separações das lâminas no filito sericítico com k=1,5, em 

uma análise elástica e meio contínuo. 

 

Também foi desenvolvida uma análise considerando meio contínuo para avaliar a 

resposta do modelo para os altos valores de rigidez kn = 890MPa/m e ks = 370MPa/m, 

apresentados na figura 4.61. 
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Figura 4.61: Resposta do modelo quanto aos deslocamentos verticais, magnitude das 

deformações ocorridas e as separações das lâminas no filito sericítico com k=0,5 e 

valores de rigidez kn=890MPa/m e ks =370MPa/m, em uma análise elástica e meio 

contínuo. 

 

Ao analisarmos as respostas dos modelos desenvolvidos em meio contínuo para os 

valores de k = 0,5, 1,0 e 1,5 (figuras 4.58, 4.59 e 4.60),percebe-se que a melhor resposta 

do modelo quanto aos deslocamentos verticais, magnitude das deformações ocorridas e 

as separações das lâminas no filito sericítico obtida foi para o valor de k = 1,5. Um 

resultado diferente para campo de tensões in situ para o mesmo modelo analisado 

anteriormente, considerando o meio descontínuo, onde a melhor resposta do modelo foi 

para o valor de k = 0,5. 
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CAPÍTULO 5 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na abordagem dos quatro estudos de casos desenvolvidos foi apresentada e discutida a 

metodologia aplicada a cada um deles e os resultados obtidos. No primeiro e no 

segundo caso foi feito um levantamento geotécnico de detalhe, análise cinemática e 

apresentada uma proposta de solução analítica para cálculo de volumes de blocos em 

maciços rochosos fraturados envolvendo três planos de famílias de descontinuidades e 

seus espaçamentos. A vantagem desta abordagem é ser baseada em fundamentos de 

álgebra linear e cálculo vetorial e ser uma solução exata que depende apenas da atitude 

média das famílias de descontinuidades que formam o bloco e de uma dimensão linear 

do bloco, escolhida de acordo com a conveniência do usuário e a facilidade de medição 

em campo, no nosso estudo foi utilizado o espaçamento. 

 

No caso da BR356/Setor I para definir o padrão geomecânico de comportamento do 

maciço foi proposto utilizar a distribuição volumétrica, sendo que as grandes 

instabilizações se dariam ou pela rocha (contínuo equivalente) ou pelo fato de que 

alguns blocos menores instáveis podem provocar o desconfinamento de outros blocos 

(maiores ou menores), fazendo com que a ruptura atinja maiores proporções. No Setor 

II/BR356,que difere do Setor I onde o grau de fraturamento e o estado de alteração são 

maiores e no talude da Rua Padre Rolim, apesar dos blocos possuírem volumes 

pequenos eles podem provocar rupturas típicas, planares e em cunhas, até de maior 

porte.Nestes casos só com o procedimento desenvolvido para cálculo dos volumes é que 

foi possível verificar a distribuição volumétrica dos blocos e com isto postular padrões 

de comportamento para o maciço e penso que isso deva ser enfatizado como 

contribuição do estudo. 

 

O terceiro caso, além da abordagem aplicada aos dois casos anteriores, é realizado uma 

análise de bloco rígido aplicando a abordagem de Lopes et al (2011) para o cálculo do 

volume e das faces do bloco, destacando-se as suas vantagens.  
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Comparando os volumes dos blocos formados no talude do Morro do Curral e do Setor 

II/BR356 com os casos da Rua Padre Rolim e Setor I/BR356, verifica-se que os 

volumes dos blocos são maiores, o que nos leva a concluir que, neste caso, o maciço 

não pode ser tratado como um meio contínuo e sim formado por blocos discretos, cujos 

mecanismos de ruptura são condicionados por descontinuidades. E no caso em questão 

a utilização de métodos de equilíbrio limite é satisfatória. 

 

Destaca-se também a importância da periodicidade e atualização de levantamento 

geotécnico de detalhe, uma vez que, nos trabalhos anteriores realizados no talude Morro 

do Curral o mecanismo de tombamento não foi observado. Com as chuvas, ocorridas 

em janeiro de 2012, os escorregamentos recorrentes na encosta levaram a mecanismos 

de tombamento nas escarpas que foram desconfinadas pelos escorregamentos nas 

vertentes. É o caso típico de blocos que liberam outros blocos formando mecanismos de 

ruptura variados. Também é relevante no levantamento geotécnico de detalhe identificar 

qual o espaçamento que define o bloco porque em casos como o do Morro do Curral o 

espaçamento que define os blocos e o espaçamento das famílias de fraturas são 

variáveis distintas, da mesma forma que no talude da Mina do Pico o espaçamento entre 

lâminas utilizado foi o observado em campo para ocorrência do tombamento e não o 

espaçamento real das descontinuidades de foliação, que é muito menor. 

 

No quarto caso a abordagem difere das anteriores, neste caso é feita uma análise tensão 

deformação. Apesar do esforço e das dificuldades para utilização do programa 

computacional UDEC, o ganho obtido com a sua utilização é justificado para calibração 

de modelos e entendimento do fenômeno, principalmente em taludes de maior porte 

onde o grau de complexidade é maior. Entretanto, as grandes dificuldades envolvidas na 

construção e execução do modelo e a necessidade de um grande número de dados de 

entrada são obstáculos à sua utilização em análises de rotina de problemas geotécnicos. 

 

A influência de variáveis como, rigidez de juntas e campo de tensões in situ, meio 

contínuo ou descontínuo na análise de estabilidade foi discutida. A aplicação e 

importância de ferramentas computacionais como o UDEC 4.01 e Phase2 foram 

apresentadas e utilizadas, ressaltando suas dificuldades e vantagens. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

 

A figura A1 apresenta a localização dos taludes dos estudos de casos da Rua Padre 

Rolim (I), da BR356 (II) e do Morro do Curral (III) no mapa geológico de Ouro Preto. 

 

 
 

Figura A1: Mapa geológico de Ouro Preto com a indicação das áreas estudadas. 

 

ANEXO 2 

 

A tabela A1 apresenta os dados do levantamento geotécnico executado no talude da Rua 

Padre Rolim. 

 

Tabela A1: Dados do levantamento geotécnico do talude da Rua Padre Rolim. 

