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RESUMO 

 
 

Na análise de estabilidade de taludes rochosos em 2D, ocorrem diferentes mecanismos 
de ruptura influenciados pelas descontinuidades pré-existentes, sendo os mais estudados 
aqueles gerados exclusivamente por descontinuidades persistentes (ruptura planar, em 
cunha e tombamento), para os quais existem métodos de cálculo analíticos bem 
estabelecidos do fator de segurança (FS). Tais mecanismos ocorrem geralmente em 
taludes de pequeno porte. Para taludes de médio a grande porte, a persistência das 
descontinuidades não é sempre suficiente para abranger toda a escala do talude e 
desenvolvem-se mecanismos do tipo “Step-Path”, que envolvem, necessariamente, 
tanto as descontinuidades como pontes de rocha intacta entre elas. No presente estudo 
são considerados taludes com alturas de 45,0 m, 75,0 m, 135,0 m e 270,0 m, ângulo de 
talude de 70º e inclinações do plano de ruptura de 20º, 30º, 45º e 60º. Foram estudadas 
configurações de descontinuidades coplanares e inclinadas em relação ao plano de 
ruptura, com ângulos das descontinuidades inclinados de 20º, 30º, 45º e 60º, pontes de 
rocha intacta com comprimentos de 2,50 m, 5,00 m e 10,00 m e faixa de variação do 
comprimento das descontinuidades de 2,98 m a 56,71 m. Os métodos empregados para 
se determinar os FS na análise de estabilidade foram: elementos finitos com as técnicas 
de SSR (Shear Strength Reduction) e GIM (Gravity Increase Method) e equilíbrio 
limite por Jennings (1970). Utilizou-se o programa PHASE 2D v.8.0 na análise 
numérica de 360 taludes, com modelo elasto-plástico perfeito, e, para o cálculo analítico 
de Jennings (1970), foram analisados 300 taludes em planilhas de EXCEL 2013. Das 
comparações de FSs entre os métodos SSR, GIM e de Jennings (1970), o método GIM 
apresentou valores muito mais elevados que os demais. Comparados apenas os métodos 
SSR e de Jennings (1970), encontraram-se FSs próximos para planos de ruptura com 
inclinações entre 30º e 45º. Realizaram-se também 84 modelagens para taludes de 270,0 
m, 525,0 m e 705,0 m de altura, ângulo de talude de 50º e duas famílias de 
descontinuidades, considerando-se, além das forças de massa, as tensões in situ com 
razões entre a tensão horizontal e a vertical (K) de 0,43, 1,00 e 2,00. Observou-se que os 
FSs determinados, os deslocamentos totais no pé do talude e as tensões de tração que 
aparecem na crista dos taludes aumentam à medida que K aumenta. Portanto, das 
análises para taludes com uma e duas famílias de descontinuidades, percebeu-se que não 
é grande a diferença de FSs obtidos por SSR e Jennings (1970) para planos de 
inclinação que variam entre 30º a 45º, e que à medida que diminuem o comprimento das 
descontinuidades e as pontes de rocha intacta aumentam, os FS também aumentam, 
como esperado. Notou-se também que à medida que a altura dos taludes aumenta os FSs 
diminuem, devido ao efeito do fator de escala. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Elementos Finitos; Taludes; Mecânica das Rochas; Step-path; 
Coalescência; Equilíbrio-limite. 
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ABSTRACT 

 
 

In the 2D rock slope stability analysis, occurs different failure mechanisms influenced 
by pre-existing discontinuities, being the most studied, those generated exclusively by 
persistent discontinuities (planar, wedge and toppling failures), for which exist well-
established analytical calculation methods of the safety factor (SF). Such mechanisms 
usually occur on small slopes. For medium to large slopes, the persistence of 
discontinuities isn’t always sufficient to cover the entire slope scale and "Step-Path" 
mechanisms are developed, which necessarily involve both, the discontinuities and 
intact rock bridges between them. In the present study, slopes with heights of 45.0 m, 
75.0 m, 135.0 m and 270.0 m, slope angle of 70º and failure plane angles of 20º, 30º, 
45º and 60º are considered. Were studied coplanar and inclined discontinuities 
configurations with discontinuities angles of 20º, 30º, 45º and 60º, intact rock bridges 
with lengths of 2, 50 m, 5,00 m and 10,00 m and the range of variation of the length of 
the discontinuities of 2.98 m to 56.71 m. The methods employed to determine the SF in 
the stability analysis were: finite elements with techniques of Shear Strength Reduction 
(SSR) and GIM (Gravity Increase Method) and the limit equilibrium method by 
Jennings (1970). The PHASE 2D v.8.0 program was used for 360 numerical analyzes 
on slopes, with an ideal elastic-plastic model, and, for the analytical calculations with 
Jennings (1970) method, 300 slopes were analyzed in EXCEL 2013 worksheets. From 
the comparisons of SFs between the SSR, GIM and Jennings (1970) methods, the GIM 
method presented values much higher than the others. Comparing only the methods 
SSR and Jennings (1970), close SFs were found for failure planes with angles between 
30º and 45º. 84 modeling was also performed for slopes with heights of 270.0 m, 525.0 
m and 705.0 m, slope angle of 50° and two sets of discontinuities, considering, in 
addition to the body forces, in situ stresses with ratios of horizontal to vertical stress (K) 
equal to 0.43, 1.00 and 2.00. It was observed that the obtained SFs, the total 
displacements at the foot of the slope and the tensile stresses that appears at the crest of 
the slopes increase as K increases. Therefore, from the slope analyzes with one and two 
sets of discontinuities, it was noticed that the difference of SFs obtained by SSR and 
Jennings for slope planes ranging from 30º to 45º is not great, and that as the length of 
the discontinuities decrease and the intact rock bridges increase, the SFs also increase, 
as expected. It was also noted that as the height of the slopes increases, the SFs 
decreases, due to the effect of the scale factor. 
 
KEYWORDS: Finite Elements; Slopes; Rock Mechanics; Step-path; Coalescence; 
Equilibrium-limit. 
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a    Comprimento das descontinuidades; 

b    Comprimento das pontes de rocha intacta; 

k   Coeficiente de continuidade das juntas; 

푘   Coeficiente de descontinuidade para cisalhamento; 

푘   Coeficiente de descontinuidade para tração; 

n   Número de descontinuidades; 

m   Número de pontes de rocha intacta; 

   Ângulo de comprimento do plano de ruptura das descontinuidades; 

i   Superposição das juntas; 

t   Superposição transversal das juntas; 

L    Comprimento das descontinuidades; 

lP   Persistência das juntas; 
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lP   Persistência das juntas; 

r    Razão de superposição; 

0k   Coeficiente de superposição; 

sT , t   Resistência à tração; 

rc    Coesão da rocha intacta; 

r    Ângulo de atrito da rocha intacta; 

lR   Resistência ao cisalhamento; 

tR   Resistência à tração; 

jR   Resistência ao cisalhamento contribuído pelas juntas; 

0    Ângulo formado pela junta e a direção de ruptura; 

r'   Resistência ao cisalhamento relativo da rocha intacta; 

A  e B  Coeficientes obtidos do ensaio mecânico (Hoek and Brown); 

f    Tensão de transição; 

fc'    Coesão de transição efetiva; 

m    Ângulo formado entre duas famílias de juntas; 

jC    Razão de conectividade das juntas; 

iB    Ramificação de junta isolada numa junta padrão; 

cB    Ramificação de junta conectada; 

lmR   Resistência ao cisalhamento para baixa tensão normal; 

hmR   Resistência ao cisalhamento para elevada tensão normal; 

S   Espaçamento da junta primeira família de juntas; 

bFS   Fator de segurança para bancadas dos taludes; 

mFS   Fator de segurança para taludes globais; 

FS  Fator de Segurança; 

m   Metro;  

m3  Metro cúbico;  
W   Peso do maciço rochoso; 
K    Razão entre a tensão horizontal e a tensão vertical; 



 
 

xvi

γ   Peso específico do material 
[k]  Matriz de rigidez local 

{u}  Vetor de deslocamento nodal local 

{q}  Vetor que contém forças nodais locais na formulação para  

                        deslocamentos. 

[K]  Matriz de rigidez global 

{U}  Vetor de deslocamentos globais 

{Q}  Vetor que contem forças nodais globais. 

F   Fator de redução crítico 

giFS   Fator de segurança por incremento de gravidade; 

iteg lim   Valor da gravidade limite variável; 

realg   Valor da gravidade real constante; 

cm   Centímetro 

km  Quilômetro  

km2   Quilômetro quadrado  

kN  Quilo Newton  

kPa  Quilo Pascal  

MDF   Método das diferenças finitas, no estudo dos Métodos numéricos 

FEM   Método dos elementos finitos, no estudo dos Métodos numéricos; 

SSR  Redução da resistência ao cisalhamento; 

GIM  Método do incremento de gravidade; 

MEL  Método de equilíbrio limite; 

MEL  Método de elementos de borde; 

RFPA  Análise de processo de ruptura em rocha; 

DEM  Método de elementos discretos; 

DDA  Análise de deformação descontínua; 

XFEM  Método dos elementos finitos estendidos; 

RF  Forças resistências; 

DF  Forças desestabilizadoras ou perturbadoras; 

C.D  Comprimento de descontinuidades; 

P.R.I  Ponte de rocha intacta; 

I.P.R  Inclinação do plano de ruptura; 
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CAPÍTULO 1 
 

1 INTRODUÇÃO 

1.1 Aspectos gerais 
 

Atualmente existem no mundo todo grandes projetos de mineração a céu aberto, com 

alturas de taludes finais de médio a grande porte. Apresentam-se dois casos de minas na 

América do Sul: Toquepala no Perú com 350,0 m de altura (porte médio) e 

Chuquicamata no Chile com 850,0 m de altura (grande porte) conforme Figura 1.1.  

