
 

 

 

 

 

  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO 

Escola de Minas da Universidade Federal de Ouro Preto 
Departamento de Engenharia de Minas 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mineral – PPGEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDO PARAMÉTRICO DA FORMAÇÃO DA SUPERFÍCIE 

BASAL DE RUPTURA EM TOMBAMENTO FLEXURAL 

 

 

 

Autor: PEDRO HENRIQUE CRISCOLO  

PARRELA CÂMARA 

                  Orientadora: Profa. Dra. MILENE SABINO LANA 

Coorientador: PROF. DR. RODRIGO PELUCI DE  

FIGUEIREDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação do Departamento de Engenharia 

Mineral da Escola de Minas da Universidade 

Federal de Ouro Preto, como parte integrante dos 

requisitos para obtenção do título de Mestre em 

Engenharia Mineral. 

 

 

Área de concentração: 

 Lavra de Minas 

 

Ouro Preto/MG 

Novembrode 2015  



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 



 

 

  

AGRADECIMENTOS 

 

 

À minha orientadora, Prof.ª Dr.ª Milene Sabino Lana, por ter me conduzido tão bem 

durante todo o meu trabalho, não só com seus conhecimentos e experiência técnica, mas 

também por sua disponibilidade, atenção e apoio. 

 

Ao meu co-orientador, Prof. Dr. Rodrigo Pelucci Figueiredo, pela boa vontade em 

participar e colaborar neste trabalho.  

 

Aos membros da banca, Prof. Dr. Cláudio Lúcio Lopes Pinto e Prof. Dr. Pedro Manuel 

Alameda Hernández, pelo tempo dedicado na leitura e avaliação. 

 

À Universidade Federal de Ouro Preto e aos professores do PPGEM pela contribuição à 

minha formação acadêmica. 

 

À Fundação Gorceix pelo apoio financeiro. 

 

Aos meus amigos: Kati por me hospedar na época da seleção e ao Wilker pelo grande 

apoio quando não pude estar em Ouro Preto. 

 

À minha família pelo suporte e afeto, especialmente ao meu irmão João por me 

hospedar no início do programa e na data da defesa. 

 

  



 

 

  

RESUMO 

 

O tombamento flexural é um tipo de ruptura comum na região do Quadrilátero Ferrífero 

em Minas Gerais, onde se situam inúmeras minas. Essas operações têm tido 

dificuldades em controlar essas rupturas, o que exige que novas abordagens sejam 

propostas e que mais detalhes sobre o mecanismo sejam conhecidos. 

 

Este trabalho pretende investigar o movimento de tombamento flexural em taludes, 

mais especificamente a formação da superfície basal de ruptura, usando retroanálise em 

uma simulação por elementos finitos de modelo real e em um procedimento de cálculo 

de equilíbrio desenvolvido no corpo do trabalho. 

 

A simulação computacional de um ensaio real tomado como base alcançou um bom 

ajuste após algumas modificações nos parâmetros de entrada. A análise dos resultados 

mostrou que a ruptura da rocha ocorre tanto por tração como por cisalhamento. Ela 

iniciou sempre no pé do talude e seguiu uma linha reta. Também foi possível notar a 

importância dos parâmetros pós-pico na análise, geralmente negligenciados nas 

simulações por sua difícil obtenção. 

 

O procedimento de cálculo para estabilidade foi baseado nas equações elaboradas de 

modo a definir as alturas em que rompem cada coluna, formando um caminho que seria 

a superfície basal de ruptura. Na simulação paramétrica verificou-se que a maioria das 

variáveis tem maior influência sobre as colunas superiores, indicando que as colunas 

inferiores comportam-se como bloco em contraposição às superiores, que se comportam 

individualmente. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

ABSTRACT 

 

The flexural toppling is a common type of failure in the region known 

as“QuadriláteroFerrífero” (Iron Quadrangle in English),inthe brazilian state of Minas 

Gerais, where there are numerous mines. These operations have had trouble controlling 

thosefailures, which requires new approaches andto better understand the mechanism. 

 

This study aims to investigate the flexural toppling on slopes, more specifically the 

formation of the basal surface failure, usingback calculation in a finite element 

simulation of the actual model and in an equilibrium calculation procedure developed 

here. 

 

The computer simulation of a real test reached a good fit after some changes in the input 

parameters. The results showed that the rock failure occurs either by tension or by 

shear. It always started on the slope toeand followed a straight line. It was also noted the 

importance of post-peak parameters in the analysis, usually neglected in simulations 

because of the difficult to be obtained. 

 

The calculation procedure for stability was based on the equations developed to define 

the heightsin which each column breaks, forming a path that were taken as the surface 

of failure. In parametric simulation it was foundthat most of the variables are more 

influential for the upper columns, indicating that they react individually and the lower 

columnsbehave together, as a block. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O conhecimento detalhado sobre um processo de ruptura permite um maior controle 

sobre esse mecanismo, já que os seus movimentos poderão ser previstos mais 

precisamente. Além de trazer maior segurança operacional, essas previsões podem 

contribuir para aumentar a eficiência do processo, como a utilização de um ângulo de 

talude mais arrojado. 

 

O método mais usual de análise de estabilidade estrutural é o equilíbrio limite. Ele exige 

o conhecimento prévio da localização e forma da superfície de ruptura, considera que os 

elementos do modelo sejam rígidos e que a ruptura ocorra ou possa ser aproximada por 

um evento instantâneo. Entretanto, quanto ao mecanismo de tombamento flexural, as 

rochas podem se deformar consideravelmente antes de se romperem e a superfície basal 

de ruptura não é conhecida. Portanto, esse método de análise não é adequado. O mais 

indicado seria uma análise por modelo analítico que incluísse deformações, modelo 

numérico ou modelo físico. 

 

Este trabalho pretende examinar a superfície basal de ruptura em tombamento flexural, 

usando simulação computacional, procurando conhecer a sua forma, localização, 

posição em relação às descontinuidades principais e ponto de início. Apesar de já haver 

trabalhos publicados sobre o mecanismo em si, as características de sua superfície basal 

de ruptura ainda não foram tomadas como objetivo central em nenhum estudo. 

 

Enquanto a maioria das soluções analíticas e testes físicos (Scavia, 1990; Aydan, 1992; 

Adhikary, 1997; Amini, 2009; Amini, 2012) observa ou adota superfícies planas, no 

trabalho de Scholtès (2012) em simulação computacional foram encontradas superfícies 

planas e curvas e Alejano (2010) observa em campo uma combinação de ambas. Outro 

ponto controverso é a existência do estado de equilíbrio limite. Os modelos analíticos 

consultados partem dessa premissa, mas Adhikary (2006) verificou que em algumas 

configurações ela é falsa. A posição da superfície em relação a um plano perpendicular 

às descontinuidades é a característica menos conhecida, pois varia entre 0° a 25º. Enfim, 

a passagem da superfície pelo pé do talude é o único consenso. 
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2 OBJETIVOS 

 

Investigar o movimento de tombamento flexural em taludes, mais especificamente a 

formação da superfície basal de ruptura, usando retroanálise em simulação 

computacional de modelo real e desenvolvendo uma equação de equilíbrio que 

determine as alturas de ruptura de cada coluna. As características em foco serão: 

 

 Forma; 

 Localização em relação à face do talude; 

 Ponto de início; 

 Posição em relação às descontinuidades principais (perpendicular ou não); 

 Modo de ruptura (tração ou cisalhamento); 

 Influência de cada parâmetro sobre suas características. 

 

3 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA 

 

Esse tipo de ruptura é comum na região do Quadrilátero Ferrífero em Minas Gerais, 

onde se situam inúmeras minas. Essas operações têm tidodificuldades em controlar 

essas rupturas, o que exige que novas abordagens sejam propostas e que mais detalhes 

sobre o mecanismo sejam conhecidos. 

 

Apesar de já haver trabalhos publicados sobre o mecanismo em si, as características de 

sua superfície basal de ruptura ainda não foram tomadas como objetivo central em 

nenhum estudo. Os resultados podem ser usados para aprimorar os métodos de 

equilíbrio limite ou como base para construção de novas abordagens analíticas. 
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4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

4.1 O mecanismo de tombamento flexural 

 

O tombamento flexural é um mecanismo de ruptura ocasionado por um conjunto de 

descontinuidadesparalelas persistentesque mergulham acentuadamente na direção 

contrária ao mergulho do talude. Sua ocorrência é mais comum em rochas sedimentares 

devido à presença de acamamentos e em rochas metamórficas devido à xistosidade e 

foliação (Aydan et al., 1992; Adhikary, 1997).  

 

 

Figura 4.1: Desenho de talude com ocorrência de tombamento flexural (Wyllie e Mah, 

1983) e modelo simplificado para esse tipo de ruptura (Adhikary, 1997). 

 

Esse modo de ruptura é semelhante ao tombamento de blocos, mas se diferencia por não 

apresentar uma família de descontinuidades formadora de plano basal. A ruptura pode 

ocorrer por tração ou cisalhamento em alguma região ao longo do comprimento das 

colunas que se curvam pela ação do próprio peso e pela força exercida pelas lâminas 

sobrejacentes (Scholtès, 2012).  