 

TALUDE RUA PADRE ROLIM – INTERVALO 1 

Atitudes (
0
) 

X: Xistosidade – F: Fraturas 

Observações 

X: 220/55 F: 150/85 *Largura do intervalo: 5m 

*Comprimento do intervalo: 3m 

Atitude do talude: 220/60 

Espaçamento: 4, 20, 75cm 

Persistência: no intervalo levantado 

sim 

Abertura: fechada 

X: 200/49 F: 100/89 

X: 230/55 F: 090/89 

X: 250/35 F: 110/80 

X: 200/35 F: 130/75 

X: 240/70 F: 130/89 

X: 210/70 F: 140/89 
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X: 280/55 F: 110/80 Preenchimento: sem 

Rugosidade: lisa 

Percolação: úmido sem surgência de 

água 

Número de famílias: 3 

Resistência da parede: alta 

Forma dos blocos: tabular 

Tamanho dos blocos: 75x20x4cm
3
 

Material resistente quebra com 

dificuldade com golpes de martelo, Itabirito, 

presença de quartzo. 

X: 230/80 F: 150/89 

 F: 240/89 

TALUDE RUA PADRE ROLIM – INTERVALO 2 

Atitudes (
0
) 

X: Xistosidade – F: Fraturas 

Observações 

X: 210/55 F: 155/75 Largura do intervalo: 5m 

Comprimento do intervalo: 3m 

Atitude do talude: 220/60 

Espaçamento: 16, 80, 50cm 

Persistência: no intervalo levantado 

sim 

Abertura: milimétrica 

Preenchimento: sem 

Rugosidade: lisa 

Percolação: úmido sem surgência de 

água 

Número de famílias: 3 

Resistência da parede: alta 

Forma dos blocos: tabular 

Tamanho dos blocos: 85x50x16cm
3
 

Material resistente quebra com 

dificuldade com golpes de martelo, Itabirito, 

presença de quartzo,, presença de dobras 

 

* em frente a pousada Flávia Helena 

X: 220/45 F: 163/70 

X: 230/60 F: 170/80 

X: 187/60 F: 132/70 

X: 220/45 F: 168/78 

X: 220/45 F: 174/60 

X: 202/45 F: 172/70 

X: 243/52 F: 140/77 

X: 224/45 F: 220/75 

X: 203/50 F: 173/75 

X: 225/42 F: 148/85 

X: 244/38 F: 290/80 

X: 220/55 F: 264/85 

F: 260/85 F: 110/70 

F: 210/77 F: 160/70 

F: 165/70 F: 168/85 

F: 136/70 F: 168/70 

F: 243/55 F: 138/75 

TALUDE RUA PADRE ROLIM – INTERVALO 3, 4 e 5 

Atitudes (
0
) 

X: Xistosidade – F: Fraturas 

Observações 

X: 207/60  Largura do intervalo: 15m 

Comprimento do intervalo: 3m 

Atitude do talude: 220/60 

Espaçamento: 3 - 20cm 

Persistência: no intervalo levantado 

sim 

Abertura: milimétrica 

Preenchimento: sem 

Rugosidade: lisa 

Percolação: úmido sem surgência de 

água 

Número de famílias: várias 

X: 200/60  
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Resistência da parede: alta 

Forma dos blocos: tabular 

Tamanho dos blocos: 3x5x20cm
3
 

Material resistente quebra com 

dificuldade com golpes de martelo, Itabirito, 

presença maior de quartzo, presença de 

dobras, no intervalo 5 presença de xisto 

TALUDE RUA PADRE ROLIM – INTERVALO 6 

Atitudes (
0
) 

X: Xistosidade – F: Fraturas 

Observações 

X: 234/50 F: 162/65 Largura do intervalo: 5m 

Comprimento do intervalo: 3m 

Atitude do talude: 214/50 

Espaçamento: 60, 90, 20cm 

Persistência: no intervalo levantado 

sim 

Abertura: milimétrica 

Preenchimento: sem 

Rugosidade: rugosa 

Percolação: úmido sem surgência de 

água 

Número de famílias: 3 

Resistência da parede: alta 

Forma dos blocos: tabular 

Tamanho dos blocos: 60x90x20cm
3
 

Material resistente quebra 

moderadamente com golpes de martelo, 

Itabirito, Após a escada, Região menos 

conturbada que as regiões 3,4 e 5, Presença de 

nódulos de quartzo 

X: 210/65 F: 208/75 

X: 218/48 F: 254/80 

X: 215/50 F: 205/70 

X: 208/45 F: 182/50 

X: 200/42 F: 204/45 

X: 206/45 F: 154/60 

X: 206/50 F: 160/85 

X: 210/50 F: 254/75 

X: 222/50 F: 170/80 

X: 219/45 F: 236/88 

X: 222/47 X: 210/55 

X: 214/50 X: 198/45 

TALUDE RUA PADRE ROLIM – INTERVALO 7 

Atitudes (
0
) 

X: Xistosidade – F: Fraturas 

Observações 

X: 206/60 F: 142/60 Largura do intervalo: 5m 

Comprimento do intervalo: 3m 

Atitude do talude: 214/50 

Espaçamento: 15, 10, 55cm 

Persistência: no intervalo levantado 

sim 

Abertura: milimétrica 

Preenchimento: sem 

Rugosidade: lisa 

Percolação: úmido sem surgência de 

água 

Número de famílias: 3 

Resistência da parede: baixa 

Forma dos blocos: tabular 

Tamanho dos blocos: 15x10x55cm
3
 

Material quebra com  facilidade com 

X: 216/50 F: 163/55 

X: 223/60 F: 148/80 

X: 223/55 F: 157/87 

X: 210/55 F: 150/65 

X: 216/55 F: 190/25 

X: 200/65 F: 140/82 

X: 208/50 F: 134/85 

X: 208/55 F: 152/89 

X: 220/55 F: 210/55 

X: 210/52 F: 232/70 

F: 144/80 F: 218/65 

F: 200/40 F: 154/88 

F: 200/50 F: 152/80 

F: 246/80 F: 190/70 

F: 180/55  
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golpes de martelo 

TALUDE RUA PADRE ROLIM – INTERVALO 8 

Atitudes (
0
) 

X: Xistosidade – F: Fraturas 

Observações 

X: 206/60 F: 142/60 Largura do intervalo: 5m 

Comprimento do intervalo: 3m 

Atitude do talude: 214/50 

Espaçamento: 100, 70, 30cm 

Persistência: no intervalo levantado 

sim 

Abertura: milimétrica 

Preenchimento: sem 

Rugosidade: lisa 

Percolação: úmido sem surgência de 

água 

Número de famílias: 3 

Resistência da parede: alta 

Forma dos blocos: tabular 

Tamanho dos blocos: 70x100x30cm
3
 

Material resistente quebra com 

dificuldade com golpes de martelo, Itabirito. 