 

Nesses casos é pouco provável que aconteça um mecanismo de ruptura condicionado 

unicamente pelas persistências das descontinuidades pré-existentes, uma vez que os 

mecanismos envolvidos são mais complexos e envolvem ruptura nas fraturas e também 

pela rocha intacta ( mecanismo  conhecido como “Step-Path”). 

 

 
 
 
 

 
Em mineração a céu aberto, a geometria ótima da cava vai depender basicamente da 

orientação espacial da jazida de minério, em conjunto com as características 

geomecânicas do maciço rochoso. Como exemplo, mostra-se na Figura 1.2 a 

configuração dos taludes de uma mina, na qual se observam os taludes de bancada,   

inter-rampa e  global, os quais obedecem a certas interrelações geométricas. Dentro dos 

fatores que condicionam o comportamento resistente e de deformação do maciço 

rochoso destacam-se as descontinuidades, que influenciam também em grande medida a 

condutividade hidráulica, e variam desde micro descontinuidades menores que 10 mm, 

até aquelas que atingem vários quilômetros. Importante ressaltar que quanto maior  o 

Figura 1.1: Exemplos de mineração a céu aberto. Mina Toquepala (Perú) à esquerda e Mina 
Chuquicamata (Chile) à direita. (rumbominero e visitchile, 2015). 
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talude, maior será o número de descontinuidades (fraturas, juntas, diaclases, falhas, etc.) 

nele contidas. 

 

 
Figura 1.2: Geometria típica de um talude de mineração (Wyllie e Mah, 2005) 

 
É importante conhecer os diferentes mecanismos de ruptura que podem ocorrer nos 

taludes, para que se empregue um critério de analise ótimo nos projetos de engenharia, 

sendo os mais estudados aqueles inteiramente gerados por descontinuidades persistentes 

na escala do talude. Tais mecanismos são: ruptura planar, em cunha e por tombamento, 

que ocorrem geralmente em taludes de pequeno porte, nos quais as descontinuidades 

têm persistência suficiente para abranger toda a face do talude. Para taludes de médio e 

grande porte, os mecanismos devem envolver, necessariamente, tanto descontinuidades 

não persistentes (denominadas doravante como juntas) como as pontes de rocha intacta, 

por onde o mecanismo de ruptura evolui por meio da propagação de fraturas que unem 

entre si juntas adjacentes. Mostra-se na Figura 1.3 tal mecanismo de ruptura complexa, 

denominado de “step-path”. Esse mecanismo de ruptura em taludes de maciços 

rochosos é influenciado pela configuração (coplanar e encontro ponta à ponta), 

inclinação, persistência das juntas e parâmetros geotécnicos de juntas e rocha intacta. 
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Nesta dissertação serão realizados cálculos e análises para diferentes configurações de 

juntas e alturas de taludes, realizando comparações dos resultados de fatores de 

segurança obtidos pelo método de equilíbrio limite (Jennings, 1970 e Zhang, 1990) e 

por elementos finitos (FEM) para definir a estabilidade do talude e a forma de 

propagação da superfície de ruptura em cada caso. 

 

Estudos numéricos de estabilidade para o mecanismo de ruptura tipo step-path ainda 

estão sendo apresentados na literatura, existindo pouca informação conclusiva a 

respeito. Há uma grande dificuldade na criação de modelos constitutivos que 

representem adequadamente um maciço rochoso, sendo esse o principal entrave no 

desenvolvimento do estudo desse problema pelo método dos elementos finitos. Existem 

relativamente poucos trabalhos que abordam o mecanismo de ruptura step-path: Wang 

et al. (2003) e Vyazmensky et al. (2005), mostram a aplicação do método para 

representar a influência da persistência das descontinuidades na formação da superfície 

de ruptura. 

 

 

 

 

Superfície de 
deslizamento  

Ruptura por 
tração  

Ruptura 
por tração  

Superfície de 
deslizamento  

Figura 1.3: Foto da ruptura por step-path no talude do reservatório da usina 
hidroelétrica Xiaowan, (Da Huang et al, 2014) 
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1.2 Objetivos e relevância do trabalho 

1.2.1 Objetivo geral 
 

Nesta dissertação será analisada a ruptura dos taludes rochosos pelo mecanismo de 

ruptura “step-path” usando métodos numéricos e equilíbrio-limite. Na modelagem 

numérica se empregará o método dos elementos finitos (FEM), considerando um 

comportamento elasto-plástico perfeito para as rochas. Para obter os fatores de 

segurança no FEM serão empregadas as técnicas de SSR (Shear Strenght Reduction) e 

GIM (Gravity Increase Method). Finalmente, os fatores de segurança anteriores serão 

comparados com os resultados de fatores de segurança obtidos pelos métodos de 

equilíbrio limite (MEL) propostos por Jennings (1970). 

1.2.2 Objetivos específicos 
 

 Avaliar o comportamento e distribuição das tensões de tração e de cisalhamento 

para cada variação da geometria do talude e configuração espacial das juntas 

simuladas em modelos 2D; 

 

 Comprovar se os padrões de coalescência idealizados por Jennings (1970) e 

Zhang (1990) de fato ocorrem ou não, e em consequência, se os valores dos fatores 

de segurança deduzidos pelos mesmos autores são conservadores ou não; 

 

 Verificar se os métodos de equilíbrio limite propostos por Jennings (1970) e 

Zhang (1990), podem ou não ser empregados fidedignamente em projetos de taludes 

com mecanismo de ruptura  Step-Path; 

 

 Analizar e verificar a influência das tensões in situ no comportamento dos 

mecanismos de ruptura dos taludes em maciços rochosos e a redistribuição das 

tensões induzidas. 
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1.3 Estrutura da dissertação 
 
A dissertação está estruturada em cinco capítulos e contém quatro anexos.  

No Capítulo 1, expõe-se uma contextualização geral da importância de estudo da 

estabilidade dos taludes e dos mecanismos de ruptura que podem ocorrer, salientando a 

grande importância o mecanismo tipo “step-path”, cuja compreensão ainda está em 

desenvolvimento. Também são apresentados os objetivos e o propósito geral do 

trabalho de pesquisa, bem como a estrutura utilizada nos capítulos da dissertação. 

 

O Capítulo 2 compreende uma revisão dos principais conceitos e princípios envolvidos 

em estudos relativos a taludes e comportamento geomecânico de maciços rochosos; 

influência das descontinuidades; propagação de fraturas, particularmente a coalescência 

e mecanismos de rupturas; resistência e critérios de ruptura de maciços rochosos; 

análises de ruptura pelo mecanismo “step-path” como os métodos propostos por 

Jennings (1970) e Zhang (1990) para obtenção dos fatores de segurança em taludes e, 

finalmente, o emprego de análise numérica, usando o método dos elementos finitos 

(FEM) através do software Phase 2 v.8.  

 

O Capítulo 3 apresenta a metodologia do problema, procedimentos e descrição do 

processo pelo qual os taludes foram analisados, pelos métodos de cálculo propostos por 

Jennings (1970), os quais são comparados com as simulações numéricas de elementos 

finitos (FEM). 

 

O Capítulo 4 apresenta os valores dos fatores de segurança obtidos pelo método 

analítico de Jennings (1970), para finalmente compará-los com os fatores de segurança 

obtidos por modelagem numérica. Uma discussão sobre os resultados é apresentada, 

comparando os fatores de segurança obtidos pelos dois modelos propostos nesta 

dissertação. 

 

O Capítulo 5 apresenta as conclusões extraídas dos resultados e discussões, bem como, 

sugestões para futuros trabalhos na área. 

 

Nos Anexos, são apresentadas as tabelas de cálculo e todas as simulações numéricas 

para taludes com diferentes configurações. 
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CAPÍTULO 2 
 

2 CONTEXTO BIBLIOGRÁFICO 

2.1 Estabilidade de Taludes em maciços rochosos 
 
Segundo Wyllie e Mah (2004), uma variedade de atividades de engenharia requer 

escavações em rochas. Na engenharia civil, os projetos incluem sistemas de transporte, 

tais como estradas, ferrovias, reservatórios para a produção de energia e abastecimento 

de água, para o desenvolvimento urbano e industrial. Na indústria de mineração, as 

minas a céu aberto representam a maior parte da produção mineral no mundo. As 

dimensões das cavas vão desde uns poucos hectares e profundidades menores que 100 

m até, em alguns depósitos de minério de alto teor, a centenas de hectares e grandes 

profundidades, como 800 m. 

 

Em geral, os taludes de rocha em mineração são estruturas transitórias de curto a médio 

prazo, que derivam da necessidade de redução de custos, portanto, é inaceitável 

qualquer desperdício econômico, em decorrência desse seu propósito principal (SRK, 

2006). Os taludes, por conseguinte, devem ser projetados para serem necessariamente 

estáveis, mas não mais do que isso. Na mineração a céu aberto os únicos parâmetros de 

projeto que podem variar são a forma, o ângulo e, até certa medida, a altura do talude 

(Sjöberg, 1999). Um dos objetivos do desenho geométrico de taludes é decidir se este 

satisfaz os requisitos de estabilidade (SRK, 2006). 

 

As condições de estabilidade requeridas para os taludes de rocha dependem de vários 

fatores, incluindo as consequências da ruptura e a vida útil da escavação (Hoek e Bray, 

1974). Por exemplo, para cortes acima de uma estrada com tráfego intenso, será 

importante que o talude global seja estável, com pouco e algum desprendimento de 

rochas que eventualmente possam atingir as pistas do trânsito. Tais requisitos exigem 

maior cuidado na detonação a ser utilizada na escavação do talude e provavelmente o 

uso de elementos de contenção. Devido ao fato que a vida útil deste tipo de medida de 

estabilização pode ser de apenas 10 a 30 anos, a manutenção periódica pode ser 

necessária para a segurança a longo prazo, dependendo também do clima e velocidade 

de degradação da rocha. Diferentemente, os taludes para mineração a céu aberto são 



 

 
 

7

usualmente projetados com fatores de segurança baixos, na faixa de 1,2 a 1,4, e é aceito 

algum movimento do talude, e possivelmente, algumas rupturas parciais do talude 

ocorrerão durante a vida da mina. Na verdade, o desenho ótimo de um talude a céu 

aberto seria aquele em que  o mesmo rompe após o final das operações (Wyllie e Mah, 

2004). 