 

A liberdade para o deslizamento entre as colunas é condição para o início do 

tombamento (Goodman, 1976), uma vez que, sem essa liberdade, as colunas se 

comportariam como um bloco. O movimento pode ser deflagrado pela escavação ou 

erosão no pé do talude, que, assim, deixa espaço para que as colunas comecem a pender 

para baixo (Figura 4.2). 
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Figura 4.2:Formação de cristas no deslizamento intercolunas(Hoek&Bray, 1981). 

 

Não necessariamente apenas uma família participará desse processo. Há a possibilidade 

da existência da família basal e em função do seu espaçamento formar blocos discretos 

(tombamento de blocos) ou longas colunas resultando em tombamento flexural. Há 

também a possibilidade da presença de uma terceira família de descontinuidades que 

agiria como superfície de alívio lateral. Contudo, somente a presença da primeira é 

fundamental e por isso é comumente chamada de “família principal”.  

 

Figura 4.3:Desenho de talude com ocorrência de tombamento de blocos (Wyllie e Mah, 

1983) e modelo simplificado para esse tipo de ruptura (Adhikary, 1997). 

 

Apesar de ser mais difundido como um modo de ruptura tipicamente de taludes e minas 

a céu aberto, também é possível encontrá-lo em aberturas subterrâneas (Heslop, 1974 

apud Aydan et al., 1992).A predominância de artigos abordando o primeiro tipo se 

deve à abrangência das ocorrências em cada situação. Os áditos e rampas de acesso de 

acesso a escavações subterrâneas têm dimensões pequenas, e por isso as instabilidades 

por tombamento são localizadas. Já as minas a céu aberto costumam ter grandes 

dimensões, possibilitando englobar grandes áreas instáveis. 
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Figura 4.4:Modelo de mesa de atrito basal (base friction model) para túnel e galeria de 

mina com tombamento flexural (adaptado de Aydan e Kawamoto, 1992). 

 

O processo pode ser iniciado pela remoção do pé do talude, que pode ser consequência 

de erosão, deslizamento, escavação (Hoek&Bray, 1981), overbreak na fase de 

desmonte ou esmagamento por acúmulo de tensão. Contudo, é importante salientar que 

a causa do início do processo não necessariamente se localizará nessa região crítica.A 

construção de um edifício ou a passagem de um veículo na parte superior do corte 

podem ser os responsáveis pelo aumento de tensão que desencadeará o desenvolvimento 

da ruptura. Ainda há a possibilidade de o início estar em uma região intermediária da 

face do talude. Segundo simulação realizada por Sjöberg (1999), a concentração de 

tensão no pé do talude se torna alta a ponto de impedir o deslizamento entre as lâminas, 

porém menor que o necessário para quebrar a rocha naquele ponto. 

 

4.2 Análise de estabilidade 

 

4.2.1 Análise Cinemática 

 

A análise cinemática para tombamento flexural pode ser resumida nas duas equações e 

projeção hemisférica a seguir. Essas propostas foram sugeridas por 

Goodman&Bray(1976) e são largamente usadas como análise preliminar. 

 

As equações conferem (e.1) se é possível ocorrer deslizamento entre as colunas e (e.2) 

se os blocos ou colunas não estão engastados devido à divergência entre direção de 



 

6 

 

mergulho a face do talude. Há uma proposta mais arrojada para a relação (e.2) em que o 

maior ângulo possível para o movimento seria 10°(Willye e Mah, 2004).As relações 

abaixo estão apresentadas para o caso de instabilidade. A zona hachurada na projeção 

hemisférica é a região dos polos médios de famílias de descontinuidades principais que 

causariam instabilidade. 

 

𝝍𝒅 ≥ (𝟗𝟎 −  𝝍𝒇) + 𝝓𝒅(e.1) 

|(𝜶𝒇 − 𝜶𝒅)| < 10° (e.2) 

 

Ψd – mergulho da descontinuidade principal 

Ψf– mergulho da face do talude 

ϕd– ângulo de atrito da descontinuidade principal 

αf – direção de mergulho da face do talude 

αd – direção do polo da descontinuidade principal 

 

 

Figura 4.5:Análise cinemática para tombamento flexural (Wyllie e Mah, 1983). 

 

4.2.2 Formulações Analíticas 

 

As formulações analíticas para tombamento flexural são baseadas na proposição de 

Goodman (1976) para tombamento de blocos. Esse modelo, bastante simples, é 

baseado em uma interna do talude formando uma série de blocos rígidos, retangulares e 
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de forma regular. Eles são formados lateralmente pelas descontinuidades e dispostos 

lado a lado em uma superfície escalonada. 

 

Esta é uma análise aplicável somente quando é possível aproximar o problema a um 

modelo em duas dimensões, em que a superfície basal seja escalonada para que haja 

espaço para as movimentações e que as deformações possam ser desprezadas. Há 2 

graus de liberdade para cada bloco: rotação e translação na direção da base, o que 

caracteriza três possibilidades de ‘movimento’: tombamento (rotação), deslizamento ou 

permanecer estável. 

 

Figura 4.6: Modelo para equilíbrio limite proposto por Goodman (1976) apudWyllie e 

Mah, 1983. 

 

A Figura 4.7 apresenta todas as forças e momentos em um bloco “n” situado entre 

outros dois.Para que o bloco “n” permaneça em repouso é necessário que todas essas 

forças estejam em equilíbrio. A partir dessa condição foram obtidas as equações (e.3), 

(e.4), (e.5) e (e.6). Para detalhes sobre a sua construção, consultar Wyllie e Mah, 1983. 
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Figura 4.7: Equilíbrio de forças e momentos do modelo proposto por Goodman (1976). 

 

Pn = Força aplicada ao bloco n pelo bloco acima. 

Pn-1 = Força aplicada ao bloco n pelo bloco abaixo. 

Qn = Força de atrito no bloco n causada pelo bloco acima. 

Qn-1 = Força de atrito no bloco n causada pelo bloco abaixo. 

Rn = Força normal à base do bloco n. 

Sn = Força cisalhante na base do bloco n. 

Wn = Peso do bloco. 

Φd = ângulo de atrito entre os blocos. 

 

𝑅𝑛 =  𝑊𝑛𝑐𝑜𝑠𝜓𝑝 +  (𝑃𝑛 − 𝑃𝑛−1)𝑡𝑎𝑛𝜙𝑑(e.3) 

 

𝑆𝑛 =  𝑊𝑛𝑠𝑒𝑛𝜓𝑝 +  (𝑃𝑛 − 𝑃𝑛−1)(e.4) 

 

𝑃𝑛−1,𝑠 = 𝑃𝑛 −
𝑊𝑛(𝑐𝑜𝑠𝜓𝑝𝑡𝑎𝑛𝜙𝑝−𝑠𝑒𝑛𝜓𝑝)

(1−𝑡𝑎𝑛𝜙𝑝𝑡𝑎𝑛𝜙𝑑)
(e.5) 

 

𝑃𝑛−1,𝑡 =
|𝑃𝑛(𝑀𝑛−∆𝑥 𝑡𝑎𝑛𝜙𝑑)+(

𝑊𝑛
2

)(𝑦𝑛 𝑠𝑒𝑛𝜓𝑝−∆𝑥𝑐𝑜𝑠𝜓𝑝)

𝐿𝑛
(e.6) 

 

O procedimento para análise de estabilidade é feito a partir do topo. É determinado para 

cada bloco o valor de Pn-1 necessário para impedir sua instabilidade. Caso o bloco no pé 

do talude precise de um valor acima de zero para ser estável, então todo o talude é 

instável.O fator de segurança é geralmente calculado pelo ângulo de atrito e o seu valor 
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crítico é encontrado pelo método de redução do ângulo de atrito 

(oushearstrengthreduction– SSR), que consiste em alterar essa variável até que o talude 

seja instável. 

 

Aydan e Kawamoto (1992) propuseram um modelo semelhante ao acima apresentado, 

porém com a inclusão de forças de poropressão no equilíbrio, a consideração de que a 

superfície basal de ruptura é perpendicular às descontinuidades e contínua, ao invés de 

escalonada, e que a região em que passará essa superfície não está previamente 

fraturada.  Este é um modelo mais adequado ao tombamento flexural (Adhikary, 1997), 

uma vez que entrará no equilíbrio a resistência à ruptura da rocha na base da coluna. 

 

 

Figura 4.8: (a)Modelo proposto por Aydan e Kawamoto (1992) para talude com 

descontinuidades penetrantes à sua face. Ao lado, (b)o modelo das forças que agem 

sobre cada coluna. 

 

γ – peso específico da rocha 

ti – espessura da coluna i 

hi – altura média da coluna  

Pi+1 – Força da coluna i+1 sobre a coluna i 

Ti-+1 – Força de atrito entre a coluna i+1 e a coluna i. 

Ui+1 – pressão de água no lado i+1 

Wi – peso da coluna i 

(a)  (b) 
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α – ângulo de inclinação da base da coluna i 

η ou xi– altura do ponto de aplicação da força entre colunas, relativo à altura total da coluna. 