X: 216/50 F: 163/55 

X: 223/60 F: 148/80 

X: 208/55 F: 157/87 

X: 200/65 F: 150/65 

X: 208/50 F: 144/80 

X: 208/55  F: 200/40 

X: 223/55 F: 200/50 

X: 210/55 F: 216/65 

X: 220/55 F: 154/88 

X: 210/52 F: 152/80 

X: 216/55 F: 190/25 

F: 140/82 F: 180/55 

F: 190/70 F: 152/89 

F: 134/85 F: 232/70 

F: 210/55  

 

TALUDE RUA PADRE ROLIM – INTERVALO 9 

Atitudes (
0
) 

X: Xistosidade – F: Fraturas 

Observações 

X: 197/45 F: 200/55 Largura do intervalo: 5m 

Comprimento do intervalo: 3m 

Atitude do talude: 214/50 

Espaçamento: 20, 50, 7cm 

Persistência: no intervalo levantado 

sim 

Abertura: milimétrica 

Preenchimento: sem 

Rugosidade: lisa 

Percolação: úmido sem surgência de 

água 

Número de famílias: 3 

Resistência da parede: alta 

Forma dos blocos: tabular 

Tamanho dos blocos: 20x 50x 7cm
3
 

Material resistência moderada ao 

golpes de martelo, Itabirito. 

X: 203/50 F: 202/55 

X: 210/42 F: 165/87 

X: 200/50 F: 202/50 

X: 214/50 F: 132/87 

X: 195/47 F: 198/65 

X: 215/50 F: 130/45 

X: 218/50 F: 138/80 

X: 204/50 F: 142/85 

X: 202/50 F: 152/75 

X: 197/50 F: 194/45 

X: 198/52 F: 150/85 

F: 204/45 F: 204/45 

TALUDE RUA PADRE ROLIM – INTERVALO 10 

Atitudes (
0
) 

X: Xistosidade – F: Fraturas 

Observações 

X: 210/50 F: 248/55 Largura do intervalo: 5m 

Comprimento do intervalo: 3m 

Atitude do talude: 214/50 

Espaçamento: 20, 50, 7cm 

X: 215/50 F: 192/62 

X: 219/50 F: 200/70 

X: 208/50 F: 290/88 
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 X: 

202/70 

F: 150/75 Persistência: no intervalo levantado 

sim 

Abertura: milimétrica 

Preenchimento: sem 

Rugosidade: lisa 

Percolação: úmido sem surgência de 

água 

Número de famílias: 3 

Resistência da parede: alta 

Forma dos blocos: tabular 

Tamanho dos blocos: 20x50x7cm
3
 

Material resistência moderada ao golpe 

de martelo, Itabirito 

X: 215/50 F: 235/30 

X: 215/80 F: 208/65 

X: 218/85 F: 225/40 

F: 165/72 F: 152/70 

F: 208/75 F: 218/72 

F: 125/80 F: 130/89 

F: 218/58 F: 219/75 

F: 165/65 F: 210/65 

F: 122/75 F: 245/45 

F: 147/70  

TALUDE RUA PADRE ROLIM – INTERVALO 11 

Atitudes (
0
) 

X: Xistosidade – F: Fraturas 

Observações 

X: 208/50 F: 220/56 Largura do intervalo: 5m 

Comprimento do intervalo: 3m 

Atitude do talude: 214/50 

Espaçamento: 20, 50, 7cm 

Persistência: no intervalo levantado 

sim 

Abertura: milimétrica 

Preenchimento: sem 

Rugosidade: lisa 

Percolação: úmido sem surgência de 

água 

Número de famílias: 3 

Resistência da parede: alta 

Forma dos blocos: tabular 

Tamanho dos blocos: 20x50x 7cm
3
 

 Itabirito, Transição entre material 

resistente quebra com dificuldade e material 

que quebra com facilidade com golpes de 

martelo 

X: 210/55 F: 195/45 

X: 220/60 F: 222/35 

X: 222/65 F: 205/40 

X: 205/60 F: 119/89 

X: 220/65 F: 188/45 

X: 222/52 F: 202/55 

X: 235/60 F: 122/89 

F: 155/85 F: 150/68 

F: 201/60 F: 210/45 

F: 138/80 F: 218/35 

F: 268/80 F: 168/70 

F: 151/89 F: 215/30 

F: 148/85 F: 285/81 

 F: 205/40 

TALUDE RUA PADRE ROLIM – INTERVALO 12 

Atitudes (
0
) 

X: Xistosidade – F: Fraturas 

Observações 

X: 225/60 F: 151/89 Largura do intervalo: 5m 

Comprimento do intervalo: 3m 

Atitude do talude: 214/50 

Espaçamento: 10, 35, 20cm 

Persistência: no intervalo levantado 

sim 

Abertura: milimétrica 

Preenchimento: sem 

Rugosidade: lisa 

Percolação: úmido sem surgência de 

água 

X: 205/55 F: 200/65 

X: 232/65 F: 152/89 

X: 220/50 F: 118/87 

X: 255/55 F: 202/65 

X: 212/55 F: 213/52 

X: 170/45 F: 158/80 

F: 115/80 F: 158/55 

F: 240/69 F: 148/75 

F: 130/80 F: 238/42 

F: 130/75 F: 130/85 
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F: 232/35 F: 245/45 Número de famílias: 3 

Resistência da parede: alta 

Forma dos blocos: tabular 

Tamanho dos blocos: 10x 35x 20cm
3
 

Material resistente ao golpe de 

martelo, Itabirito, presença de dobras 

F: 155/85, F: 238/42, X: 205/55 - 

Formam cunha? 