2.2 Comportamento Geomecânico dos maciços rochosos e Taludes   
 
As principais particularidades e o complicador que apresentam os maciços rochosos nas 

operações mineiras e civis são as suas heterogeneidade e descontinuidade, pois estão 

compostos por blocos de rochas variadas compartimentados por descontinuidades. 

 

Os maciços rochosos são atravessados por variadas estruturas geológicas, que os tornam 

descontínuos (denominadas descontinuidades) e rochas intactas. Pontes de rocha intacta 

podem existir, interrompendo as descontinuidades, limitando sua extensão 

(persistência). Num mesmo maciço podem ser encontrados mais de uma família de 

descontinuidades e diferentes litologias (Bazcinsky, 2000). Conforme essas 

características, na maioria dos maciços, existirão zonas com diferentes propriedades de 

resistência e deformabilidade. 

 

Segundo Zea (2004), o comportamento geomecânico de taludes de grande porte pode 

ser influenciado por diferentes fatores, como se pode observar na Figura 2.1. 

 

 
 
 

Figura 2.1: Fatores que influenciam o comportamento do maciço rochoso (Zea, 2004) 
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A partir das informações coletadas, tanto qualitativas quanto quantitativas, de vários 

casos de ruptura ocorrida em minas a céu aberto (Hoek et al., 2000b), pode-se dizer que 

são muitos os fatores que influenciam tanto o comportamento quanto a avaliação da 

estabilidade do talude, conforme se pode observar na Figura 2.1. 

 

Segundo Stacey (1968), os fatores que governam a estabilidade do talude a céu aberto 

são: 

 
 O estado de tensões in-situ e as tensões induzidas, como consequência da 

escavação; 

 
 A natureza do maciço rochoso, contemplando suas rochas intactas, 

descontinuidades, zonas de cisalhamento, etc.; 

 
 A resistência do maciço rochoso considerando suas rochas intactas, 

descontinuidades, falhas, etc.; 

 
 A ocorrência de água subterrânea; 

 
 A geometria da cava: o ângulo de inclinação dos taludes, altura, etc.; 

 
 A aceleração sísmica devida aos desmontes e eventos sísmicos; 

 
 As condições climáticas; 

 
 O Tempo. 

2.2.1 Estado de tensões 
 
Herget (1988) agrupa as tensões que atuam em um maciço rochoso de acordo com sua 

origem em: tensões iniciais ou in-situ, de etapa de pré-escavação, e tensões induzidas na 

etapa das escavações, resultantes das mudanças de geometria. As tensões in-situ 

resultam da combinação de: (a) tensões gravitacionais, devido ao peso próprio das 

rochas sobrejacentes; (b) tectônicas, devido às forças geradas por processos tectônicos 

superficiais; (c) tensões residuais; (d) alívio de tensões devido às glaciações passadas e; 
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(e) tensões térmicas. As gravitacionais e as tectônicas são as mais importantes e as que 

contribuem mais para as tensões iniciais. 

 

 Tensões in-situ 2.2.1.1

Um agrupamento abrangente dos resultados de medição do estado de tensões in situ em 

várias minas, projetos de engenharia civil e de petróleo, relatados por Hoek e Brown 

(1980), foi atualizado por Windsor (2003). Os resultados apresentados na Figura 2.2 

consistem de cerca de 900 determinações do estado de tensões in-situ. Embora existam 

dados para profundidades estendendo-se até 7 km, os apresentados na Figura 2.2 são 

para profundidades de até 3 km, que é o limite da faixa de interesse na maioria dos 

projetos de mineração. A primeira observação a ser realizada na Figura 2.2 é que as 

medições de σ  (em MPa) estão dispersas em torno da linha de tendência dada por: 

 

σ = γ. z             (2.1) 

 

onde: z (em m) é a profundidade abaixo da superfície. Para 27 kN/m3, que representa 

uma média razoável para o peso específico da maioria das rochas, a componente vertical 

de tensão estará diretamente relacionada ao peso total devido à profundidade por: 

 

              (2.2) 

 

Da Equação 2.1, verifica-se que a tensão vertical apresenta um aumento linear com a 

profundidade z. A complexidade da quantificação da tensão horizontal nas regiões de 

alta atividade tectônica, tais como nos Andes na América do Sul, é devida às tensões 

iniciais horizontais maiores do que as verticais (Tejada, 2007). A tensão horizontal sem 

perturbação pode ser estimada a partir da equação 2.3. 

 

σ = K.σ              (2.3) 

 

onde: 

K razão entre a tensão horizontal e vertical 

zv 027,0
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σ  tensão horizontal 

 

 
 
 
 
 
 
Outra observação importante diz respeito à variação do parâmetro K, definida como a 

razão entre a média das tensões horizontais e a tensão vertical: 

 

            (2.4) 

 

Pela Figura 2.3, percebe-se que os dados são limitados, à esquerda, pelo limite inferior 

de K = 0,30, enquanto o limite superior é definido pela expressão: 

 

            (2.5) 

 

Ainda pela Figura 2.3, nota-se que os valores para K  variam muito numa dada 

profundidade e são geralmente maiores do que 1 para as profundidades baixas ou rasas. 

Contudo, com o aumento da profundidade, a variabilidade diminui e o limite superior 

tende para a 1. A variabilidade dessas razões em baixas profundidades pode estar ligada 

aos baixos níveis de tensões e a erros experimentais. 
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Sheorey (1994) desenvolveu um modelo de tensão termo-elasto-estático da Terra que 

considera a curvatura da crosta, a variação das constantes elásticas, das densidades e dos 

coeficientes de expansão térmica através da crosta e do manto. O modelo de Sheorey 

fornece uma equação simplificada, que pode ser utilizada para estimar a relação K entre 

as tensões horizontais e verticais onde não haja significativa influência tectônica: 

 

K = 0,25 + 7E (0,001 + )           (2.6) 

 

onde: 

z é a profundidade (m) 

E  é o módulo de deformabilidade medido na direção horizontal (em GPa). 
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  Tensões induzidas 2.2.1.2

Segundo Amadei e Stephansson (1997), as tensões induzidas são aquelas associadas às 

perturbações artificiais (escavações, perfurações, bombeamento, cargas aplicadas, etc) 

ou às mudanças nas condições naturais (ressecamento, expansão, consolidação, etc.). 

 

Em escavações de minas a céu aberto, o estado de tensões iniciais é perturbado com o 

avanço da escavação. O vazio criado pela cava faz com que as tensões se redistribuam 

ao longo dos taludes da mina (Figura 2.4). 

 

Há uma zona de alivio de tensões nas faces do talude, na qual segundo Sjöberg (1999) e 

Hoek et al. (2000a), a redistribuição das tensões devida à remoção do material escavado 

resulta em um desconfinamento do maciço rochoso. Nessa região, a tensão vertical 

diminui, provocando a abertura de fendas pré-existentes (juntas de alivio sub-

horizontais). Isso ocorre devido à diminuição da tensão normal (tendo como 

consequência a diminuição da resistência ao cisalhamento), caracterizando uma região 

com muitos problemas de deslizamentos. 

 

 
Figura 2.4: Redistribuição das tensões com a mudança de geometria (Sjöberg, 1999). 

 
Na região do pé do talude da Figura 2.4 há concentração de tensões (aumento de tensões 

compressivas e de cisalhamento) que poderiam gerar instabilidade por tensões 

induzidas, conforme Dodd e Anderson (1971) e Stacey (1973). Com o aumento gradual 
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da altura dos taludes, as tensões nessa região também se incrementam, aumentando o 

risco de rupturas (Sjöberg, 1997). 

 

Há também evidências de esforços de tração desenvolvidos na região da crista do 

talude, esses esforços são tão maiores quanto mais elevadas forem as tensões 

horizontais iniciais e quanto mais elevados forem os ângulos do talude, Stacey (1973) e 

Coulthard et al. (1992). Segundo Hustrulid e Kuchta (1995), a variação da tensão 

horizontal inicial afeta principalmente o estado de tensões da região do pé de talude, ao 

passo que a região da face estaria sujeita basicamente à carga de gravidade. Por outro 

lado, acredita-se que na face do talude a tensão horizontal depois da escavação não 

depende muito da inicial, (Hustrulid e Kuchta, 1995). Entretanto, quanto maior é a 

inicial, maior a diminuição ou o alívio de tensões e maior será o efeito de abertura de 

juntas pré-existentes e eventualmente maior o dano ao material intacto, dependendo da 

trajetória de tensões até o alívio. 

 

Sjöberg (1999) resume que existem poucos estudos sobre o estado de tensões em 

escavações a céu aberto, os quais foram efetuados por análises fotoelásticas e 

numéricas, como as de Stacey (1973). Atualmente, as análises numéricas estão sendo 

intensivamente utilizadas para o estudo do comportamento de taludes, mas ainda não é 

possível reproduzir todos os fenômenos envolvidos. O conhecimento do estado de 

tensões em um talude é muito importante, uma vez que, conforme a sua magnitude, 

poderia surgir algum tipo de manifestação envolvendo a deformação do maciço 

rochoso, que pode se traduzir em dano e instabilidade (Zea, 2004). 

  Influência da água subterrânea 2.2.1.3

A água está sempre presente e armazenada nas rochas da crosta terrestre. Quando 

existem gradientes hidráulicos a água se infiltra através dos poros, das fissuras, das 

diáclases, das falhas e das cavidades, produzindo ação hidráulica, mecânica, física e 

química no interior das rochas. A água subterrânea se encontra normalmente sob 

pressão, a qual aumenta de acordo com a profundidade, podendo atingir valores muito 

elevados. A pressão da água é um dos fatores fundamentais no comportamento dos 

maciços rochosos. Sua variação origina mudanças nas tensões efetivas no material 
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rochoso, afetando assim as propriedades de ruptura e a deformação da crosta terrestre 

(Stagg e Zienkiewics, 1968). 