 

A base da construção de sua formulação foi a análise do equilíbrio de barras presente na 

teoria da elasticidade que apresenta a distribuição de tensão na base da coluna segundo 

a equação abaixo: 

 

𝜎𝑥 =  
𝑁

𝐴
+

𝑀

𝐼
𝑦   (e.7) 

 

N – força normal 

A – Área da base (espessura unitária) 

M – Momento 

I – Módulo de inércia 

 

Substituindo os parâmetros acima por suas respectivas equações, considerando as forças 

presentes no modelo apresentado na Figura 4.8e que a máxima resistência que uma 

coluna pode oferecer a um carregamento é aquela que inicia uma fratura, ou seja, aquela 

que iguala a tensão na base da coluna à resistência à tração da rocha (σt), se chegou à 

seguinte expressão: 

 

𝜎𝑡 =  
𝑈𝑖

𝑏−𝑁𝑖

𝐴𝑖
+

𝑡𝑖

2𝐼𝑖
. (𝑃𝑖+1. 𝜂. ℎ𝑖 + 𝑆𝑖.

ℎ𝑖

2
− (𝑇𝑖+1 + 𝑇𝑖−1).

𝑡𝑖

2
− 𝑃𝑖−1. 𝜂. ℎ𝑖 + 𝑢𝑖

𝑏 . 𝑙𝑏𝑖 +

𝑈𝑖+1
𝑠 . 𝑙𝑖 − 𝑈𝑖−1

𝑠 . 𝑙𝑖−1)(e.8) 

 

Rearranjando os termos para isolar a força de reação da coluna inferior sobre a superior 

(Pi-1), ou seja, aquela responsável pela estabilização da coluna superior, é possível 

realizar o mesmo procedimento adotado no trabalho de Goodman & Bray (1976) para 

verificar a estabilidade do conjunto.  

 

A força entre colunas, entretanto, não tinha o seu ponto de atuação conhecido. Segundo 

os autores, foi observado durante os testes físicos que a ação dessa força estaria situada 

em um ponto localizada a η ou x = 75% - 100% da altura da coluna. Essa força pontual 
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pode ser a representação de uma distribuição de forças na lateral da coluna como 

exposto abaixo. 

 

 

Figura 4.9: Localização das forças intercolunas para diferentes distribuições da força 

normal (Aydan et al., 1992). 

 

4.2.3 Modelos Físicos 

 

Outra forma de análise é o modelo físico, que é uma construção de um problema em 

escala reduzida e ambiente controlado, utilizando materiais iguais ou similares. Esta 

metodologia de construir modelos realmente representativos tem perdido espaço para as 

simulações computacionais por ser mais difícil de operar (Cundall, 1987; Pritchard e 

Savigny, 1990; Adhikary, 1996; Wang, 2003; Schòltes, 2012). Entretanto, o modelo 

físico tem a vantagem de não depender de equações pré-determinadas para o seu 

comportamento, o que de certa forma o aproxima mais da realidade. Devido a essas 

características, tem sido utilizado para validação de modelos analíticos (Aydan et al., 

1992; Adhikary, 1997; Adhikary, 2006). 

 

Há três formas desconstruir um modelo físico para tombamento flexural (Bray & 

Goodman, 1981): 

 Construção em plano horizontal ou inclinado e posterior inclinação gradativa 

para aumento da força peso; 
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 Construção em plano horizontal e simulação da gravidade utilizando uma esteira 

áspera (conhecidos por mesa de atrito basal, em inglês, base friction models); 

 Construção em plano vertical e aceleração do processo de ruptura pelo aumento 

do peso utilizando-se de uma centrífuga; 

 

 

Figura 4.10:(a) Exemplo de teste em modelo físico (Adhikary, 1997) e (b) diagrama de 

uma mesa de atrito basal (base friction model) (Diláscio, 2004). 

 

Inicialmente Adhikary (1997) realizou testes físicos em centrífuga utilizando três tipos 

de materiais: 1modelo constituído de quartzo e cimento Portland, 3 modelos de finas 

fibras de cimento de nome comercial Hardiflex e outros 3 modelos de uma mistura de 

ilmenita e gesso, totalizando 7 modelos. 

 

Adhikary (1997) observou que o trabalho realizado por Aydan e Kawamoto (1992) 

não apresentou os dados de nível de carga em que a ruptura ocorreria e que nenhuma 

comparação direta entre os resultados de seus testes e de seu modelo analítico proposto 

foi feita. 

 

Foram observados deslizamentos entre as descontinuidades, torção das colunas e 

fraturas durante os testes. Segundo o autor, as fraturas se iniciaram no pé do talude e se 

propagaram para o seu interior em uma superfície irregular com ângulo (θ) de 12° a 20º 

aproximadamente, considerando um plano normal ao plano das descontinuidades 

(Figura 4.11), diferentemente do que havia sido observado por Aydan e Kawamoto 

(1992) em que θ = 0°.  

 

(a)  
(b)  



 

13 

 

 

Figura 4.11: Superfície basal de ruptura em ângulo θ acima da reta normal ao mergulho 

das descontinuidades. 

 

Os valores dos carregamentos em que a ruptura ocorreu nos 7 modelosforam utilizados 

por Adhikary (1997) para uma retroanálise utilizando-se a equação de Aydan e 

Kawamoto (1992) com suas suposições, tais como θ = 0° e η = 75-100%. Entretanto, 

verificou-se que os resultados eram conservadores. Assim, foi decido testar diversas 

combinações dos valores de θ e η para cada um dos 7 modelos de forma a calibrar a 

equação.  

 

Foram plotadas curvas das duplas de valores de θ e η que inseridas na equação geravam 

o valor de carregamento de ruptura encontrado nos testes para cada modelo (Figura 

4.12). Pode-se notar que as 7 curvas se interceptavam em uma região com θentre11° e 

12ºeη entre 50% e 60%. Assim, Adhikary (1997) passou a assumir θ = 11° e η = 55%. 

Este novo modelo, entretanto, não incluiu a força de poropressão como o anterior. 
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Figura 4.12:Figura ilustrando o gráfico apresentado por Adhikary (1997) em que são 

plotadas as curvas das relações x-x dos 7 modelos que resultam no nível de 

carregamento observado nos testes ao serem usados na equação. 

 

4.2.4 Métodos Numéricos 

 

Os métodos numéricos são os mais apropriados para o estudo de tombamento flexural, 

já que não exigem o conhecimento prévio da superfície de ruptura e são capazes de 

considerar deformações. Devido a essas características foram escolhidos como 

instrumento deste trabalho. 

 

Os principais métodos usados em geotecnia são Diferenças Finitas (MDF), Elementos 

Finitos (MEF) e Elementos Discretos (MED). O primeiro é comumente utilizado em 

trabalhos que buscam entender fluxos, mas também há pesquisas em estabilidade de 

taludes, como em Sjöberg (1999). OMEF é o mais difundido atualmente e o último 

vem sendo proposto por alguns autores para estudo em tombamento flexural. (Benko, 
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1997; Wanget al, 2003; Scholtès, 2012).Esses métodos podem ser divididos entre 

contínuos (MDF, MEF e MEC) e descontínuos (MED). 

 

Os métodos contínuos são mais adequados para situações em que a ruptura se dá pela 

deformação do material, tal como em solos e rochas fracas. Entretanto, este método 

pode ser utilizado para materiais com descontinuidades pela inserção de elementos 

explicitamente definidos como juntas na modelagem (inclusão explícita), importante, 

por exemplo, para representar falhas ou famílias de descontinuidades bem espaçadas. 

Contudo, seu número é limitado e a interseção entre descontinuidades não é 

aconselhável ou até mesmo impedida pelo programa (Steadet al, 2006). 

 

Quando o espaçamento é muito pequeno, como na xistosidade, é possível incluir seu 

comportamento implicitamente na formulação de um método contínuo. Há duas formas 

principais de se fazer isso: usando o modelo de juntas ubíquas (ubiquitousjoints) ou o 

modelo do contínuo de Cosserat. O primeiro foi usado por Sjöberg (1999) em uma 

análise por MDF para um talude de grande porte e o segundo por Adhikary (1997) por 

MEF em taludes de menor tamanho. 

 

Os métodos descontínuos oferecem a possibilidade de modelar fenômenos complexos 

envolvendo as descontinuidades e o material, como mecanismos de quebra e rotações de 

blocos. Os principais códigos comerciais que utilizam o método de elementos discretos 

para análise de taludes são o UDEC e o PFC2D (Sjöberg, 1999; Wang et al, 2006; 

Coggan, 2006). Estes métodos exigem o conhecimento prévio da localização das 

descontinuidades e não permitem a propagação de fraturas pelos elementos. Entretanto, 

é permitida a deformação dos blocos, geralmente consideradas por algum algoritmo por 

diferenças finitas (Wyllie&Mah, 1983).  

 

As vantagens do MED sobre os demais métodos numéricos de análise de estabilidade 

são que ambos o equilíbrio rotacional e o translacional são satisfeitos e que apresenta 

uma solução “completa”, pois o método satisfaz simultaneamente o equilíbrio de forças 

e momentos, o estado de tensão-deformação e as equações constitutivas (Zienkiewicz, 

1991). Entretanto uma das maiores desvantagens do MED é sua dificuldade de 
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aplicação, relacionada à complexidade da modelagem, problemas de convergência e 

dificuldade de entrada de características do material. 

 

Há a possibilidade utilizar mais de um método na mesma modelagem, chamado de 

método híbrido (Sjöberg, 1999; Adhikary, 1997; Coggan 2006; Schòltes, 2012). A 

mistura pode se dar entre dois tipos diferentes (contínuo e descontínuo) bem como entre 

dois tipos iguais, como combinação entre elementos finitos e elementos de contorno 

(ambos contínuos). 