F: 120/80 F: 178/85 

F: 195/40 F: 252/89 

F: 108/85 F: 138/70 

F: 255/75 F: 132/65 

TALUDE RUA PADRE ROLIM – INTERVALO 13 

Atitudes (
0
) 

X: Xistosidade – F: Fraturas 

Observações 

X: 168/48 F: 120/80 Largura do intervalo: 5m 

Comprimento do intervalo: 3m 

Atitude do talude: 214/50 

Espaçamento: 10, 35, 20cm 

Persistência: no intervalo levantado 

sim 

Abertura: milimétrica 

Preenchimento: sem 

Rugosidade: lisa 

Percolação: úmido sem surgência de 

água 

Número de famílias: 3 

Resistência da parede: alta 

Forma dos blocos: tabular 

Tamanho dos blocos: 10x35x 20cm
3
 

Material resistente ao golpe de 

martelo, Itabirito, presença de dobras 

X: 185/50, F: 132/80, F: 222/60 - 

cunha? 

X: 178/55, F: 110/70, F: 220/60 – 

cunha? 

X: 185/50 F: 190/50 

X: 190/58 F: 110/70 

X: 165/58 F: 278/65 

X: 190/55 F: 132/80 

X: 178/55 F: 180/65 

X: 180/55 F: 222/60 

F: 260/85 F: 185/60 

F: 202/50 F: 190/60 

F: 235/80 F: 185/60 

F: 110/45 F: 115/60 

F: 140/75 F: 182/40 

F: 110/70 F: 220/60 

F: 125/50 F: 240/65 

 F: 230/65 

TALUDE RUA PADRE ROLIM – INTERVALO 14 

Atitudes (
0
) 

X: Xistosidade – F: Fraturas 

Observações 

X: 205/58 F: 130/75 Largura do intervalo: 5m 

Comprimento do intervalo: 3m 

Atitude do talude: 214/50 

Espaçamento: 10, 3, 20cm 

Persistência: no intervalo levantado 

sim 

Abertura: milimétrica 

Preenchimento: sem 

Rugosidade: lisa 

Percolação: úmido sem surgência de 

água 

Número de famílias: 3 

Resistência da parede: alta 

X: 200/65 F: 302/89 

X: 231/50 F: 115/62 

X: 190/62 F: 272/80 

X: 188/50 F: 190/70 

X: 210/65 F: 165/64 

X: 208/65 F: 150/60 

F: 150/55 F: 185/70 

F: 148/55 F: 240/70 

F: 243/60 F: 162/70 

 F: 265/80 

F: 150/75 

F: 152/55 
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F: 270/70 Forma dos blocos: tabular 

Tamanho dos blocos: 10x3x 7cm
3
 

(blocos menores); 80x20x100cm
3
 (blocos 

maiores) 

Material resistente ao golpe de 

martelo, Itabirito 

F: 148/55, F: 243/60, X:208/65 – 

cunha? 

F: 112/85 

F: 160/65 

TALUDE RUA PADRE ROLIM – INTERVALO 15 

Atitudes (
0
) 

X: Xistosidade – F: Fraturas 

Observações 

X: 198/48 F: 280/75 Largura do intervalo: 5m 

Comprimento do intervalo: 3m 

Atitude do talude: 214/50 

Espaçamento: 7, 35, 20cm 

Persistência: no intervalo levantado 

sim 

Abertura: milimétrica 

Preenchimento: sem 

Rugosidade: rugosa 

Percolação: úmido sem surgência de 

água 

Número de famílias: 3 

Resistência da parede: alta 

Forma dos blocos: tabular 

Tamanho dos blocos: 7x 35x 20cm
3
 

Material quebra facilmente com golpe 

de martelo, Itabirito 

 

X: 203/40 F: 255/78 

X: 208/45 F: 150/85 

X: 218/45 F: 135/85 

X: 210/40 F: 110/89 

 F: 100/75 

F: 315/89 

F: 135/80 

F: 110/85 

F: 112/89 

F: 135/80 

F: 108/89 

F: 110/85 

TALUDE RUA PADRE ROLIM – INTERVALO 16 

Atitudes (
0
) 

X: Xistosidade – F: Fraturas 

Observações 

X: 210/40 F: 108/89 Largura do intervalo: 5m 

Comprimento do intervalo: 3m 

Atitude do talude: 214/50 

Espaçamento: 10, 30, 6cm 

Persistência: no intervalo levantado 

sim 

Abertura: milimétrica 

Preenchimento: sem 

Rugosidade: rugosa 

Percolação: úmido sem surgência de 

água 

Número de famílias: 3 

Resistência da parede: alta 

Forma dos blocos: tabular 

Tamanho dos blocos: 10x30x 6cm
3
 

Material quebra facilmente com golpe 

de martelo, Itabirito 

X: 205/45 F: 150/75 

X: 210/45 F: 228/65 

X: 200/45 F: 110/85 

X: 203/50 F: 295/78 

 F: 195/55 

F: 228/68 

F: 138/89 

F: 140/85 

F: 145/89 

F: 115/85 

F: 120/89 

F: 310/89 

F: 300/80 

F: 105/85 
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TALUDE RUA PADRE ROLIM – INTERVALO 17 

Atitudes (
0
) 

X: Xistosidade – F: Fraturas 

Observações 

X: 205/55 F: 282/85 Largura do intervalo: 4,20m 

Comprimento do intervalo: 3m 

Atitude do talude: 214/50 

Espaçamento: 10, 30, 6cm 

Persistência: no intervalo levantado 

sim 

Abertura: milimétrica 

Preenchimento: sem 

Rugosidade: rugosa 

Percolação: úmido sem surgência de 

água 

Número de famílias: 3 

Resistência da parede: alta 

Forma dos blocos: tabular 

Tamanho dos blocos: 10x30x 6cm
3
 

Material quebra facilmente com golpe 

de martelo, Itabirito 

X: 210/53 F: 105/85 

X: 195/50 F: 108/80 

X: 208/55 F: 105/89 

 F: 118/88 

F: 132/60 

F: 178/62 

F: 115/80 

F: 098/85 

F: 135/80 

F: 298/80 

F: 108/85 

F: 100/85 

F: 89/75 

F: 175/50 

F: 100/89 

TALUDE RUA PADRE ROLIM – INTERVALO 18 

Atitudes (
0
) 