 

A água subterrânea em taludes da rocha tem efeito prejudicial na estabilidade. Segundo 

Wyllie e Mah (2004) os efeitos da água subterrânea na estabilidade do talude são as 

seguintes: 

 
 A pressão da água reduz a estabilidade do talude por diminuição da resistência 

ao cisalhamento da superfície de ruptura potencial e a pressão da água em fendas 

de tração reduz a estabilidade pelo aumento das forças que induzem ao 

deslizamento. 

 
 Variações no conteúdo de umidade de algumas rochas podem causar 

intemperismo acelerado e a diminuição das propriedades de resistência ao 

cisalhamento. 

 
 O congelamento da água subterrânea pode ocasionar “encunhamento” em 

fissuras cheias de água, devido á expansão do volume. Também, o congelamento 

da água superficial em taludes pode bloquear as vias de drenagem, resultando 

numa elevação de pressão da água, com consequente diminuição da estabilidade. 

 
 A erosão da rocha meteorizada pela água superficial e a erosão dos 

preenchimentos de baixa resistência em descontinuidades pela água subterrânea, 

podem resultar em instabilidade local onde o pé do talude é erodido, ou um 

bloco de rocha se solta. 

 
 Os custos de escavação podem ser aumentados quando se trabalha abaixo do 

nível da água. Por exemplo, os furos para detonação úmida requerem o uso de 

explosivos com resistência à água, algo mais custoso que os explosivos sem tal 

resistência. Ademais, o fluxo da água subterrânea na escavação requer o 

bombeamento e o possível tratamento da descarga da água, além da 

movimentação deficiente dos equipamentos em estradas úmidas. 

 
A permeabilidade de uma descontinuidade é muito sensível à variação da abertura que, 

por sua vez, depende da tensão normal atuante. Na região de alívio das tensões in situ o 
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fluxo de água será maior, permitindo mudanças do nível freático e mudando as tensões 

efetivas. Por outro lado, há uma diminuição de permeabilidade em regiões de alto 

confinamento, como o pé do talude (Sharp et al., 1977 apud Azevedo e Márquez, 2002). 

2.2.2 Influência das descontinuidades na estabilidade de um talude 
 
A geologia estrutural é obviamente um dos fatores mais importantes que governam a 

estabilidade do talude. As condições de baixas tensões em taludes superficiais implicam 

em rupturas controladas por estruturas (descontinuidades), tais como: planar, em cunha, 

e tombamento, dominantes em taludes em rocha. Hoek et al. (2000) indicam que o papel 

das estruturas de ordem secundária (por exemplo, juntas), é de consideração mais 

problemática do ponto de vista prático, do que as estruturas geológicas de primeira 

ordem, como falhas. Essas superfícies estruturais de ordem secundária são de 

distribuição mais frequente e sua influência na resistência do maciço rochoso deve ser 

incorporada ao critério de ruptura da massa rochosa, considerada como meio “continuo 

equivalente” Hoek et al. (2000). 

 

Sjöberg (1999) concordou com a afirmação anterior e assinalou que nos taludes de 

grande porte, em função da persistência e freqüência das descontinuidades, a massa 

rochosa deve ser tratada como “continuo equivalente”. Abaixo estão ilustradas a 

persistência da consideração de um contínuo equivalente, à medida que aumenta a 

escala do talude em relação a um dado padrão estrutural do maciço (Figura 2.5), para: 

(a) um talude com bancada de altura de 30 metros, ângulo de face da bancada de 70°, 

(b) talude de altura inter-rampa de 90 metros e ângulo inter-rampa de 50°, (c) talude de 

grande porte com altura de 500 metros e ângulo do talude global de 50°. Conforme se 

verifica na Figura 2.5, a ilustração das seções transversais de taludes com duas famílias 

de descontinuidades hipotéticas, sugere que na medida em que se aumenta a escala do 

talude, a necessidade de se modelar o maciço rochoso como meio contínuo equivalente 

aparece naturalmente. 

 



 

 
 

16

 
Figura 2.5: Padrão de descontinuidades de um talude rochoso com duas famílias de juntas: (a) 

Bancada de 30 m de altura, com ângulo de 70° de inclinação; (b) Talude inter-rampa de 90 m de 
altura, com um ângulo de 50° de inclinação. (c) Talude de grande porte, com 500 m de altura e 

ângulo de 50° de inclinação (Modificado de Sjöberg, 1999). 

 

Em taludes de grande porte, civis ou de minerações, as possibilidades de ruptura podem 

ser controladas por descontinuidade individuais, podendo afetar a estabilidade em nível 

de bancada ou pela estrutura do maciço, afetando o talude global, numa ruptura sem 

controle estrutural. Também ocorrem rupturas globais originadas por estruturas 

persistentes que afetam, assim, a estabilidade de todo o conjunto do talude. Ainda, 

conforme se pode observar na Figura 2.6, essas descontinuidades maiores podem 

controlar completamente a estabilidade, já que os maciços rochosos podem apresentar 

estruturas geológicas e fraturas procedentes do processo evolutivo da escavação, 

resultando em cenários complexos, nos quais vários fatores condicionam a estabilidade 

(Hoek et al., 2000b). 
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Figura 2.6: Superfície de ruptura em um talude hipotético com numerosos e diferentes 

mecanismos de ruptura (Modificado de Hoek et al., 1999). 
 

2.3 Propogação de fraturas, coalescência e mecanismos de ruptura 
 
O comportamento do maciço rochoso é determinado pela presença de descontinuidades 

que se encontram em qualquer escala, desde interfaces de grãos (microfissuras) a juntas 

e falhas regionais. As descontinuidades, juntas, ou fissuras no maciço provocam dois 

efeitos: 

 
 Diminuem a resistência e a rigidez da rocha. 

 
 São uma fonte de iniciação de novas descontinuidades que por sua vez podem 

propagar-se e se interligar (coalescer) com outras fissuras e diminuir ainda mais 

a resistência e a rigidez da rocha. 

 

A iniciação e coalescência de fraturas entre as juntas pré-existentes são mecanismos 

importantes de controle da ruptura em taludes de rochas duras, especialmente quando as 

juntas iniciais nos taludes têm baixa persistência. Um maior entendimento da iniciação e 

coalescência de fraturas em 2D pode ser benéfico no dimensionamento dos taludes para 
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projetos de engenharia. A teoria da iniciação e coalescência de fraturas está 

fundamentada na mecânica da fratura clássica. 

2.3.1 Propogação de fraturas e modos de ruptura 
 
A propagação de uma fratura é um fenômeno que tem sido estudado pela mecânica da 

fratura clássica, que foi inicialmente proposta para materiais metálicos, passando depois 

a ser empregada no entendimento do comportamento de propagação na mecânica de 

rochas. Inglis (1913) foi o primeiro a quantificar os efeitos de concentração de tensões 

em torno de fissuras, ao analisar uma abertura elíptica em placas planas de metal. 

Nessas análises, Inglis obteve uma expressão que determina a tensão na extremidade do 

eixo maior da elipse (Figura 2.7), considerando que as tensões no contorno da abertura 

não são influenciadas pelas dimensões finitas da placa, ou seja, a largura dessa última é 

muito maior que 2a e o seu comprimento é muito maior que 2b. A equação para a 

tensão no ponto A da Figura 2.7 é: 

 

σ = σ 1 + 2	             (2.7) 

 

onde ρ = b a  é o raio de curvatura da ponta de elipse 

 

 
Figura 2.7: Detalhe de um furo elíptico numa placa plana e características geométricas 

(Miranda, 2003). 

 

De acordo com a Equação 2.7, o efeito da concentração de tensões é tanto maior quanto 

mais aguda for a abertura, ou seja, quanto menor for o raio de curvatura da elipse no 
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ponto A. A concentração de tensão para um raio de curvatura tendendo a zero no ponto 

A da elipse, nesse caso chamado de fratura, tende ao infinito. Isso sugere que a ruptura 

ocorrerá em uma tensão nominal aplicada próxima a zero, o que evidentemente não 

acontece na realidade. Inglis apenas resolveu o problema da abertura, mas não explicou 

porque, diante das suas constatações matemáticas, as peças não rompiam. Foi Griffith 

(1921) quem deu o passo seguinte para aumentar o entendimento sobre as fraturas. 

 
Griffith (1921) propôs que uma fissura pré-existente em um material é o precursor da 

propagação de fratura, e que a extensão desta requer que liberação da energia de 

deformação seja maior que o acréscimo de energia superficial devido às novas 

superfícies geredas. A teoria de Griffith foi modificada por Irwin (1958) e outros, que 

introduziram um Fator de Intensidade de Tensão, K, de tal forma que se produz a 

iniciação da fratura quando K excede um valor crítico K , denominado tenacidade da 

fratura crítica. Sih (1974) sugeriu o uso de um fator de densidade da energia de 

deformação como critério de propagação da fratura. A direção da propagação da fratura 

será aquela que conduz à taxa de liberação de energia da deformação máxima. A 

mecânica de fratura clássica define três modos de ruptura fundamentais: tração (Modo 

I), cisalhamento (Modo II) e distorção (Modo III) (Figura 2.8). 

 

 
 
 
 
 

Tração 

Figura 2.8: Modos fundamentais de ruptura de uma fissura (Miranda, 2003). 
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2.3.2 Propagação e fenômeno da coalescência 
 
O maciço rochoso é um meio geológico complexo que usualmente contém diferentes 

tipos de descontinuidades pré-existentes em diferentes escalas. Sob uma carga aplicada, 

inicia-se um mecanismo de ruptura complexo, que envolve diferentes combinações de 

descontinuidades que são unidas uma a outra por rupturas dentro da rocha intacta. Esse 

mecanismo é chamado de “Step-Path”. Novas rupturas são iniciadas facilmente nas 

bordas das descontinuidades pré-existentes, devido aos movimentos relativos das 

superfícies de descontinuidade. Essas rupturas se propagam numa direção paralela à 

tensão principal máxima na rocha (Li et al., 2005; Wong e Einstein, 2009a, b; Park e 

Bobet, 2009; Yang e Jing, 2011), resultando eventualmente em uma falha instável, 

devido à iniciação dessa nova superfície de ruptura, que poderá se juntar com outra 

descontinuidade pré-existente, ou com uma propagação dela, interligando uma à outra. 