 

A representação da ruptura do talude em tombamento flexural usando modelagem 

numérica pode ser obtida observando-se, a depender da capacidade de cada código: 

- as profundidadesmáximas em que ocorremos deslizamentos entre as placas; 

- o campo de deslocamento dos elementos; 

- as zonas de plasticidade. 

. 

4.3 Superfície basal de ruptura 

 

As características da superfície basal de ruptura ainda não foram tomadas como foco de 

nenhum estudo. Entretanto, vários trabalhos abordaram o tema indiretamente ao realizar 

testes em centrífugas, observar em comportamentos em campo ou fazendo simulações 

numéricas. Nessas pesquisas, os resultados quanto à superfície são apresentados em 

meio a outros dados do trabalho ou com foco em apenas uma das características da 

superfície, como forma ou localização (Benko, 1997; Scholtès, 2012). 

 

As propostas analíticas de Aydane Kawamoto (1992) e Adhikary (1997) consideraram 

uma superfície plana passando pelo pé do talude com ângulo θ variando entre 0º e 25º 

em relação ao plano perpendicular às descontinuidades principais.Esses valores foram 

obtidos em observações de modelos físicos em mesa de atrito basal (base friction 

models) e centrífuga. Entretanto, os resultados não podem ser comparados, já que as 

configurações geométricas, características do material e forças atuantes no sistema são 

diferentes. Por exemplo, Adhikary não inclui a poropressão em sua análise. 
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Figura 4.13: (a) e (b) Superfície de ruptura no modelo proposto por Adhikary (1997). 

 

Em contraposição aos trabalhos acima, Sjöberg (1999) observou duas formas de 

superfície basal de ruptura para tombamento flexural em taludes de larga escala. Além 

das superfícies planas, encontrou outras semicirculares em rochas metamórficas com 

baixa resistência ao cisalhamento, como se a ruptura houvesse ocorrido em um material 

contínuo, sem descontinuidades.Entretanto, difere na localização da superfície e na 

magnitude do cisalhamento que provoca a ruptura, sendo menor noscasos em que há 

presença de descontinuidades.Ainda um terceiro caso foi observado por Alejano 

(2010), no qual houveuma combinação das duas formas. 

 

Figura 4.14: Superfície de ruptura (1) planae (2) semicircular (adaptado de Sjöberg, 

1999). 

 

Outro fator que influencia a forma da superfície de ruptura é a relação entre os 

mergulhos da descontinuidade e do talude (Figura 4.15). Testes realizados por 

modelagem numérica 3D revelaram que descontinuidades com mergulho acentuado 

(a)  
(b)  
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rompem por flexão da base, ocorrendo uma distribuição de tensão e tração,e mergulhos 

mais rasos fazem as lâminas romperem por cisalhamento (Scholtès, 2012). 

 

 

Figura 4.15: Ruptura por cisalhamento em forma semicircular e ruptura por flexão em 

uma superfície escalona, seguindo uma tendência plana (Scholtès, 2012). 

 

Adhikary (2006) procurou verificar a existência do estado de equilíbrio limite nessas 

rupturas utilizando o modelo de Cosserat em modelagem numérica e testes físicos. As 

abordagens analíticas até então não questionavam a possibilidade de ruptura 

progressiva, assim chamada quando a tensão vai sendo acumulada antes da ruptura. Foi 

verificada pela distribuição de tensões no interior do talude que é possível a ocorrência 

de ambos os casos, a depender do ângulo de atrito das descontinuidades. A transição de 

um caso para o outro foi observada quando o ângulo de atrito da descontinuidade era 

maior que 20°, quando a ruptura passava de instantânea para progressiva. 

 

O que se nota nos casos supracitados é que a superfície basal de ruptura sempre 

intercepta o pé do talude. Entretanto, esse não é um comportamento que possa ser 

estendido para todas as situações. Sjöberg (1999) encontrou superfícies de ruptura que 

interceptam o talude em pontos intermediários da face. Segundo suas observações, isso 

ocorre quando a tensão no pé é grande o suficiente para impedir o deslizamento, porém 

pequena para vencer a resistência ao cisalhamento da rocha. 
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Figura 4.16: Distribuição da tração na rocha com destaque para a tração limite “a” 

pouco antes da ruptura. (a) Instantânea quando ao longo do caminho da ruptura ou (b) 

progressiva quando concentrada em um ponto, com posterior progressão para dentro do 

talude (Adhikary, 2006). 

(a) 

(b) 
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Figura 4.17: Superfície de ruptura interceptando a face de um talude utilizando o 

programa FLAC no trabalho de Sjöberg (1999). 

 

 

5 METODOLOGIA 

 

Este trabalho busca observar o formato e localização do plano de ruptura basal em 

tombamento flexural em várias situações, variando parâmetros geométricos como 

mergulho das descontinuidades, espessura, entre outros; e constitutivos do problema, 

tais como ângulo de atrito das juntas,resistência à tração das rochas, etc. Foiutilizada 

modelagem numérica computacional, método dos elementos finitos, com o programa 

Phase² da Rocscience. 

 

Previamente aos testes foi realizada no software acima citado uma simulação de um 

ensaio real em centrífuga para verificar sua capacidade em reproduzir os resultados e 

ajustar os parâmetros de modelagem, como densidade de malha, tipo de elemento, 

passos de carregamento, etc. O ensaio real foi o realizado por Adhikary (1997) que 
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consistiu no aumento da aceleração da gravidade em um talude em escala reduzida, com 

material preparado em laboratório, semelhante a rocha, com descontinuidades 

mergulhando em direção contrária à do talude. O dado de controle foi o deslocamento 

horizontal de um ponto na crista do talude.  

 

Outra forma de análise foia simulação analítica do problema, com dedução de uma 

equação que descreve o fenômeno supondo ruptura apenas por tração. A equação foi 

deduzida a partir da proposta por Aydan e Kawamoto (1992), contendo algumas 

simplificações como proposta inicial. 

 

Em seguida foram realizadas as simulações alvo deste trabalho, denominadas no texto 

como “grupo de testes principal”. As variações feitas sobre o modelo da simulação de 

controle acima citado utilizam a equação deduzida, variando uma das características 

listadas a seguir, por vez: 

 

 Ângulo de atrito das descontinuidades – 0º, 10º, 15º, 20º, 22°, 25º e 30°; 

 Ângulo de mergulho das descontinuidades – 60°, 65°, 70°, 75° e 80°; 

 Espessura das lâminas: 5mm, 10mm, 50mm, 10cm e 50cm; 

 Resistência à tração da rocha intacta: - 100kN, 280kN, 500kN, 1000kN e 

2000kN; 

 Inclinação do talude 

 

As características da superfície de ruptura observadas e comparadas tanto na equação 

deduzida como na simulação computacional foram: 

 

 Ruptura da rocha por tração ou cisalhamento; 

 Ângulo de avanço da fratura (perpendicular às descontinuidades ou em ângulo 

maior); 

 Formato da superfície de ruptura basal (curvilínea ou retilínea); 

 Predominância da influência dos parâmetros sobre as colunas iniciais, finais ou 

sem predominância; 
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 Parâmetros mais e menos influentes. 

5.1 Modelagem numérica para validação 

 

Antes de iniciar as simulações paramétricas, foi realizada uma modelagem numérica de 

um problema real para verificar a capacidade do software selecionadode simular o 

rompimento da rocha. O problema escolhido foi um ensaio em centrífuga realizado por 

Adhikary (1997) em um sistema rocha-descontinuidades para um material de 

comportamento frágil (“brittle”), feito de uma mistura de areia de ilmenita e gesso, 

chamado de “modelo 4” em seu trabalho. 

 

 

Figura 5.1: Modelo físico composto por areia de ilmenita e gesso, rompido após o teste 

centrífugo realizado por Aydan e Kawamoto (1992). 

 

Essa verificação é necessária devido às características do software e do problema 

observado. O programa utilizado foi projetado para trabalhar em sistemas que são ou 

que podem ser aproximados por meio contínuo, ou seja, o campo de deslocamentos é 

sempre contínuo.É possível a introdução de algumas descontinuidades, porém, quanto 
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maior o número delas, maior será a dificuldade da resolução e maiores os erros de 

aproximação (Coggan,2006).  

 

Apesar do sistema rocha-descontinuidade ser consideradoum meio descontínuo, já que 

as características das descontinuidades interrompem a continuidade da rocha, ele 

também pode ser aproximado por um meio contínuo, chamado contínuo equivalente. É 

necessário que as descontinuidades formem uma família (tenham espaçamento regular e 

estejam orientadas em uma mesma direção) para que o maciço rochoso (rocha + 

descontinuidades) possa ser aproximado por um material especial com um grupo 

especial de propriedades, diferentes daquelas da rocha sã que compõe o maciço. O 

modelo do contínuo de Cosserat vem sendo utilizado para esse tipo de abordagem 

(Adhikary, 2006). Este trabalho, entretanto, não se utilizou dessa ferramenta, 

permanecendo a inserção das descontinuidades de modo explícito no modelo.  

 

O ensaio escolhido foi realizado por Adhikary (1997) com material produzido em 

laboratório para obter as características desejadas pelo pesquisador (tabela 6.1). O 

material é composto por uma mistura de ilmenita e gesso, considerado“frágil”por seu 

modo de ruptura. 