X: Xistosidade – F: Fraturas 

Observações 

X: 195/30 F: 222/70  

Largura do intervalo: 5m 

Comprimento do intervalo: 3m 

Atitude do talude: 214/50 

Espaçamento: 30, 45, 2 7cm 

Persistência: no intervalo levantado 

sim 

Abertura: milimétrica 

Preenchimento: sem 

Rugosidade: lisa 

Percolação: úmido sem surgência de 

água 

Número de famílias: 3 

Resistência da parede: alta 

Forma dos blocos: tabular 

Tamanho dos blocos: 30x45x 27cm
3
 

Itabirito, material resistente quebra 

com dificuldade com golpes de martelo, 

presença de dobras 

X: 208/40 

F: 165/89 

F: 210/80 

 

Após a cicatriz – loja de artesanato 

(início) 

X: 150/40 F: 208/70 

X: 175/70 F: 202/85 

X: 208/40 F: 290/89 

 F: 190/85 

F: 245/89 

F: 178/85 

F: 185/62 

F: 210/65 

F: 158/80 

F: 260/85 

F: 218/62 

F: 268/70 

F: 213/75 

F: 175/75 

F: 190/78 

F: 165/89 

F: 210/80 

TALUDE RUA PADRE ROLIM – INTERVALO 19 
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Atitudes (
0
) 

X: Xistosidade – F: Fraturas 

Observações 

X: 205/40 F: 200/88 Largura do intervalo: 5m (após a 

cicatriz) 

Comprimento do intervalo: 3m 

Atitude do talude: 214/50 

Espaçamento: 20, 5, 15cm 

Persistência: no intervalo levantado 

sim 

Abertura: milimétrica 

Preenchimento: sem 

Rugosidade: lisa 

Percolação: úmido sem surgência de 

água 

Número de famílias: 3 

Resistência da parede: alta 

Forma dos blocos: tabular 

Tamanho dos blocos: 20x5x15cm
3
 

Itabirito, material quebra facilmente 

com golpes de martelo, presença de dobras 

X: 200/28 F: 250/50 

X: 212/40 F: 140/89 

X: 175/30 F: 228/70 

X: 171/35 F: 210/85 

X: 233/48 F: 150/88 

X: 265/55  F: 152/65 

 F: 150/80 

F: 188/89 

F: 248/89 

F: 222/81 

F: 195/80 

F: 158/75 

TALUDE RUA PADRE ROLIM – INTERVALO 20 

Atitudes (
0
) 

X: Xistosidade – F: Fraturas 

Observações 

X: 220/25 F: 182/75 Largura do intervalo: 5m 

Comprimento do intervalo: 3m 

Atitude do talude: 214/50 

Espaçamento: 18, 25, 4cm 

Persistência: no intervalo levantado 

sim 

Abertura: milimétrica 

Preenchimento: sem 

Rugosidade: lisa 

Percolação: úmido sem surgência de 

água 

Número de famílias: 3 

Resistência da parede: alta 

Forma dos blocos: tabular 

Tamanho dos blocos: 18x25x 4cm
3
 

Itabirito, material quebra facilmente 

com golpes de martelo 

X: 228/35 F: 220/75 

X: 233/78 F: 175/80 

X: 202/30 F: 208/35 

X: 188/28 F: 210/75 

X: 210/32 F: 190/65 

 F: 172/75 

F: 165/60 

F: 141/83 

F: 132/85 

F: 142/80 

F: 241/70 

F: 230/73 

F: 160/85 

F: 178/80 

F: 164/63 

F: 241/32 

F: 209/69 

F: 180/75 

F: 228/75 

F: 122/89 

F: 090/80 

F: 185/58 

F: 180/89 

TALUDE RUA PADRE ROLIM – INTERVALO 21 

Atitudes (
0
) Observações 
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X: Xistosidade – F: Fraturas 

X: 192/42 F: 178/73 Largura do intervalo: 5m 

Comprimento do intervalo: 3m 

Atitude do talude: 214/50 

Espaçamento: 18, 25, 4cm 

Persistência: no intervalo levantado 

sim 

Abertura: milimétrica 

Preenchimento: sem 

Rugosidade: lisa 

Percolação: úmido sem surgência de 

água 

Número de famílias: 3 

Resistência da parede: alta 

Forma dos blocos: tabular 

Tamanho dos blocos: 18x25x 4cm
3
 

Itabirito, material quebra facilmente 

com golpes de martelo 

X:193/40; F1:165/89; F:244/65 – 

planar/cunha 

Cunha1 (projeção inclinada) – 

ângulos com nh: X:130,7 

       Xf:127,3 

       Xf1:110,8 

X: 202/35 F: 130/85 

X: 205/35 F: 145/72 

X: 202/33 F: 242/63 

X: 194/30 F: 182/65 

X: 209/39 F: 109/70 

X: 193/40 F: 255/70 

X: 185/45 F: 228/55 

F: 265/70 F: 218/52 

F: 305/70 F: 212/48 

F: 149/65 F: 232/85 

 F: 181/58 

F: 123/85 

F: 172/69 

F: 138/80 

F: 205/65 

F: 225/89 

F: 225/63 

F: 165/89 

F: 244/65 

TALUDE RUA PADRE ROLIM – INTERVALO 22 

Atitudes (
0
) 

X: Xistosidade – F: Fraturas 

Observações 

X: 200/45 F: 168/75 Largura do intervalo: 5m 

Comprimento do intervalo: 3m 

Atitude do talude: 214/50 

Espaçamento: 18, 25, 4cm 

Persistência: no intervalo levantado 

sim 

Abertura: milimétrica 

Preenchimento: sem 

Rugosidade: lisa 

Percolação: úmido sem surgência de 

água 

Número de famílias: 3 

Resistência da parede: alta 

Forma dos blocos: tabular 

Tamanho dos blocos: 18x25x 4cm
3
 

Itabirito, material quebra facilmente 

com golpes de martelo 

X: 204/40 F: 178/63 

 F: 194/40 

F: 184/70 

F: 240/68 

F: 120/80 

F: 172/72 

F: 248/65 

F: 176/70 

F: 172/80 

F: 170/70 

TALUDE RUA PADRE ROLIM – INTERVALO 23 

Atitudes (
0
) 

X: Xistosidade – F: Fraturas 

Observações 

X: 172/38 F: 164/65 Largura do intervalo: 5m 

Comprimento do intervalo: 3m X: 198/35 F: 165/68 
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X: 183/35 F: 165/70 Atitude do talude: 214/50 