Esse fenômeno de conexão entre descontinuidades é chamado de coalescência. 

 

Park e Bobet, (2009) realizaram ensaios em amostras fraturadas de gipsito submetidas a 

compressão uniaxial e observaram dois tipos de propagação, iniciadas perto das pontas 

das fissuras originais: fratura primária e secundária. A fratura primária é gerada por 

tração, fazendo um ângulo com a fissura original e se propaga curvilineamente em 

direção à máxima compressão. Já a  fratura secundária é gerada por cisalhamento, 

começando a se propagar ao longo do próprio plano da fissura original. Apresenta 

material triturado nas pontas, como indicativo de alta compressão e cisalhamento. Dois 

tipos de fratura secundária são possíveis: coplanar e obliqua (Figura 2.9). À medida que 

a carga aumenta, as fraturas primárias se propagam de maneira estável e as fraturas 

secundárias podem se propagar de uma maneira instável e produzir coalescência, que 

ocorre quando duas fraturas originais são unidas entre si (Figura 2.9). 
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Figura 2.9: Tipos de propagação de fraturas observadas numa amostra de rocha submetida à 

compressão (Park e Bobet, 2009). 

 Fratura de tração primária (Wing crack) 2.3.2.1

Essas fraturas ocorrem por tração (Modo I), iniciando-se nas pontas ou nas 

proximidades das pontas das fissuras pré-existentes, podendo ser esta uma fissura aberta 

ou fechada. A forma dessa fratura é geralmente curvilínea, propagando-se no sentido da 

direção da carga aplicada (Figura 2.9) e não apresenta material triturado em sua 

superfície. O ângulo inicial da propagação é alto em relação à fissura, quando a 

propagação é iniciada na ponta ou em suas proximidades. O ponto de início da 

propagação tende a se deslizar para o centro da fissura quando esta faz um alto ângulo 

com a direção de carga aplicada. Esse tipo de propagação é o primeiro a aparecer (Park 

e Bobet, 2009). 

 Fraturas secundárias por cisalhamento (Secondary crack) 2.3.2.2

São fraturas por cisalhamento (Modo II) que aparecem depois da fratura de tração 

primária e sempre são iniciadas nas pontas da fissura pré-existente. Existem dois tipos 

de fraturas secundárias: coplanares ou quase-coplanares à fissura e oblíqua (Figura 2.9). 

Esses tipos de propagação apresentam material pulverizado em sua superfície, produto 

do cisalhamento submetido (Park e Borbet, 2009). 

 

Quando o movimento relativo das superfícies de uma fissura inicia a propagação, uma 

nova fissura é gerada no material intacto, a qual pode se conectar com outra fissura pré-
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existente ou ainda com uma fissura gerada pela propagação desta última. A coalescência 

é definida como a conexão de fissuras ou de fraturas, através da sua propagação, 

podendo acontecer por união de fraturas de tração primária, de fraturas por 

cisalhamento secundário ou pela combinação destas. Shen e Stephansson (1993); Shen 

(1995); Wong e Chau (1998); Bobet e Einstein (1998); Wong e Einstein (2009) e Park e 

Bobet (2009), estudaram o comportamento mecânico dos materiais com fissuras pré-

existentes (material artificial e rocha), sinalizando que a geometria e a inclinação das 

fissuras pré-existentes nas rochas têm uma influência importante na resistência, 

deformação e no comportamento de rupturas. 

 

Park e Bobet (2009), descreveram até oito tipos de coalescência, sendo cada tipo 

característico de uma geometria de fissuras pré-existentes particular. As tensões na qual 

as fraturas primária e secundária se iniciam e ocorre a coalescência depende fortemente 

da geometria e do número de fissuras pré-existentes, como também do aumento do 

ângulo de inclinação destas. Portanto, podem-se ter os seguintes tipos de coalescência 

(Figura 2.10): 

 

 Tipo I: Fissuras pré-existentes coplanares. A união das fissuras acontece pela 

interligação de fraturas coplanares secundárias. É observado também o 

desenvolvimento das fraturas de tração primária nas pontas de fissuras 

associadas à coalescência como nos extremos. 

 

 Tipo II: Fissuras não coplanares. A união acontece pela interligação de fraturas 

coplanares secundárias por uma fratura por tração. É possível de ser observado 

também o desenvolvimento dos outros tipos de propagação fraturas. 

 

 Tipo III: Fissuras não coplanares. A união acontece pela interligação de fraturas 

coplanares secundárias com uma fratura por tração. A fratura primária é formada 

na ponta de uma fissura pré-existente e se propaga até à fratura coplanar 

secundária de outra fissura. Na configuração final, são observadas duas fraturas 

de tração em paralelas. 
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 Tipo IV: Fissuras não coplanares (como sobreposição parcial de suas projeções 

horizontais). A união acontece pela interligação de fraturas de tração primária 

com as fissuras pré-existentes. É possível de se desenvolverem também os 

outros tipos de propagação de fraturas. 

 

 Tipo V: Fissuras não coplanares (com sobreposição completa de suas projeções 

horizontais). Transição entre as coalescência dos tipos IV e VI. A coalescência 

se dá por fraturas coplanares secundárias interligadas por fraturas secundárias 

oblíquas, ambas de cisalhamento. São observadas também fraturas de tração 

primárias nas pontas extremas das fissuras pré-existentes. 

 

 Tipo VI: Fissuras não coplanares (com sobreposição completa de suas projeções 

horizontais). A união acontece pela interligação de fraturas oblíquas secundárias 

por meio de uma fratura de tração primária partindo das pontas das duas 

primeiras. É possível observar-se, ainda, o desenvolvimento de fraturas 

secundárias coplanares. 

 

 Tipos VIIa e VIIb: Fissuras não coplanares (com sobreposição parcial, (a), e sem 

sobreposição, (b)). Ocorre uma interligação entre fraturas oblíquas secundárias, 

por meio de uma fratura de tração (primária) no caso (a), ou diretamente, no 

caso (b). 

 

 Tipo VIII: Fissuras não coplanares. Coalescência formada pela interligação de 

uma fratura oblíqua secundária e uma fratura coplanar secundária (Park e Bobet, 

2009; Camones et al. 2013). 

 

Na Figura 2.10 , mostra-se o esquema dos diferentes tipos de coalescência descritos por 

Park e Bobet (2009). 
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Figura 2.10: Tipos de coalescência em fissuras (Park e Bobet, 2009). 

 
Nas últimas décadas surgiu um grande número de estudos com simulações numéricas 

do mecanismo de propagação de fraturas. Por exemplo, Sato et al. (2001) discutiram a 

influência da interação mecânica das fissuras pré-existentes com a propagação das 

fraturas, utilizando o método das descontinuidades e deslocamentos (MDD). Van de 
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a) b) 

Steen et al. (2001), simularam ensaios de compressão confinada, empregando um 

código de métodos de elementos de contorno (MEC). Uma série de experimentos 

numéricos foi realizada para determinar a influência da orientação da fissura inicial, do 

ângulo de atrito residual, do ângulo de dilatância e da pressão de confinamento, sobre a 

inclinação da fratura e seu mecanismo de propagação. Haeri et al. (2014) estudaram o 

mecanismo de propagação de fraturas e a coalescência devido a cargas compressivas 

nos materiais frágeis, contendo fissuras pré-existentes. Os resultados mostraram que as 

fraturas coalescem para tensões e Fatores de Intensidade das Tensões (K), que mudam 

para condições de carga diferentes.  

 

Li e Wong (2014) modelaram a coalescência de duas fissuras pré-existentes, abertas e 

paralelas, em rocha submetida a uma carga de compressão uniaxial. Classificaram os 

modos de coalescência de acordo com seu mecanismo. Liang et al. (2012) e Li et al. 

(2015) discutiram o mecanismo do crescimento da superfície de fratura (Figura 2.11) 

usando um programa de análise de processos de ruptura em rocha (RFPA), vía 

mecânica do dano (damage mechanics). Além dos trabalhos já mencionados, outras 

pesquisas utilizaram métodos diferentes (Figura 2.11), como o método de elementos 

discretos (DEM) empregado por Camones et al. (2013) e Zhang e Wong (2013), o de 

análise de deformações descontínuas (DDA) (Zhang et al., 2008), o método de 

elementos finitos (FEM), Pan et al. (2014) e Bobet e Einstein (1998), e o método dos 

elementos finitos estendido (XFEM) Zhou e Yang (2012), modelando os processos de 

propagação de fraturas e obtendo mecanismos de coalescência. 

 

 
 
 
 
 

  

Figura 2.11: Simulações numéricas de propagação de fraturas em condições de compressão. 
(a) Método RFPA (Wang et al, 2013) . (b) Método DEM (Camones et al, 2013). 
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2.4 Resistência e critérios de ruptura do maciço rochoso 
 
A resistência do maciço rochoso é uma função da resistência da rocha intacta e das 

descontinuidades. Essa resistência pode variar, dependendo das tensões naturais, 

condições geoambientais e hidrogeológicas. A presença de diferentes unidades 

litológicas ou zonas de falha indicam regiões de fraqueza e anisotropia, com diferentes 

comportamentos e características resistentes (Vallejo et al., 2004). A configuração 

geométrica das descontinuidades em um talude de rocha pode dar características 

heterogêneas e descontínuas (anisotrópicas) a um maciço, influindo em seu 

comportamento de resistência e deformabilidade e ocasionando uma superfície de 

deslizamento preferencial. Segundo o grau de fraturamento, o comportamento e as 

propriedades resistentes de um maciço rochoso podem ser condicionados por (Vallejo et 

al., 2004): 

 

 Resistência da rocha intacta (isotrópica ou anisotrópica). 