 

H(Altura do talude) 330 mm 

Α(Mergulho do talude) 61° 

β(Mergulho das descontinuidades) 80° 

e (Espaçamento das descontinuidades) 10 mm 

E (Módulo de Young) 2400 MPa 

ν(Coeficiente de Poisson) 0,16 

Tr (Resistência à tração da rocha) 1,1 MPa 

ϕd(Ângulo de atrito da descontinuidade) 22° 

cd(Coesão da descontinuidade) 0 MPa 

γr(Peso específico da rocha) 23,8 KN/m³ 

Quadro 5.1: Parâmetros constitutivos e geométricos do modelo físico da Figura 5.1 

(adaptado de Adhikary (1997)) 

 

Algumas características importantes para a simulação computacional não estavam 

listadas na tabela presente no artigo da pesquisa (rigidez de junta, ângulo de atrito da 

rocha e coesão da rocha), já que não eram de interesse naquele momento e por isso não 
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foram aferidas. Uma das alternativas seria manter as características conhecidas e variar 

as desconhecidas até encontrar uma resposta aproximada àquela observada pelo autor. 

Entretanto, Dos Santos (2008) e Sjöberg (1999) já haviam feito a retroanálise com esse 

mesmo modelo de Adhikary usando simulação computacional. O Quadro 5.2contém os 

parâmetros retirados desses trabalhos. 

 

kn (Rigidez normal de junta) 50000 MPa/m 

ks (Rigidez cisalhante de junta) 5000 MPa/m 

ϕr(Ângulo de atrito da rocha) 22° 

cr (Coesão da rocha) 0 MPa 

Quadro 5.2: Parâmetros constitutivos do modelo físico obtidos por retroanálise (Dos 

Santos, 2008 e Sjöberg, 1999). 

 

A melhor aproximação de comportamento para o problema estudado é o elasto-plástico, 

uma vez que para visualizar a superfície basal de ruptura, é necessário o aparecimento 

de pontos plastificados no interior do talude. Entretanto, os dois trabalhos acima citados 

se restringiram ao comportamento elástico da rocha, já que o importante para aquelas 

pesquisas era apenas a simulação da deformação da rocha antes do rompimento.  

 

Além disso, os valores dos parâmetros da rocha pós-pico não estão listados nestes 

trabalhos, bem como não estão presentes no artigo de Adhikary (1997). A alternativa 

encontrada foi procurar na literatura técnica (Evans, 2002; Hoek, 1972 apud Pinotti, 

Carneiro, 2013; Wyllie, 2004) valores usuais para essas característicaspara rochas 

semelhantes a esse material artificial produzido por Adhikary. O Quadro 5.3reúne as 

informações encontradas. 

 

Φrp (Ângulo de atrito da rocha pós-pico) 100% a 75% de ϕr 

Cdp (Coesão da rocha pós-pico) 0, 33 ou 100%cr 

Trp (Resistência da rocha à tração pós-pico) 0 MPa 

Ψ(Ângulo de dilatância) 0°, 5° ou 10° 

Quadro 5.3: Parâmetros constitutivos obtidos na literatura 

 

O parâmetro de comparação na verificação foi o deslocamento horizontal (ux) de um 

ponto na crista do talude (ponto A) à medida que se aumentava a força da gravidade (g-
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level) na máquina centrífuga (Figura 5.2), já que essa informação está presenteno 

trabalho de Adhikary (1997) em forma de gráfico. O objetivo é obter uma curva 

aproximada ao comportamento do ponto A. Pode-se observar no gráfico uma mudança 

na inclinação da reta por volta de 35g e o colapso da rocha por volta de 85g. 

 

 

Figura 5.2: Imagem do gráfico obtido por Adhikary mostrando o movimento dos pontos 

A e B da face do taludedurante o teste. 

 

Alguns parâmetros da modelagem numérica também interferem no resultado. O tipo de 

elemento, a densidade da malha, a tolerância da aproximação e o passo de 

carregamento. Antes de iniciar a simulação foram feitos testes para analisar a 

interferência desses parâmetros de modelagem no tempo de processamento e na 

resposta do problema. 

 

O formato da malha deve ser adequado ao formato do problema. Entretanto, malha 

quadrada tem menor tempo de processamento. Para áreas mais regulares, podem-se usar 

malhas quadradas. Porém, este problema tem cantos com ângulos agudos, como o pé do 

talude e a base do modelo, locais nos quais um elemento quadrado precisaria estar 

muito distorcido para ser encaixado(Figura 5.3). Dessa forma, considerou-se mais 

adequada utilização de malha triangular. 
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Figura 5.3: Regiões triangulares do modelo 

 

A interpolação dos deslocamentos pode ser feita por elemento linear ou parabólico, 

sendo a decisão tomada com base no tipo de movimento que se quer observar. 

Problemas simples, como aqueles em que há apenas a tração, compressão ou translação 

de elementos, podem ser aproximados por elementos lineares. Contudo, o problema em 

questão envolve também a rotação de elementos, exigindo uma interpolação em um 

grau maior. Assim, considerando a complexidade do movimento e a geometria do 

problema, foi escolhido o elementode formato triangular com interpolação parabólica. 

 

A densidade de elementos e sua distribuição não foram escolhidas mediante testes, 

preferindo estabelecer 100 elementos com distribuição uniforme (Figura 5.6). Essa 

escolha não gerou grandes tempos de processamento e permitiu uma melhor 

visualização das respostas do problema por não concentrar informações (malha 

homogênea). 

 

A tolerância da aproximação, assim como o passo de carregamento, são parâmetros que 

interferem acumulativamente no resultado. Uma tolerância menor no início faz incidir 

um erro no resultado que será passado à próxima etapa de cálculo, acumulando com os 

erros subsequentes. Já os passos de carregamento podem ser grandes demais para que o 

cálculo atinja a tolerância, apesar dos resultados estarem seguindo um caminho de 
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convergência, e, dessa forma, é passado um erro ao próximo cálculo que vai sendo 

acumulado com os erros seguintes. 

 

A diminuição da tolerância do programa para uma mais precisa incidiu em um aumento 

do tempo de cálculo do programa. Porém não houve grande variação da resposta do 

problema. Desta forma, decidiu-se por manter a tolerânciautilizada anteriormente. 

 

Ainda durante os testes para construção do modelo. Foram realizados testes para 

escolha dos passos de carregamento (aumento da aceleração da gravidade). AFigura 

5.4mostra o deslocamento (ux) do ponto A no momento de aceleração 30g para passos a 

cada 2g, 5g, 10g e 30g. Pode-se perceber que no nível escolhido o deslocamento (ux) 

variava muito pouco quando se diminuía os passos de carregamento. Já a partir desse 

ponto em diante, há variações significativas, como pode ser observado na Figura 5.5, na 

qual se observa o deslocamento do ponto A no momento de aceleração 60g.  

 

(a) 
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(c) 

 

(d) 

 

Figura 5.4: Deslocamento horizontal do ponto A para diferentes passos de carregamento 

[(a) – 2 em 2g;  (b) – 5 em 5g; (c) – 10  em 10g; (d) – 30 em 30g] no estágio de 

aceleração 30g. 

(b) 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 



 

30 

 

 

 

(d) 

 

Figura 5.5: Deslocamento horizontal do ponto A para diferentes passos de carregamento 

[(a) – 2 em 2g;  (b) – 5 em 5g; (c) – 10  em 10g; (d) – 30 em 30g] no estágio de 

aceleração 60g. 

 

 

Um ponto importantíssimo em modelagem é a decisão quanto às características do 

contorno do problema. A base foi impedida de deslocar na direção y e as laterais 

verticais impedidas de deslocar na direção x, tal como ocorreria com o modelo físico 

confinado no espaço reservado a ele na máquina centrífuga. A superfície e a face do 

talude foram deixadas livres (Figura 5.6).As distâncias das extremidades do modelo à 

face do talude foram escolhidas como o tamanho do modelo físico (altura e largura), 

tendo a lateral a condição de deslocamento apenas em y, já que o modelo físico estava 

confinado no espaço a ele reservado da máquina do teste. 
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Figura 5.6: Condições de contorno da simulação 

 

5.2 Dedução das equações de altura de coluna rompida e força Pi+1 em 

tombamento flexural 

 

Nesta parte da dissertação busca-se deduzir uma equação capaz de definir as alturas em 

que rompem cada coluna em um processo de tombamento flexural para assim formar 

um caminho que seria a superfície basal de ruptura. A base para o trabalho foi a 

publicação de Aydan e Kawamoto (1992) que descreveu as forças que atuavam em 

cada coluna e propôs uma equação que determinava se haveria equilíbrio naquele 

talude. 
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Uma das equações presentes calculava a tensão no ponto em que uma coluna de altura 

já conhecida “h” romperia. Esse valor de altura era definido, pois já se supunha 

conhecer a localização da linha de ruptura do talude. A equação teve seus termos 

rearranjados para se chegar ao valor da força exercida pela coluna imediatamente 

abaixo, necessária para impedir o rompimento.  