Espaçamento: 18, 25, 4cm 

Persistência: no intervalo levantado 

sim 

Abertura: milimétrica 

Preenchimento: sem 

Rugosidade: lisa 

Percolação: úmido sem surgência de 

água 

Número de famílias: 3 

Resistência da parede: alta 

Forma dos blocos: tabular 

Tamanho dos blocos: 18x25x 4cm
3
 

Itabirito, material quebra facilmente 

com golpes de martelo, presença de nódulos 

de quartzo 

 

X: 202/32 F: 226/75 

 F: 160/75 

F: 164/75 

F: 178/85 

TALUDE RUA PADRE ROLIM – INTERVALO 24 

Atitudes (
0
) 

X: Xistosidade – F: Fraturas 

Observações 

X: 206/30 F: 157/85 Largura do intervalo: 5m 

Comprimento do intervalo: 3m 

Atitude do talude: 214/50 

Espaçamento: 18, 25, 4cm 

Persistência: no intervalo levantado 

sim 

Abertura: milimétrica 

Preenchimento: sem 

Rugosidade: lisa 

Percolação: úmido sem surgência de 

água 

Número de famílias: 3 

Resistência da parede: alta 

Forma dos blocos: tabular 

Tamanho dos blocos: 18x25x 4cm
3
 

Itabirito, material quebra facilmente 

com golpes de martelo, intrusões de quartzo. 

Projeção horizontal – planar com s1; 

cunha: s1f2, s1, f1 

Projeção inclinada: eixo de rotação 

124, ângulo de rotação 130; ângulos com nh: 

x-120,4; xf-117,4; xf2-112,5 

 

X: 208/30 F: 166/85 

X: 194/30 F: 268/85 

X: 166/75 F: 162/65 

 F: 265/85 

TALU F: DE RUA PADRE ROLIM – INTERVALO 25 

Atitudes (
0
) 

X: Xistosidade – F: Fraturas 

Observações 

X: 210/28 F: 167/85 Largura do intervalo: 5m 

Comprimento do intervalo: 3m 

Atitude do talude: 214/50 
X: 200/30  
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Espaçamento: 18, 25, 4cm 

Persistência: no intervalo levantado 

sim 

Abertura: milimétrica 

Preenchimento: sem 

Rugosidade: lisa 

Percolação: úmido sem surgência de 

água 

Número de famílias: 3 

Resistência da parede: alta 

Forma dos blocos: tabular 

Tamanho dos blocos: 18x25x 4cm
3
 

Itabirito, material quebra facilmente 

com golpes de martelo 

TALUDE RUA PADRE ROLIM – INTERVALO 26 

Atitudes (
0
) 

X: Xistosidade – F: Fraturas 

Observações 

X: 218/32 F: 162/85 Largura do intervalo: 5m 

Comprimento do intervalo: 3m 

Atitude do talude: 214/50 

Espaçamento: 18, 25, 4cm 

Persistência: no intervalo levantado 

sim 

Abertura: milimétrica 

Preenchimento: sem 

Rugosidade: lisa 

Percolação: úmido sem surgência de 

água 

Número de famílias: 3 

Resistência da parede: alta 

Forma dos blocos: tabular 

Tamanho dos blocos: 18x25x 4cm
3
 

Itabirito, material quebra facilmente 

com golpes de martelo 

X: 224/30 F: 164/85 

X: 218/25 F: 214/28 

 F: 167/85 

F: 174/87 

TALUDE RUA PADRE ROLIM – INTERVALO 27 

Atitudes (
0
) 

X: Xistosidade – F: Fraturas 

Observações 

X: 200/25 F: 167/87 Largura do intervalo: 5m 

Comprimento do intervalo: 3m 

Atitude di talude: 214/50 

Espaçamento: 18, 25, 4cm 

Persistência: no intervalo levantado 

sim 

Abertura: milimétrica 

Preenchimento: sem 

Rugosidade: lisa 

Percolação: úmido sem surgência de 

água 

Número de famílias: 3 

X: 202/28 F: 192/85 

X: 195/25 F: 172/85 

X: 182/26 F: 212/83 
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Resistência da parede: alta 

Forma dos blocos: tabular 

Tamanho dos blocos: 18x25x 4cm
3
 

Itabirito, material quebra facilmente 

com golpes de martelo 

TALUDE RUA PADRE ROLIM - Dados dentro da cicatriz 

Atitudes (
0
) 

X: Xistosidade – F: Fraturas 

Observações 

X: 250/70 F: 160/78 Presença de xisto, presença de água 

(fluxo) 

 

 

X: 090/48 F: 162/85 

X: 250/70 F: 075/68 

X: 228/55 F: 282/85 

X: 138/35 F: 110/85 

X: 210/40 F: 120/70 

X: 195/40 F: 130/58 

X: 122/42 F: 218/63 

X: 148/40 F: 195/80 

X: 210/64 F: 115/85 

X: 168/80 F: 260/70 

X: 215/60 F: 268/89 

X: 225/55 F: 245/75 

X: 200/50 F: 290/80 

 F: 115/85 

TALUDE RUA PADRE ROLIM - Dados no entorno da cicatriz 

Atitudes (
0
) 

X: Xistosidade – F: Fraturas 

Observações 

X: 250/70 F: 160/78  

F: 162/85 F: 075/68 

F: 282/85 X: 090/48 

X: 259/70 F: 110/85 

F: 120/70 X: 228/55 

X: 138/35 F: 218/63 

F: 195/80 X: 210/40 

X: 195/40 F: 115/85 

X: 122/42 F: 268/89 

X: 148/40 F: 245/75 

  

A figura A2 mostra as direções nas quais foram medidos o comprimento e largura dos 

27 intervalos mapeados listados na tabela A1. 
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Figura A2: Largura e comprimento dos intervalos levantados 

 

As figuras a seguir (figuras A3 à A29) apresentam as análises cinemáticas realizadas 

com os dados levantados, sendo T: 214/50 o talude, 1m a xistosidade, 2m, 3m, 4m e 5m 

a representação das famílias de fraturas levantadas nos diversos intervalos.  

 

 

 

Figura A3: Análise cinemática para o Intervalo 1. 

comprimento 

largura 
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Figura A4: Análise cinemática para o Intervalo 2. 

 

 

 

Figura A5: Análise cinemática para o Intervalo 6. 

 

 

 

Figura A6: Análise cinemática para o Intervalo 7. 
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Figura A7: Análise cinemática para o Intervalo 8. 

 

 

 

Figura A8: Análise cinemática para o Intervalo 9. 