 

 Resistência ao cisalhamento de uma família de descontinuidades. 

 

 A resistência ao cisalhamento de duas ou três famílias de descontinuidades, 

segundo a escala do problema (essas famílias tem que ser representativas do 

maciço rochoso). 

 

 A resistência global de um sistema de blocos rochosos com comportamento 

isótropo. 

 

Atualmente é comum usar um critério de ruptura para o maciço rochoso, bem como, 

equações para estimar sua deformabilidade. Uma premissa frequente nos critérios de 

ruptura para um maciço rochoso é assumi-lo como isotrópico. O critério de ruptura do 

maciço rochoso é muitas vezes formulado em função das tensões principais; σ = f(σ ) 

ou em função das tensões normal e de cisalhamento no plano crítico, τ = f(σ ) , 

configurando uma envoltória de resistência. A Figura 2.12 mostra, esquematicamente, a 

definição de um critério de ruptura geral, para aplicações bidimensionais. Os parâmetros 
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σ  e τ denotam normalmente a resistência de pico, mas também podem representar a 

resistência residual ou resistência à fluência. 

 

 
Figura 2.12: Critério de ruptura geral em duas dimensões (Vallejo et al., 2004). 

 

Os critérios são divididos em dois tipos: teóricos e empíricos. A formulação mais 

adequada depende da aplicação pretendida, uma vez que alguns são destinados apenas 

para previsões práticas e outros para incorporação em códigos computacionais, que 

usam as equações fundamentais da mecânica. A utilidade de qualquer método é 

determinada pela maior ou menor facilidade de obtenção dos dados necessários à 

obtenção dos parâmetros do critério. A dificuldade aumenta especialmente para critérios 

próprios a aplicações em três dimensões, Lade (1993).  

 

Os critérios de ruptura foram inicialmente desenvolvidos para previsões mais simples, 

como as relativas à rocha intacta ou descontinuidades individuais e posteriormente 

estendidos a maciços rochosos. 

2.4.1 Resistência da rocha intacta 
 
A expressão mais conhecida para estimar a resistência de rocha intacta (e também das 

descontinuidades) é o critério de resistência de Coulomb: 

 

τ = c + σ 	tan∅            (2.8) 
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Os parâmetros desse critério, coesão (c) e ângulo de atrito (∅ ) são o meio mais 

comumente empregado para expressar as propriedades de resistência da rocha intacta e 

descontinuidades, e são, por essa razão, os mais usados com tal propósito em softwares 

geotécnicos. 

 

Em muitos problemas admiti-se o critério de Coulomb como adequado. Entretanto, os 

testes de laboratório e campo mostram que as envoltórias de resistência das rochas 

intactas (Terzaghi, 1962) e das descontinuidades (Barton, 1976) na realidade não são 

lineares. Isso significa que a envoltória linear de Coulomb não é uma boa representação 

das resistências da rocha intacta e das descontinuidades. Além disso, o critério de 

Coulomb assume que a ruptura da rocha intacta se dá por uma fratura de cisalhamento, 

o que não é sempre uma suposição válida. Finalmente, a resistência à tração do maciço 

rochoso é enormemente superestimada, o que pode, no entanto, ser resolvido facilmente 

adotando-se um “cut-off” de tração (Itasca, 2001). 

 

Geralmente, os critérios de resistência clássicos, tais como o critério de Coulomb e a 

teoria de Griffith modificada (Mc Clintock e Walsh, 1962; Murrell, 1963), além aqueles 

com um número limitado de parâmetros (Lundborg, 1972) foram considerados 

insatisfatórios para a previsão da resistência da rocha intacta. Isso levou ao estudo e 

desenvolvimento de critérios empíricos. Um resumo dos principais critério de 

resistência empíricos para rochas intactas se encontra em Sheorey (1997). Existem 

vários na literatura, mas a maioria não conseguiu ser aceita na prática por causa da 

incerteza em relação à sua aplicabilidade, além de serem limitados a uma faixa restrita 

de tipos de rocha. O critério empírico mais popular para rochas intactas é o critério de 

ruptura de Hoek-Brown (Hoek e Brown, 1980a), que é amplamente utilizado na prática. 

 

A relação parabólica teórica desenvolvida por Griffith (1921, 1924) para prever a 

fratura de materiais frágeis, foi usada por Hoek e Brown (1980a) para desenvolverem 

seu critério empírico para as rochas intactas, Equação (2.9): 

 

σ = σ + σ 	 m + 1,0
,

         (2.9) 
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onde σ  é a resistência à compressão uniaxial e m é o parâmetro de Hoek-Brown que 

depende do tipo de rocha. 

 

A popularidade do critério de ruptura de Hoek-Brown foi alcançada devido à sua 

simplicidade, facilidade de obtenção ou estimação dos parâmetros e sua aplicabilidade a 

uma ampla faixa de tipos de rochas intactas. Os parâmetros de entrada σ  e m  são 

determinados por meio de regressão linear de um conjunto existente de ensaios 

uniaxiais e triaxiais na rocha intacta. No caso de m, uma estimação pode ser feita via 

tabelas com dados para vários tipos de rocha, que vêm sendo atualizadas desde Hoek e 

Brown (1980a). A relação de m  com o tipo de rocha e a utilização de um valor 

constante de 0,5 para o expoente na Equação (2.9) foram recentemente questionadas por 

Mostyn and Douglas (2000). Hoek (1983) indicou que o parâmetro m é dependente de 

fatores tais como: a composição mineral, do tamanho dos grãos e sua angularidade, os 

padrões de empacotamento dos grão, a natureza dos materiais de cimentação, etc.. 

Quando esses fatores diferem significativamente dentro de um mesmo tipo de rocha 

(como nos arenitos) o valor de m deve ser cuidadosamente selecionado (Hoek e Brown, 

1980a). 

 

Além de m, o outro parâmetro necessário é apenas a resistência compressiva uniaxial 

σ . Esse parâmetro é uma característica de muitos critérios de ruptura e é usado como 

um valor conveniente para normalizar a escala das envoltórias de ruptura. 

 

Há duas limitações em relação ao critério de Hoek-Brown. A primeira é ignorar a tensão 

principal intermediária, σ  e só ser definido para materiais frágeis. A suposição de que a 

ruptura é somente controlada pelas tensões principais maior e menor é certamente uma 

simplificação exagerada, mas Jaeger e Cook (1976) sugerem que σ  possa ser ignorado 

sem grandes erros para materiais isotrópicos. Entretanto, isso pode não ser aplicável 

para maciços rochosos com juntas, que são anisotrópicos (Reik and Zacas, 1978). Hoek 

e Brown (1980a) justificaram deixar de lado σ  em beneficio da simplicidade, tendo em 

vista o intuito de estender o critério para maciços rochosos muito fraturados 

(isotrópicos). A influência da tensão principal intermediária σ  na ruptura de rochas 

pode ser testada através dos ensaios triaxiais em compressão (σ > σ = σ ) e extensão 

(σ = σ > σ ) para fornecer limites superiores e inferiores para o efeito de σ . Mogi 
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(1966) concluiu que a tensão principal intermediária σ  pode atuar para aumentar a 

tensão principal maior σ  em até 50% em alguns casos. A Figura 2.13 mostra a 

influência de σ  para um mármore de Carrara (Murrel, 1963). Essa figura mostra que o 

limite inferior das previsões de σ  acontece quando σ = σ . Portanto, desconsiderar σ  

leva a uma estimativa conservadora de σ . 

 

 
Figura 2.13: Influência da tensão principal intermediária (σ2) na tensão principal maior de 

ruptura em mármore Carrara (Murrel, 1963). 

 

Portanto, parece que a tensão principal intermediária não influência a ruptura tanto 

como a tensão principal menor σ . 

 

Dada as pressões de confinamento típicas em mineração e engenharia civil, Hoek e 

Brown (1980a) restringiram o critério de ruptura para rochas frágeis. Isso ocorre devido 

ao fato de que o critério foi derivado da forma parabólica do critério de ruptura de 

Griffith, que por si só é aplicável para materiais frágeis. Hoek (1983) citou trabalhos 

anteriores de Schwarts (1964) e Mogi (1966) que mostravam como a mudança na 

흈ퟐ = 흈ퟏ 
흈ퟐ = 흈ퟑ 
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relação entre as tensões principais afetavam acentuadamente a transição “frágil-dúctil”. 

Hoek e Brown (1980b) sugeriram que a aplicabilidade do critério deva ser limitada à 

faixa frágil (휎 > 2휎 ). Hoek (1983) propôs uma regra importante, limitando a tensão 

principal menor 휎 < 휎  (resistência à compressão uniaxial). Mostyn e Douglas (2000) 

questionaram recentemente a suposição de que um critério de ruptura deva ser restrito 

para materiais frágeis e sugeriram alterações ao critério Hoek-Brown para estender sua 

aplicabilidade à região dúctil. 

2.4.2 Resistência das descontinuidades 
 
Geralmente, a resistência dos planos de descontinuidade é analisada com o critério de 

Mohr-Coulomb e os parâmetros são determinados a partir do ensaio de resistência ao 

cisalhamento em descontinuidades, em laboratório ou in-situ. Para avaliar a resistência 

de uma descontinuidade devem-se conhecer as características relativas à sua 

persistência, rugosidade, espessura, natureza do preenchimento e o efeito da água nas 

propriedades do preenchimento. 

 

Assim como para descrever a resistência da rocha intacta, o critério linear de Coulomb 

tem sido usado para predizer a resistência de uma descontinuidade planar. No entanto, 

similarmente ao que ocorre com a rocha intacta, investigações em descontinuidades 

revelaram que a envoltória de resistência não é linear (Newland e Allely, 1957; Patton, 

1966; Krsmanovic e Langof, 1964; Lane e Heck, 1964; e Byerlee 1967). 