 

Neste trabalho o processo de ruptura foi divido em duas partes: a obtenção de uma 

altura máxima em que a coluna se sustentaria (ou seja, a altura de ruptura) e em seguida 

a força exercida por essa coluna rompida sobre a inferior. A primeira equação foi obtida 

pelo ajuste da equação do trabalho base acima citado de forma a isolar o valor da altura 

em função das forças sobre a coluna. As forças entre a coluna em questão e a coluna de 

baixo foram eliminadas na equação do equilíbrio considerando que nesse momento a 

coluna se sustenta por si só, passando a se apoiar sobre a que está embaixo somente 

quando rompe. Assim, fica eliminada a antiga incógnita da força intercolunas nesta 

etapa e passa a vigorar como elemento desconhecido somente a altura. 

 

Algumas outras considerações foram feitas. A tensão presente na equação, que seria o 

valor a que está submetida a rocha no ponto da ruptura, foi igualada ao valor da tensão 

máxima suportada pela rocha para tração, para que assim se encontrasse o ponto em que 

a rocha não mais suportaria as forças a que está submetida e romperia. Segundo a 

pesquisa bibliográfica, esse tipo de movimento pode gerar uma ruptura por tração ou 

cisalhamento. Entretanto, aqui foi considerada apenas a ruptura por tração como 

proposta inicial de investigação, deixando aos próximos trabalhos a inclusão de ruptura 

por cisalhamento. As forças causadas pela presença de água nas descontinuidades foram 

desconsideradas por serem muito menores que as demais, como também proposto por 

Adhikary (2007). 

 

Após o rompimento, procede-se o cálculo da força exercida sobre a coluna rompida 

sobre a inferior, ou da mesma forma, a força que a coluna inferior precisa exercer para 

sustentar a superior, já que essas duas forças são a mesma. A equação foi deduzida do 

equilíbrio de forças e momentos sobre a coluna rompida e agora apoiada sobre a 



 

33 

 

subjacente. A memória de cálculo da dedução das equações pode ser encontrada nos 

ANEXOS I e II ao final desta dissertação. 

 

O procedimento consiste na determinação da altura de rompimento da primeira coluna, 

por meio da equação do ANEXO I, igualando a zero a força exercida pela coluna 

sobrejacente, uma vez que não há colunas acima da primeira.Prossegue-se com a 

obtenção da força que essa coluna rompida exercerá sobre a inferior por meio da 

equação do ANEXO II. Esse valor entrará na equação de equilíbrio dessa segunda 

coluna, na posição indicada por Pi+1,para determinar a altura em que romperá, para em 

seguida calcular sua força sobre a debaixo e assim sucessivamente, formando um 

“caminho” de alturas de colunas rompidas.  

 

5.3 Simulação paramétrica utilizando as equações deduzidas 

 

As equações apresentadas nos anexos deste trabalho foram utilizadas em uma planilha 

Excel para calcular a seqüência de alturas em que cada coluna rompe, a partir do topo 

do talude em sequência descendente, e, paralelamente, as forças que cada coluna 

rompida exerce sobre a subjacente. Diversas configurações foram propostas através da 

variação de parâmetros do material ou das descontinuidades. Como simulação inicial 

para comparação foi inseridos na fórmula os dados usados na simulação computacional 

desta dissertação (Quadro 6.5). 

 

DADOS DE ENTRADA 

γ (peso específico da rocha) 23,8 kN  

ti (espessura da coluna de rocha) 0,01 m  

α (ângulo complementar ao mergulho das descontinuidades) 10°  

η (altura de ação da força de uma coluna sobre a outra) 0,75  

σt(resistência à tração da rocha) 2,80E+02 kN 

Ød(ângulo de atrito das descontinuidades) 22°  

Pi+1 inicial (força exercida sobre a coluna inicial) 0kN  

Quadro 5.4: Dados de entrada da primeira simulação 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

6.1 Modelagem Numérica 

 

Definidos os parâmetros de modelagem e todos os parâmetros constitutivos e 

geométricos do problema, foi realizada a primeira simulação. Entretanto, os resultados 

não foram satisfatórios (curva vermelha no gráfico 6.1). Por volta do nível 10g de 

gravidade, as descontinuidades começaram a deslizar, o que era esperado para acontecer 

por volta do nível 30g. Também houve discrepância entre o deslocamento e sua 

variação com os incrementos de gravidade que foram muito maiores que os esperados.  

 

 

Gráfico 6.1: Curva indicando o movimento do ponto A (crista do talude) na primeira 

simulação, utilizando os parâmetros levantados na pesquisa. 

 

A partir dessa constatação foi decidido alterar os parâmetros da descontinuidade que 

haviam sido estimados, no caso, a rigidez das juntas. Porém, nenhuma das variações foi 

suficiente para sequer aproximar os resultados à forma da curva encontrada por Sjöberg 

(1999). 
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Partindo do princípio de que os valores de parâmetros em rocha e descontinuidades são 

estimados e não dados precisos (Hudson, 1997; Goodman, 1989;Wyllie, 2004), foram 

alteradas outras características que supostamente eram consideradas exatas.  

 

Assim, para que as descontinuidades iniciassem o cisalhamento mais tardiamente, foi 

elevado o valor da coesão, que passou de 0 MPa para 0,02 MPa. Essa alteração tem 

como base a sugestão de Adhikary (1997) que em seu trabalho supõe que esse início do 

deslizamento entre as descontinuidades é devido ao vencimento da “força” de coesão.  

 

Nota-se a pequena dimensão da variação. Durante a simulação também foi avaliado a 

coesão de 0,03 MPa, cujo resultado foi atrasar ainda mais o deslizamento, ocorrendo em 

momento de carga superior ao buscado. A Figura 6.1 mostra a imagem da tela de 

resposta do simulador indicando o cisalhamento entre as lâminas ausente em 36g e 

presente em 38g. 

 

 

Figura 6.1: Descontinuidades cisalhadas em 36g à esquerda e 38g à direita 

 

Outros parâmetros também precisariam ser ajustados para ajustar melhor o modelo ao 

comportamento esperado. A variação do deslocamento ainda era muito grande e a rocha 

rompia em carga menor (nível 50g) que aquela que haviam sido encontradas no ensaio 

de Adhikary (1997) ou nas simulações de Dos Santos (2008) e Sjöberg (1999).  
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Entretanto, algumas observações importantes e interessantes puderam ser extraídas 

dessa tentativa. As colunas superiores na parte esquerda da Figura 6.1 foram as 

primeiras a cisalharem por volta do nível 30g, fazendo supor que a formação da 

superfície de ruptura basal se daria do topo para a base. Entretanto, por volta do nível 

40g, as colunas inferiores começaram a romper em sequência, formando um caminho 

razoavelmente reto em direção ao interior do talude (Figura 6.2). 

 

Outra observação importante neste momento é o tipo de ruptura que ocorre na rocha. A 

Figura 6.3mostra um caminho formado por elementos plastificados em que todos estão 

rompidos por cisalhamento e nenhum por tração. Esse tipo de ruptura também é 

observado na Figura 6.2. 

  

 

Figura 6.2: Início do rompimento a partir do pé do talude em 40g. 
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Figura 6.3: Pontos plastificados por cisalhamento. 

 

Assim, seguiram-se às novas variações para alcançar o caminho de deslocamentos 

obtidos no teste que se pretende simular aqui. Um ângulo de atrito maior entre as 

descontinuidades foi experimentado, já que este diminuiria a carga sobre a rocha, 

tornando menor o deslocamento. 

 

O ângulo de atrito e coesão da rocha também foram elevados,tornando o material mais 

competente, assim como a coesão pós-pico não foi considerada nula, para que os 

elementos já cisalhados ainda realizem algum trabalho de sustentação antes do 

rompimento global. Enfim, a ruptura passou a ocorrer em momento de carga maior, tal 

como esperado. Os parâmetros finais estão apresentados no Quadro 6.1. 

 

O resultado pode ser observado noGráfico 6.2, emque se pode ver que o ajuste da curva 

levou a uma grande aproximação do resultado do ensaio reale que, portanto, a 

calibração dos parâmetros apresentados no Quadro 6.1foi adequada. O degrau por volta 

do nível 36g também pode ser notado. 
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Gráfico 6.2: Curva mostrando o movimento do ponto A (crista do talude) após as 

alterações para ajuste da curva. 

 

PARÂMETRO 1ª simulação 2ª simulação 

H(Altura do talude) 330 mm Mantido 

Α(Mergulho do talude) 61° Mantido 

β(Mergulho das descontinuidades) 80° Mantido 

e (Espaçamento das descontinuidades) 10 mm Mantido 

E (Módulo de Young) 2400 MPa Mantido 

ν(Coeficiente de Poisson) 0,16 Mantido 

Tr (Resistência à tração da rocha) 1,1 MPa Mantido 

ϕd(Ângulo de atrito da descontinuidade) 22° 30° 

cd(Coesão da descontinuidade) 0 MPa 0,02 MPa 

γr(Peso específico da rocha) 23,8 KN/m³ Mantido 

kn (Rigidez normal de junta) 50000 MPa/m Mantido 

ks (Rigidez cisalhante de junta) 5000 MPa/m Mantido 

ϕr(Ângulo de atrito da rocha) 22° 33,1° 

cr (Coesão da rocha) 0 MPa 2.5 MPa 

Φrp (Ângulo de atrito da rocha pós-pico) 100% a 75% de ϕr 33,1° 

cdp (Coesão da rocha pós-pico) 0 MPa 0.5MPa 

Trp (Resistência da rocha à tração pós-

pico) 
0 MPa Mantido 

Ψ(Ângulo de dilatância) 0°, 5° ou 10° 10° 

Quadro 6.1: Parâmetros utilizados nas simulações apresentadas no gráfico 6.2 
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A Figura 6.4 apresenta os pontos de plastificação formando claramente um caminho. 