 

 

 

Figura A9: Análise cinemática para o Intervalo 10. 
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Figura A10: Análise cinemática para o Intervalo 11. 

 

 

 

Figura A11: Análise cinemática para o Intervalo 12. 

 

 

 

Figura A12: Análise cinemática para o Intervalo 13. 
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Figura A13: Análise cinemática para o Intervalo 14. 

 

 

 

Figura A14: Análise cinemática para o Intervalo 15. 

 

 

 

Figura A15: Análise cinemática para o Intervalo 16. 
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Figura A16: Análise cinemática para o Intervalo 17. 

 

 

 

Figura A17: Análise cinemática para o Intervalo 18. 

 

 

 

Figura A18: Análise cinemática para o Intervalo 19. 
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Figura A19: Análise cinemática para o Intervalo 20. 

 

 

 

Figura A20: Análise cinemática para o Intervalo 21. 

 

 

 

Figura A21: Análise cinemática para o Intervalo 22. 
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Figura A22: Análise cinemática para o Intervalo 23. 

 

 

 

Figura A23: Análise cinemática para o Intervalo 24. 

 

 

 

Figura A24: Análise cinemática para o Intervalo 25. 
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Figura A25: Análise cinemática para o Intervalo 26. 

 

 

 

Figura A26: Análise cinemática para o Intervalo 27. 

 

 

 

Figura A27: Análise cinemática com os dados de dentro da cicatriz. 
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Figura A28: Análise cinemática com os dados do entorno da cicatriz. 

 

 

 

Figura A29: Análise cinemática com os dados do entorno e de dentro da cicatriz. 

 

ANEXO 3 

 

A tabela A2 apresenta os dados do levantamento geotécnicos do levantamento 

geotécnico realizado no talude da BR356. 

 

Tabela A2: Levantamento Geotécnico no talude da Rodovia BR356 

Setor I – Talude BR356 

ATITUDES (
0
) 

X: Xistosidade – F: Fraturas 

OBSERVAÇÕES 

X: 202/45 X: 178/42 Largura do levantamento: 15m 

Extensão do levantamento: 15m 

Talude seco 

Material cinza avermelhado 

X: 223/60 F: 270/82 

X: 240/75 F: 187/87 

X: 230/ 58 F: 215/85 
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X: 220/80 F: 133/64 Presença de quartzo 

Atitude do talude: 215/55 

Presença de rugosidade 

Presença de dobras 

 

X: 204/46 F: 178/73 

X: 196/50 F: 080/89 

X: 213/50 F: 098/85 

X: 215/40 F: 080/74 

X: 175/63 X: 189/45 

X: 185/50 F: 140/89 

F: 252/89 F: 280/74 

F: 285/89 F: 282/47 

F: 280/85 F: 089/85 

F: 312/85 F: 030/80 

X: 204/50 F: 020/82 

F: 035/80 F: 020/85 

X: 166/42 X: 145/40 

F: 184/80 F: 210/80 

F: 258/65 X: 178/45 

F: 255/80 F: 212/89 

F: 178/80 X: 228/65 

F: 230/89 X: 200/65 

F: 155/75 F: 300/75 

X: 185/45 F: 234/85 

X: 185/40 X: 180/60 

F: 170/80 F: 060/53 

F; 230/85 X: 213/50 

F: 145/47 F: 250/87 

X: 208/68 X: 173/30 

F: 270/75 F: 128/85 

F: 198/89 X: 198/44 

X: 178/58 F: 235/80 

F: 225/89 F: 272/78 

F: 228/85 F: 222/75 

X: 190/65 F: 260/85 

X: 218/50 F: 050/45 

F: 172/89 F: 225/89 

F: 268/82 X: 210/49 

F: 273/78 F: 275/65 

F: 238/75 X: 215/50 

F: 150/80 F: 242/85 

F: 200/85 F: 227/75 

F: 265/77 F: 268/89 

F: 253/75 F: 148/72 

F: 263/89  

X: 200/40 X: 215/40  

X: 192/50 F: 225/85 

F: 215/85 F: 210/80 

F: 232/75 F: 260/80 

F: 198/85 X: 190/45 

F: 170/85 F: 200/80 
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F: 108/89 X: 200/45 

F: 248/80 F: 265/72 

F: 133/68 X: 180/45 

X: 208/52 X: 162/40 

F: 275/85 F: 215/89 

F: 198/85 F: 255/85 

F: 245/80 F: 280/85 

X: 220/45 F: 280/85 

F: 260/85 F: 152/85 

X: 214/54 F: 295/75 

F: 270/87 F: 275/85 

F: 220/78 X: 198/48 

X: 228/60 F: 248/89 

F: 210/89 F: 235/80 

F: 310/75 F: 208/80 

F: 278/85 F: 230/75 

F: 138/75 F: 280/85 

F: 240/78 F: 210/85 

F: 260/75 F: 210/75 

F: 218/80 F: 250/80 

F: 240/70 F: 210/89 

F: 220/75  

X: 178/50 F: 258/75 PRESENÇA DE FENDA DE 

TRAÇÃO  

Depósito de material movimentado 

blocos maiores inferior a 1m 

F: 260/70 F: 262/60 

F: 264/72 F: 298/70 

F: 260/75 F: 195/80 

F: 208/80 F: 257/72 

X: 220/40 F: 248/65 

X: 210/40  

Setor II Dados da ruptura: 

 

Eixo de interseção: 216/45 

Comprimento: 15m 

Face: 226/60 

Plano 1: 164/68 

Plano 2: 300/80 

Altura: 5m 

 

X: 206/40 F: 310/85 

F: 270/86 F: 270/82 

F: 280/85 F: 282/70 

F: 240/78 X: 230/30 

F: 235/80  X: 218/25 

X: 180/45 F: 280/64 

X: 215/45 F: 260/60 

F: 276/77 F: 276/85 

X: 180/35 F: 280/70 

X: 224/50 F: 270/68 

F: 230/88 F: 282/70 

F: 270/62 F: 208/80 

F: 210/85 F: 192/80 

F: 267/65 X: 218/50 

F: 195/75 F: 200/80 

F: 210/80 X: 160/45 

X: 175/45 F: 235/85 

X: 205/50 X: 162/35 
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F: 260/55 F: 270/60 