 

Patton (1966), foi o primeiro pesquisador na mecânica das rochas que fez uma relação 

entre o comportamento de cisalhamento das juntas, a carga normal e a rugosidades. O 

referido autor demostrou que as asperezas adicionam uma dilatação (aumento de 

volume) que influi diretamente sobre o comportamento cisalhante. O seu trabalho é 

baseado num modelo idealizado de uma junta na qual a aspereza é representada através 

de uma série de triângulos de ângulo constante (dentes). Patton (1966) observou que 

para cargas ou tensões normais baixas, quando praticamente não houve cisalhamento 

das asperezas. A formulação para determinar a resistência ao cisalhamento é 

representada por: 

 

τ = σ 	tan	(∅ + 푖)           (2.10) 
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onde 푖 é o ângulo médio das irregularidades do plano cisalhado ou “rugosidade efetiva” 

e ∅  é o ângulo de atrito básico. 

 

Para o caso de valores de tensões normais muito elevadas, em que as pontas das 

asperezas são cisalhadas facilmente, Patton (1966) achou uma relação razoável através 

de resultados experimentais, aplicando um critério de ruptura diferente: 

 

τ = 푐 + σ 	tan	(∅ )           (2.11) 

 

onde 푐  é a coesão aparente da junta e ∅  é o ângulo de atrito residual. 

 

Essa simples extensão do critério de Mohr Coulomb pode explicar os grandes efeitos 

que as asperezas ou as rugosidades têm na resistência ao cisalhamento das 

descontinuidades e que tem sido observada em ensaios de cisalhamentos feitos em 

rochas. 

 

Os critérios de ruptura de Patton (1966), de forma combinada, fornecem uma envoltória 

bilinear (Ver Figura 2.14), que descreve de forma correta a resistência ao cisalhamento 

de superfícies que contêm um número de asperezas espaçadas regularmente e de 

dimensões iguais. Pelo fato dessas asperezas não se apresentar, na realidade, de forma 

tão regular geometricamente, esses critérios não são satisfatórios para descrever o 

comportamento de cisalhamento das descontinuidades nos maciços rochosos. 

 

 
Figura 2.14: Critério de ruptura de Patton, trajetória bilinear de ruptura (Hoek, 2007). 
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Uma aproximação alternativa ao problema de prever a resistência ao cisalhamento das 

juntas rugosas foi proposta por Barton (1973, 1976), o qual desenvolveu um critério 

empírico incluindo parâmetros da rugosidade (aspereza) da descontinuidade e, valores 

de resistência à compressão das paredes da rocha através da seguinte equação: 

 

τ = σ 	tan JRC	log 	 + ∅          (2.12) 

 

onde JRC é o coeficiente de rugosidade da junta: JCS é a resistência à compressão da 

rocha na superfície de fratura; 휎  é a tensão normal e 휏  é a tensão tangencial ou 

cisalhante sobre o plano da descontinuidade. 

 

Barton e Choubey (1977), baseados nos resultados de ensaios de laboratório e o 

comportamento das descontinuidades, apresentaram um critério empírico para 

determinar a resistência ao cisalhamento para descontinuidades rugosas, o qual é 

expresso pela seguinte equação: 

 

τ = σ 	tan JRC	log 	 + ∅          (2.13) 

 

Segundo essa expressão a resistência da descontinuidade depende de três componentes: 

a componente do atrito, ∅  , a componente geométrica dada pelo parâmetro JRC e a 

componente de ‘aspereza’, controlada pela relação JCS/ 휎 . Essa ‘aspereza’ e a 

componente geométrica representam a rugosidade ‘푖’, pois o valor total da resistência ao 

atrito é dado por (∅ + 푖) e, geralmente não supera valores de 50º. 

 

Para determinar o ângulo de atrito residual, geralmente se estima que a parede da junta 

esteja alterada e em consequência o ângulo de atrito residual se torna inferior ao ângulo 

da rocha sã, ∅ . Para a sua determinação Barton e Choubey (1977) sugeriram que o ∅  

pode ser estimado por: 

 

∅ = (∅ − 20) + 20(
	
	)          (2.14) 
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Onde R é o número de rebotes do martelo de Schmidt, sobre a superfície do material sã 

e seco; r é o número de rebotes do martelo Schmidt sobre a parede da junta em estado 

natural, úmida ou seca e ∅  é o ângulo de atrito básico da rocha, determinado segundo a 

bibliografia. No caso das paredes da descontinuidade estar sãs, ∅  = ∅ . 

 

O coeficiente de rugosidade da junta JRC pode ser estimado pela comparação da 

aparência da superfície da descontinuidade segundo os perfis apresentados por Barton e 

Choubey (1977) e representados na Figura 2.15. 

 

 
Figura 2.15: Perfis de rugosidade na superficie da junta e o valor de JRC correspondente 

(Barton e Choubey, 1977). 

 

A aparência da superfície da descontinuidade é comparada com os perfis mostrados na 

Figura 2.15 e o valor de JRC corresponde ao perfil que fica mais representativo. 
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Existe uma série de métodos sugeridos para a estimativa do valor da resistência à 

compressão das paredes da junta (JCS) publicadas pela ISRM (1978). Também é 

conhecido o uso de medições de rebote com o martelo de Schmidt na superfície da 

fratura para a determinação do valor de JCS. 

 

Os valores de JRC e JCS podem ser corrigidos pelo fator de escala. Sendo estes 

parâmetros definidos para um comprimento de 100 mm, a correção dos mesmos para 

comprimentos maiores será definida pelas seguintes equações: 

 

퐽푅퐶 = 퐽푅퐶 (	 	) ,           (2.15) 

 

퐽퐶푆 = 퐽퐶푆 (	 	) ,           (2.16) 

 

Sendo 퐽푅퐶  e 퐽퐶푆  os valores de rugosidade e resistência da parede da descontinuidade 

referidos a um comprimento 퐿  de 100 mm; e os valores 퐽푅퐶  e 퐽퐶푆  equivalem aos 

parâmetros corrigidos para o comprimento real 퐿  de campo. 

 Deformabilidade das descontinuidades 2.4.2.1

Dentro dos parâmetros de deformação das descontinuidades há que se estimar a rigidez 

normal e tangencial e a dilatância. Bandis et al. (1983), em função de ensaios cíclicos de 

compressão normal e ensaios de cisalhamento, executados em amostras de 

descontinuidades alteradas e sem alteração, verificaram que existe um comportamento 

não linear das rigidezes cisalhante e da normal. A rigidez normal de descontinuidades 

fechadas pode ser obtida pelas seguintes expressões: 

 

K = K 1 −           (2.17) 

 

K = −7,15 + 1,75JRC + 0,02         (2.18) 

 
a = 0,2 − 0,1           (2.19) 

onde: 
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K  rigidez normal da continuidade 

K  rigidez normal inicial da descontinuidade 

a  abertura inicial da descontinuidade 

σ  tensão normal no plano da descontinuidade 

σ  resistência à compressão uniaxial da rocha 

JSC resistência à compressão uniaxial da rocha na parede da descontinuidade 

JRC índice de rugosidade da descontinuidade, que varia no intervalo de 0-20 

∅  ângulo de atrito residual 

V  fechamento máximo da descontinuidade 

 

Já Barton e Choubey (1977) propuseram para a rigidez cisalhante (K ) a siguinte 

expressão: 

 

K = σ 	tan JRC	log 	 + ∅         (2.20) 

 

Onde L é o comprimento cisalhado da descontinuidade, para que se leve em conta o 

efeito do tamanho dos corpos de prova (efeito de escala). 

 

Barton et al. (1974) e Barton (1995) mencionam um método grosseiro de estimação de 

valores do ângulo de atrito das descontinuidades mais críticas de uma maciço rochosos, 

em função da rugosidade e do estado de alteração das suas paredes, qual seja: 

 

∅ = arctan( )           (2.21) 

onde: 

∅ ângulo de atrito da descontinuidade crítica do maciço rochoso 

J  e J  índices de rugosidade e de alteração do sistema de classificação Q  (Barton, 

 1974) para a família de descontinuidades mais crítica. 

2.4.3 Anisotropia do maciço rochoso 
 
Embora o critério de resistência assuma o comportamento dos maciços rochosos como 

material isotrópico, a maioria deles têm direções de ruptura preferencial, o que significa 

que são anisotrópicos. No caso das rochas sedimentares, variações mineralógicas entre 
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camadas diferentes e as superfícies de deposição, como os planos de acamamento 

podem causar anisotropia. Nas rochas metamórficas a anisotropia associa-se 

principalmente à xistosidade ou foliação. 

 

Existe anisotropia em propriedades tanto de resistência (tração, compressão e 

cisalhamento) como de deformabilidade (Ramamurthy, 1993). Existem dois tipos de 

anisotropia: inerente e induzida. A anisotropia inerente surge na formação das rochas 

(planos de camadas, foliação e xistosidade) e a anisotropia induzida é causada pelas 

mudanças das tensões sofridas depois da formação (gerando juntas, fraturas, planos de 

cisalhamento e falhas). 

 

A extensão para maciços rochosos dos critérios de resistência das rochas intactas, como 

é o caso do critério de Hoek-Brown, vale apenas para maciços rochosos isotrópicos. 

Expressões para prever a resistência de rochas e maciços anisotrópicos foram 

pesquisadas por Jaeger (1960), Bray (1967), Walsh and Brace (1964), McLamore and 

Gray (1967), Hoek (1983) e Ramamurthy (1993). 