Também é possível visualizar uma zona de elementos plastificados (Figura 6.5). A 

ruptura pode ser constatada não apenas por esses dois critérios como também pelo 

padrão de deslocamentos.  

 

No nível 70g nota-se a presença de pontos de plastificação formando um caminho, mas 

não há um incremento repentino do deslocamento do ponto A (Figura 6.6). O que 

ocorre nesse momento é uma ruptura da rocha no interior do talude. Entretanto, essa 

rocha plastificada ou rompida ainda é capaz de sustentar a estabilidade do talude. 

 

Nota-se aqui uma diferença para a tentativa anterior, na qual os pontos de ruptura 

ocorriam por cisalhamento e que agora ocorrem por tração (Figura 6.4).  

 

 

Figura 6.4: Pontos de plastificação por tração após ruptura global do talude. 
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Figura 6.5: Região com elementos plastificados após ruptura global do talude. 

 

 

Figura 6.6: Elementos plastificados pelo interior do talude no nível 70g, sem, contudo, 

ter ocorrido a ruptura global. 
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A Figura 6.7apresenta outra forma de se ver a superfície de ruptura, ou seja, por meio 

do padrão de deslocamento dos elementos finitos. Apesar de parecer uma superfície 

circular deve-se atentar ao fato de que a curva ocorre apenas nas colunas do topo.  

 

 

Figura 6.7: Padrão de deslocamento total dos elementos finitos na rocha após ruptura 

(nível 87g) com tolerância de 0,01 mm. 

 

Assim como na tentativa anterior, pode-se notar que as colunas superiores são as 

primeiras a romper por volta do nível 36g(Figura 6.8)e que a ruptura se desenvolve a 

partir do pé do talude, iniciando no nível 52g, avançando pelo interior do talude e 

culminando em 87g com sua ruptura global (Figura 6.9).  
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Figura 6.8: Pontos de plastificação indicando ruptura das colunas superiores no nível 

36g, no qual também ocorre a ruptura das descontinuidades. 

 

 

 

Figura 6.9: Propagação dos pontos de plastificação iniciando pelo pé do talude.(a) 

estágio de aceleração52g e (b) estágio de aceleração 62g à direita. 

 

O trabalho segue com a explicação da dedução das equações dos anexos e dos 

resultados de sua aplicação em uma simulação paramétrica. 
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6.2 Simulação Paramétrica 

 

O gráfico abaixo apresenta os resultados dessa simulação inicial. O quadro contido na 

imagem informa as alturas de cada coluna (em cm) em seu lado esquerdo e a força 

necessária para impedir a sua ruptura, ou ainda, a força exercida sobre a coluna abaixo 

(em Newtons) e, seu do lado direito. 

 

 

Gráfico 6.3: Altura de ruptura das colunas utilizando os parâmetros doQuadro 5.4. 

 

Apesar dos gráficos serem semelhantes a uma superfície de ruptura, deve-se ter em 

mente que eles representam apenas a sequência de alturas das colunas. Ao plotar esses 

dados no talude sua forma mudará, pois a contagem da altura em questão se inicia no 

topo da coluna, ou seja, na face do talude, estando, portanto, em sentido inverso ao que 

aparece nos gráficos. Também interfere o fato de que o patamar em que se inicia cada 

altura é diferente, já que os topos das colunas são descendentes, diferentemente do 

patamar do gráfico que sempre se inicia no eixo das abscissas.  

 

Nota-se um decréscimo na altura de coluna rompida e acréscimo da força Pi+1à medida 

que se caminha em direção ao pé do talude, resultado este já esperado, uma vez que 

cada coluna rompida exerce uma força sobre a seguinte por passar a se apoiar sobre ela. 
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A primeira variação de parâmetros foi realizada no ângulo de atrito das 

descontinuidades. O Gráfico 6.4 apresentaa mudança no perfil apenas nos valores 

extremos, a saber, 0° (zero) e 30° (trinta), para tornar a variação mais perceptível, já que 

esta foi pequena.  

 

 

 

 

Gráfico 6.4: Resultados para ângulo de atrito da rocha igual a 0° (zero) e 30° (trinta). 

 

- ϕ = 0° 

- ϕ = 30° 
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Pode-se observar que essa variação exerce maior influência nas colunas mais próximas 

à base, que passam a romper em alturas maiores. Essa diferença no comportamento 

pode ser explicada pelo aumento sucessivo da carga sobre as colunas à medida que se 

caminha em direção ao pé do talude, já que parte do peso das colunas rompidas é 

sustentado pelas inferiores. Desta forma, o pé do talude está sujeito a uma carga maior, 

e consequentemente, há uma força de atrito maior que nas colunas do topo, sofrendo 

assim maior influência dessa variável. 

 

Em seguida foi realizada a variação na espessura das colunas. Essa variável mostrou-se 

bastante influente na altura de ruptura, como pode ser observado no gráfico 6.5. A 

representação extrapolou os limites pré-definidos para o eixo das abscissas, com a 

primeira coluna passando de 1m de altura.Não foi notada diferença significativa na 

reação das colunas em diferentes posições dentro do talude. 

 

 

 

 

 

- 50mm 
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Gráfico 6.5: resultados para espessura de coluna de 50mm e 100mm. 

 

A espessura das colunas interfere em diversos parâmetros dentro da equação: peso, 

força normal, forças intercolunas, módulo de inércia, entre outros. Intuitivamente 

também é possível prever que uma coluna mais espessa tenha maior dificuldade em ser 

“dobrada”. Pode-se notar que esse foi o parâmetro mais sensível entre os escolhidos 

neste trabalho. 

 

A variável “resistência à tração da rocha” foi simulada com 100kN, 500kN, 1000kN e 

2000kN. Esse parâmetro teve maior influência sobre as colunas iniciais, mas também 

afetou as colunas inferiores. OGráfico 6.6mostra os resultados nos quais se pode notar 

que a última simulação extrapola a área que foi pré-definida para o gráfico.  

 

A rocha torna-se mais competente e resiste à ruptura à medida que a resistência 

aumenta, sendo necessária uma coluna mais pesada (maior) para vencer esse valor. A 

diferença da sensibilidade relacionada com a posição da coluna no talude pode ser 

explicada pelo fato da primeira coluna não receber nenhuma força externa, rompendo 

apenas pelo próprio peso e, assim, torna-se mais difícil sua ruptura com o aumento da 

sua resistência.  

- 100mm 
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- 100kN 

- 500kN 
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Gráfico 6.6: Resultados para resistências à com compressão da rocha. Começando do 

topo, têm-se os gráficos de 100 kN, 500 kN, 1000 kN e 2000 kN. 

 

 

- 2000kN 

- 1000kN 



 

49 

 

 

 

 

O mergulho das descontinuidades entrou na equação de forma indireta. O ângulo “α” 

nada mais é que o ângulo complementar do mergulho das descontinuidades, ou seja, o 

polo da descontinuidade. Assim, para o caso inicial em que o mergulho era de 80º, tem-

se α = 10°.  

 

Os valores 35º, 30°, 25º, 20° e 15ºforam utilizados para o ângulo α. Esses valores 

correspondem a mergulhos de descontinuidade de 55º, 60°, 65º, 70º e 75º 

respectivamente. O menor valor da variação do ângulo (55° ou α = 35°)respeita a 

análise cinemática proposta por GOODMAN & BRAY (1976) apresentada na revisão 

bibliográfica, na qual Ψd ≥ 90 – Ψf + Φd. Dessa forma, o ângulo mínimo de mergulho da 

descontinuidade que poderia gerar instabilidade para o mergulho de talude desta 

simulação (60°) seria 52º. 

 

Percebe-se no Gráfico 6.7 que a altura da coluna inicial diminui à medida que aumenta 

o mergulho das descontinuidades. Esse é um resultado esperado, uma vez que o 

rompimento se dá pelo próprio peso e quanto maior a inclinação da coluna, maior será o 

módulo da componente peso que contribui para o desequilíbrio. Nota-se também que a 

variação foi mais pronunciada sobre as colunas iniciais, apesar de afetar todas as 

colunas. A explicação para esse comportamento é que, à medida que se caminha em 

direção ao pé do talude, vai aumentando o módulo da força da coluna sobrejacente 

devido ao aumento do número de colunas rompidas que estão se apoiando acima, 

diminuindo a importância do próprio peso sobre o equilíbrio. 
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- Ψd= 75°   

- Ψd= 70°   



 

51 

 

 
 

 
 

 

Gráfico 6.7: Resultados da simulação para os ângulos de mergulho das 

descontinuidades. De cima para baixo, tem-se 75°, 70°, 65°, 60°, 55°. 

- Ψd  = 65°   

- Ψd  = 55°   

- Ψd  = 55°   
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7 CONCLUSÕES 

 

A curva encontradano gráfico do modelo numérico está bem ajustada ao resultado 

obtido por Adhikary (1997). Portanto, foi possível a simulação computacional do 

ensaio, ainda que o problema seja descrito como de meio descontínuo (tombamento 

flexural) e o software escolhido tenha sido desenvolvido com foco em meios contínuos 

(Método dos Elementos Finitos).   