F: 270/58 F: 290/85 

F: 262/65 F: 260/60 

F: 268/87 F: 272/75 

F: 207/75 X: 224/50 

X: 210/40 F: 260/85 

F: 270/85 F: 272/85 

X: 158/55 F: 318/85 

F: 224/87 F: 249/80 

F: 258/75 X: 176/58 

F: 290/88 X: 120/55 

F: 190/75 F: 262/85 Estas três formam um bloco 

X: 172/30  

Pontos em locais diversos Talude úmido sem fluxo d’água 

Material rugoso (ordem de cm) 

Intrusões de quartzo 

Pouquíssima cobertura vegetal (capim e 

samambaia) 

Fraturas fechadas, espaçamento 

centimétrico, resultando em blocos pequenos 

Presença de dobras, ocasionando 

estabilidade em alguns setores 

F: 205/87 F: 170/75 

F: 248/70 F: 190/70 

F: 248/70 F: 174/70 

F: 270/70 F: 280/78 

F: 266/70 X: 150/65 

X: 210/50 F: 272/82 

X: 214/62 F: 180/75 

F: 286/74 X: 193/55 

X: 178/40 F: 268/68 

F: 278/78 F: 270/68 

F: 278/85 X: 210/45 

F: 282/85 F: 276/76 

F: 280/78 F: 272/78 

X: 188/62 F: 250/85 

X: 190/40 F: 260/85 

F: 278/85 F: 262/70 

F: 214/87 F: 275/88 

X: 192/70 F: 258/70 

 

ANEXO 4 

 

A tabela A3 apresenta os dados do levantamento geotécnico realizado no Morro do 

Curral. 
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Tabela A3: Levantamento geotécnico no Morro do Curral  

RETALUDAMENTO VILA SÃO JOSÉ – MORRO DO CURRAL 

Atitudes (
0
) 

X: Xistosidade – F: Fraturas 

Observações 

X: 232/15 F: 042/65 Atitude do talude: 015/37 

Largura: 33m 

Extensão: 20m 

Talude drenado 

Espaçamento entre descontinuidades 

de 5 a 20cm 

Descontinuidades persistentes 

Blocos tabulares 

Fraturas fechadas 

Resistência moderada a alta ao golpe 

de martelo 

X: 230/20 F: 322/88 

X: 230/15 F: 284/80 

X: 158/30 F: 048/60 

X: 193/15 F: 286/80 

X: 232/20 F: 020/78 

X: 216/14 F: 058/50 

X: 202/15 F: 230/20 

X: 222/40 F: 344/80 

X: 220/20 F: 222/84 

X: 214/15 F: 060/45 

X: 216/15 F: 200/88 

F: 124/80 F: 240/88 

F: 286/85 F: 058/50 

F: 292/85 F: 096/85 

F: 044/70 F: 010/55 

F: 050/70 F: 290/85 

F: 284/88 F: 130/80 

F: 040/80 F: 050/45 

F: 296/88 F: 050/60 

F: 330/82 F: 110/88 

F: 068/85 F: 340/70 

F: 272/62 F: 054/70 

F: 164/80 F: 282/60 

F: 294/84 F: 052/45 

F: 318/80 F: 026/88 

F: 008/75 F: 010/78 

F: 318/88 F: 010/70 

F: 304/68 F: 018/80 

F: 032/70 F: 224/86 

F: 042/60 F: 008/89 

F: 012/85 F: 140/80 

F: 052/72 F: 040/88 

F: 002/70 F: 015/75 

F: 346/65 F: 340/58 

F: 050/75 F: 028/72 

F: 012/85 F: 015/78 

F: 320/70 F: 348/68 

F: 195/85 F: 038/89 

F: 276/55 F: 346/80 

F: 012/82 F: 340/55 

F: 020/60 F: 168/78 

F: 192/86 F: 072/50 

F: 310/85 F: 310/70 
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F: 018/84 F: 030/42 

F: 186/78 F: 044/50  

F: 036/75 F: 320/75 

F: 332/85 F: 224/88 

CICATRIZ 1 – MORRO DO CURRAL 

Atitudes (
0
) 

X: Xistosidade – F: Fraturas 

Largura: 8,10m 

Face do talude: 47
0 

Presença de fenda de tração, material 

possui porções amareladas com  níveis cinza 

escuro, apresenta-se mis resistente (menos 

alterado). 

Porções cinza prateado variando para 

avermelhado encontram-se mais alterado, 

talude drenado  

Presença de drenagem desviada da 

encosta Escola Dom Velloso 

X: 110/22 F: 198/80 

X: 060/31 F: 284/64 

X: 090/38 F: 110/80 

X: 110/38 F: 115/80 

X: 090/40 F: 290/68 

X: 085/40 F: 055/76 

X: 120/60 F: 100/60 

X: 100/37 F: 030/55 

X: 110/29 F: 045/83 

X: 135/21 F: 058/79 

X: 070/25 F: 265/75 

X: 105/27 F: 090/81 

X: 095/32 F: 040/75 

X: 083/44 F: 355/65 

X: 110/38 F: 042/63 

X: 110/33 F: 085/13 

X 290/61 F: 345/70 

X: 090/44 F: 305/75 

X: 105/30 F: 325/53 

X: 105/40 F: 210/85 

X: 130/20 F: 105/80 

X: 080/42 F: 115/65 

F: 290/90 F:065/70 

F: 350/77 F: 250/75 

CICATRIZ 2 – MORRO DO CURRAL 

Atitudes (
0
) 

X: Xistosidade – F: Fraturas 

Material cinza prateado, bastante 

alterado no funda da cunha e menos alterado 

no topo  X: 210/40 F: 192/85 

X: 310/70 F: 340/75 

X: 200/48 F: 340/75 

F: 130/90 X: 220/44 

X: 200/50 F: 140/80 

X: 226/40 F: 310/90 

F: 140/80 F: 312/75 

F: 070/70 X: 215/40 

X: 210/32 F: 150/90 

X: 220/40 F: 130/70 

X: 208/32 F: 096/68 

F: 330/82 F: 310/70 

F: 226/70 F: 228/65 

F: 220/80 X: 210/45 
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F: 030/82 X: 150/90 

X:192/42 F: 040/40  

X: 230/42 X: 196/50 

X: 200/48 X: 190/50 

F: 324/80 F: 170/70 

X: 200/45 F: 190/80 

F: 078/62 F: 140/89 

F: 170/88 F: 130/75 