 

As conclusões que podem ser tiradas ao longo das tentativas da simulação 

computacional, ainda que não estejam todas diretamente relacionadas ao objetivo desta 

dissertação, mas que valem a pena ser citadas, foram que: 

 

 A ruptura da rocha intacta pode se dar tanto por cisalhamento como por tração, a 

depender dos critérios de resistência da descontinuidade e rocha. Este é um campo 

interessante a ser explorado;  

 

 Apesar das primeiras colunas a romper serem as do topo, a formação da superfície 

de ruptura começa no pé do talude. O talude deforma deixando espaço para as 

colunas superiores deformarem o suficiente para romper. Entretanto, esse espaço 

diminui à medida que se caminha em direção ascendente, fazendo com que as 

colunas inferiores se apóiem umas sobre as outras impedindo o rompimento. A 

fratura então aparece em níveis mais elevados de aceleração da gravidade no pé do 

talude, onde a concentração de tensão é maior, e a partir daquele ponto se 

desenvolve; 

 

 O conhecimento dos parâmetros pós-pico é de grande importância para uma 

simulação adequada de uma ruptura por tombamento flexural, pois a rocha e as 

descontinuidades, mesmo depois de plastificadas, ainda exercem resistência ao 

movimento. Nas tentativas de simulação, quando os parâmetros pós-pico foram 

desconsiderados nas descontinuidades, a rocha rompeu em uma etapa menor de 
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aceleração da gravidade, indicando que a resistência pós-plastificação das 

descontinuidades exerceinfluência significativa, suportando tensões que não são 

passadas à rocha. Da mesma forma, a rocha romperia antes caso os pontos de 

plastificação já presentes em 70g não tivessem resistência. 

 

 A coesão entre as descontinuidades, ainda que mínima, exerce grande influência 

nos deslocamentos em tombamento flexural. Quando a coesão é vencida, o 

deslizamento entre as descontinuidades começa e há um grande salto no movimento 

(36g na simulação). 

 

Em relação à simulação a partir das equações deduzidas, é possível constatar que: 

 

 As equações são uma proposta inicial, já que não consideram as duas formas de 

ruptura encontradas na simulação computacional (cisalhamento e tração). Também 

foram baseadas em equilíbrios de forças somente das colunas entre o pé e a crista 

do talude; 

 

 O ângulo de atrito entre as descontinuidades tem mais influência sobre as colunas 

inferiores, uma vez que a compressão entre elas é maior. Já a espessura das colunas, 

a resistência à tração da rocha e o mergulho das descontinuidades têm mais 

influência sobre as colunas do topo. Isso indica um comportamento em bloco das 

colunas inferiores em contraposição a um comportamento individual das colunas 

superiores. 

 

Recomenda-se para trabalhos futuros, principalmente, a verificação da validade das 

equações propostas com base em comparações com resultados de testes físicos ou 

rupturas em taludes reais. Também se recomenda a inserção de forças desconsideradas 

até o momento, como aquelas causadas pela presença de água, abalos sísmicos e cargas 

sobre o talude. Outro caminho a ser seguido em futuras pesquisas é a separação entre as 

zonas em que ocorre fratura por tração e por cisalhamento.  
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ANEXO I – Dedução da equação para altura de ruptura das colunas 

 

A equação de partida foi obtida de Aydan e Kawamoto (1992). As colunas foram 

consideradas retangulares e, dessa forma, as medidas de altura dos lados e altura média 

da coluna têm os mesmos valores (hi = hi-1 = h̅). 

 

𝜎 =  
𝑈𝑖

𝑏 − 𝑁𝑖

𝐴𝑖
+

𝑡𝑖

2𝐼𝑖
. (𝑃𝑖+1. 𝜂. ℎ𝑖 + 𝑆𝑖.

ℎ𝑖

2
− (𝑇𝑖+1 + 𝑇𝑖−1).

𝑡𝑖

2
− 𝑃𝑖−1. 𝜂. ℎ𝑖 + 𝑢𝑖

𝑏 . 𝑙𝑏𝑖

+ 𝑈𝑖+1
𝑠 . 𝑙𝑖 − 𝑈𝑖−1

𝑠 . 𝑙𝑖−1) 

 

 “U” e “u” são as forças devidas à água contida nas descontinuidades. Foram 

desconsideradas para simplificação e por serem menores que as demais. 

 

𝜎 =  
−𝑁𝑖

𝐴𝑖
+

𝑡𝑖

2𝐼𝑖
. (𝑃𝑖+1. 𝜂. ℎ𝑖 + 𝑆𝑖.

ℎ𝑖

2
− (𝑇𝑖+1 + 𝑇𝑖−1).

𝑡𝑖

2
− 𝑃𝑖−1. 𝜂. ℎ𝑖) 

 

 Foi considerado que a coluna não toca a subjacente antes do rompimento e, assim, 

não há reação da coluna inferior sobre a superior (Pi-1 = 0): 

 

𝜎 =  
−𝑁𝑖

𝐴𝑖
+

𝑡𝑖

2𝐼𝑖
. (𝑃𝑖+1. 𝜂. ℎ𝑖 + 𝑆𝑖.

ℎ𝑖

2
− 𝑇𝑖+1.

𝑡𝑖

2
) 

 

 Os termos da equação foram rearranjados e Ti+1 foi substituído por sua definição já 

descrita no corpo do texto da dissertação (Ti+1 = Pi+1.tan(ø)): 

 

(𝜎 +
𝑁𝑖

𝐴𝑖
)

2𝐼𝑖

𝑡𝑖
− 𝑆𝑖.

ℎ𝑖

2
= (𝑃𝑖+1. 𝜂. ℎ𝑖 − 𝑃𝑖+1.

𝑡𝑖

2
. tan (𝜙)) 

 

 “I”, “S”, “N” e “A” foram substituídos por suas definições: 

 

(𝜎 +
𝛾. 𝑡𝑖. ℎ𝑖 . cos (𝛼)

𝑡𝑖 . 1
)

2

𝑡𝑖
.

𝑡𝑖
3

12
− 𝛾. 𝑡𝑖 . ℎ𝑖 . 𝑠𝑒𝑛(𝛼).

ℎ𝑖

2
= 𝑃𝑖+1 (𝜂. ℎ𝑖 −

𝑡𝑖

2
. tan (𝜙)) 
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 Fazendo as simplificações e colocando todos os termos do mesmo lado da equação: 

 

(𝜎 + 𝛾. ℎ𝑖 . cos (𝛼))
𝑡𝑖

2

6
−

ℎ𝑖
2. 𝛾. 𝑡𝑖. 𝑠𝑒𝑛(𝛼)

2
− 𝑃𝑖+1 (𝜂. ℎ𝑖 −

𝑡𝑖

2
. tan (𝜙)) = 0 

 

 Isolando a altura “h”: 

 

ℎ𝑖
2 [−

𝛾. 𝑡𝑖. 𝑠𝑒𝑛(𝛼)

2
] + ℎ𝑖 [

𝑡𝑖
2. 𝛾. cos (𝛼)

6
− 𝑃𝑖+1𝜂] + [

𝜎. 𝑡𝑖
2

6
+

𝑃𝑖+1. 𝑡𝑖 . tan (𝜙)

2
]  = 0 

 

 Fazendo simplificações e alterando os sinais para que hi
2 seja positivo, chegamos às 

equação final: 

 

𝒉𝒊
𝟐. [3. 𝛾. 𝑡𝑖. 𝑠𝑒𝑛(𝛼)] + 𝒉𝒊. [6. 𝑃𝑖+1𝜂 − 𝑡𝑖

2. 𝛾. cos (𝛼)] − [𝜎. 𝑡𝑖
2 + 3. 𝑃𝑖+1. 𝑡𝑖. tan (𝜙)]  = 0 
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ANEXO II – Dedução da equação para força da coluna rompida sobre a 

subjacente 

 

A equação foi deduzida através do equilíbrio de torques na coluna rompida, já 

desconsiderando as forças exercidas pela água nas descontinuidades e superfície de 

ruptura: 

 

−𝑊𝑖. cos(𝛼) .
𝑡𝑖

2
+ 𝑃𝑖+1. 𝜂. ℎ𝑖 + 𝑊𝑖 . sen(𝛼) .

ℎ𝑖

2
− 𝑃𝑖+1. tan(𝜙) .

𝑡𝑖

2
− 𝑃𝑖−1. 𝜂. ℎ𝑖 = 0 

 

 Isolando Pi-1: 

 

𝑃𝑖−1. 𝜂. ℎ𝑖 = 𝑊𝑖. (sen(𝛼) .
ℎ𝑖

2
− cos(𝛼) .

𝑡𝑖

2
) + 𝑃𝑖+1 (𝜂. ℎ𝑖 − tan(𝜙) .

𝑡𝑖

2
) 

 

 Assim, a equação final para essa força é: 

 

𝑃𝑖−1 =
𝑊𝑖. (sen(𝛼) .

ℎ𝑖

2
− cos(𝛼) .

𝑡𝑖

2
) + 𝑃𝑖+1 (𝜂. ℎ𝑖 − tan(𝜙) .

𝑡𝑖

2
)

𝜂. ℎ𝑖
 