 

Todas as expressões acima, exceto as de Jaeger (1960) e Bray (1967), são empíricas. A 

equação de Jaeger (1960) usou o critério de Mohr-Coulomb para representar as 

resistências tanto da rocha intacta quanto dos planos de fraqueza (descontinuidades): 

 

τ = c + σ 	tan∅            (2.22) 

 

Jaeger (1960) usou as equações de transformação de tensões, relacionando as tensões 

principais com as tensões normais e cisalhantes num plano com inclinação 훽 em relação 

à  tensão principal maior. Substituiu, então, σ  e τ da equação acima, pelas expressões 

em termos de tensões principais e encontrou a seguinte equação: 

 

(σ − σ ) =
	 ∅

∅
         (2.23) 

 

onde c  é a coesão da descontinuidade, ∅  é o ângulo de atrito da descontinuidade e β é 

o ângulo da descontinuidade com σ . 
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Em um gráfico de tensão desviadora versus inclinação da descontinuidade, β, a curva 

obtida a partir da expressão acima é uma parábola, como mostrado na Figura 2.16, na 

qual a resistência mínima ocorre com a seguinte inclinação: 

 

β = +
∅

            (2.24) 

A Equação (2.23) tende para o infinito quando β → 90º e β → ∅ . Portanto, quando a 

tensão desviadora (σ − σ ) fica maior que a resistência da rocha intacta, a resistência 

da amostra fica limitada por esa última e a ruptura ocorre por ela. Uma limitação da 

teoria de Jaeger (1960) é que os valores de coesão e atrito são constantes. Ramamurthy 

(1993) sugere que a expressão desenvolvida por Mac Lamore e Gray (1967) pode ser 

útil para modelar as mudanças nos parâmetros de Mohr-Coulomb com β. 

 

 
Figura 2.16: Ilustração gráfica da expressão de Jaeger para um único plano de fraqueza (Hoek, 

1983). 

 

Hoek e Brown (1988) Recomendam usar o critério anisotrópico proposto por Amadei 

(1988) ou Bray (1966) para sistemas de juntas de alta frequência. Amadei e Savage 

(1989, 1993) propuseram ferramentas para auxiliar no entendimento do caráter 

anisotrópico da resistência de maciços fraturados. 
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2.5 Análises da ruptura do mecanismo “Step-path” por Equilíbrio-limite 
 
As descontinuidades causam maior deformabilidade e baixa resistência em maciços 

rochosos. Por essa razão, as suas propriedades mecânicas, bem como, as das pontes de 

rocha intacta e a orientação das descontinuidades têm grande efeito na estabilidade dos 

taludes em rocha, (Reza, Mohammad e Ali, 2005). Os mecanismos de ruptura 

envolvendo as pontes de rocha intacta, conhecidos por step-path, são determinantes 

quando as descontinuidades não têm uma persistência suficiente para se estender por 

todo o talude. 

 

Jennings (1970) desenvolveu o primeiro método de equilíbrio limite para analisar tal 

mecanismo, no qual se forma uma superfície de ruptura escalonada, que se origina da 

iniciação, propagação e coalescência de fraturas pelas pontes de rocha intacta entre 

descontinuidades adjacentes. 

 
Destacam-se nesta dissertação dois métodos para análises por equilíbrio-limite do 

mecanismo de step-path: os métodos de Jennings (1970) e de Zhang (1990). Nas 

análises de equilíbrio limite propostas por Jennings (1970) e Zhang (1990), os fatores de 

segurança (F.S) são avaliados, devido à ruptura por “step-path”, levando-se em conta a 

resistência das descontinuidades e das pontes de rocha intacta. Os fatores de segurança 

(F.S) são definidos como a relação entre forças estabilizadoras entre as forças 

desestabilizadoras. Os métodos de cálculo de F.S de Jennings (1970) e Zhang (1990) 

são relativamente simples, mas não são empregados usualmente na engenharia. Estes 

métodos têm alguns inconvenientes, própios de métodos de equilíbrio limite; 

primeiramente, o comportamento de tensão-deformação do maciço rochoso não é 

levado em conta no cálculo do fator de segurança. Em segundo lugar, a forma da 

superfície de deslizamento deve ser calculada por tentativa e erro. A partir da ruptura, 

sua progressão é complexa e seu desenvolvimento desconhecido. Além disso, as tensões 

iniciais não são consideradas nas análises de equilíbrio limite (Reza, Mohammad e Ali, 

2005). 

 

2.5.1 Modelo de cálculo proposto por Jennings (1970) 
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Segundo Jennings (1970) e Jennings (1970) apud Valente (2014) a ruptura de um talude 

tende a ocorrer em superfícies que passam por uma composição de juntas pré-existentes 

e parcialmente através da rocha intacta. Por essa razão a estabilidade de taludes 

dependerá da extensão em que será mobilizada a resistência da rocha intacta, ou seja, de 

uma medida de intertravamento dos planos de descontinuidade pré-existentes no talude. 

Isso pode ser colocado em termos da "continuidade" (persistência) das descontinuidades 

ou juntas, como ilustrado pelo modelo da Figura 2.17. Nesse modelo um único plano de 

ruptura em potencial é considerado, contendo certo número de juntas de comprimento 

‘a’ ao longo do plano. Os comprimentos ‘b’ representam a extensão da rocha intacta 

localizada entre as juntas. 

 

 
Figura 2.17: Cisalhamento ao longo de um plano com junta não persistente em um talude 

rochoso (Jennings, 1970). 

 
Para potenciais planos de ruptura AB, o comprimento total das juntas é ∑ a  e o 

comprimento total do material rocha intacta é ∑b. O coeficiente de continuidade das 

juntas, k, é então definido em relação a AB como: 

 

k = ∑
∑ ∑             (2.25) 
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O coeficiente de descontinuidade, que representa a proporção da superfície de ruptura 

composta pelas descontinuidades é: 

 

(1 − k) = ∑
∑ ∑            (2.26) 

 

Se a ruptura ocorre ao longo de AB, a resistência ao movimento resultará parcialmente 

da resistência cisalhante ao longo da junta, através do comprimento ∑ a e parcialmente 

da resistência ao cisalhamento da rocha intacta, sobre o comprimento ∑b. Se o talude é 

considerado como tendo o comportamento de um material hipotético, cujos parâmetros 

aparentes são uma coesão c  e um ângulo de atrito ∅  , então, tais parâmetros aparentes 

podem ser calculados em termos das resistências das juntas e da rocha intacta por: 

 

RF = AB(c + 	σ tan∅ )          (2.27) 

 

RF = (c + 	σ tan∅ ) + ∑ a c + σ tan∅        (2.28) 

 

onde σ  é a tensão normal na superfície AB e c , ∅ , c  e ∅  são, respectivamente, os 

parâmetros de resistência ao cisalhamento aplicado à rocha intacta e às superfícies das 

juntas. Como AB = ∑ a + ∑b, obtém-se: 

 

c = (1 − k)s + kc              (2.29) 

 

e tan∅ = k	tan∅            (2.30) 

 

onde s  é a resistência média ao cisalhamento da rocha intacta ao longo do plano de 

ruptura que é predominantemente depende da coesão c . 

 

Em alguns casos a superfície equivalente pode conter mais de uma família de 

descontinuidade. Estas famílias podem ser não coplanares. Por exemplo, tem-se o caso 

de duas famílias de descontinuidades (Figura 2.18), a junta-α e a junta-ψ, não paralelas 

à linha AB. Para este caso, supõe-se que a ruptura ocorra por cisalhamento sobre a 

junta-α, propagando-se por cisalhamento na rocha intacta até um ponto onde a ruptura 
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por tração começa a ocorrer. A partir daí a ruptura propaga-se perpendicularmente à 

junta-α até encontrar uma junta-ψ, interligando finalmente as duas descontinuidades. 

 

 
Figura 2.18: Ruptura potencial ao longo da superfície AB que inclui duas famílias de 

descontinuidades pré-existentes (Jennings, 1970). 

 
Para tal caso, o coeficiente de descontinuidade para o cisalhamento ao longo da linha 

AB é definido por: 

 

k =
∑ ∑

           (2.31) 

 

Para a tração, o coeficiente é calculado através da seguinte expressão: 

 

k =
∑

            (2.32) 

 
A resistência ao longo da superfície de ruptura é então calculada da seguinte forma: 

 
RF = AC 1− k (c + σ tan∅ ) + ACk c + σ tan∅ + BC 1− k t    (2.33) 

 
Onde t  é a resistência à tração da rocha intacta. A força instabilizadora é definida 

como sendo a componente do peso da massa que se movimenta na direção do 
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deslizamento. Então, é definida como: Wsinα . O fator de segurança é finalmente 

definido como: 

 

F. S =             (2.34) 

O coeficiente de continuidade é o parâmetro mais importante. É por meio dele que se 

introduz o mecanismo de ruptura por “step-path”. Este coeficiente é muito sensível à 

forma como as descontinuidades se unem. As uniões destas descontinuidades são as 

coalescências, que influenciam o coeficiente de continuidades dependendo do seu tipo, 

podendo ser, para uma única família de descontinuidades, de ponta à ponta (caso I), de 

ponta ao ponto médio da descontinuidade (caso II) e de ponta até a quarta parte da outra 

descontinuidade (caso III). Estes tipos de coalescência são representados na Figura 

2.19b. Considerando uma família de descontinuidades na Figura 2.19a, com d  sendo 

o seu espaçamento médio e L  o seu comprimento (persistência) médio e, ainda, 

AB = L  o comprimento total do plano de ruptura, temos o seguinte: 

 

o número de descontinuidades interceptadas na linha L  é: 

 

n = =
( )

           (2.35) 

 

e a continuidade das descontinuidades no plano β é: 

 

k = ∑ = ( )          (2.36) 

 

ou, também, substituindo-se n por (2.35), 

 

k = tan(β − α)          (2.37) 
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Figura 2.19: Rupturas potenciais e tipos de coalescência: (a) Ruptura potencial ao longo da 
superfície AB que intercepta certo número de descontinuidades com mergulho α. (b) Modos de 
união de descontinuidades por propagação (Jennings, 1970). 
 

2.5.2 Modelo de cálculo proposto por Zhang (1990) 
 
Zhang (1990) propôs um método em que a resistência ao cisalhamento das 

descontinuidades se deve à presença de duas famílias de descontinuidades no maciço 

rochoso, formando mecanismos de ruptura do tipo “step-path”. Comparado com o 

método de Jennings (1970), onde uma só família de descontinuidades foi necessária 

para formar o mecanismo de ruptura “step-path”, esse novo método têm as seguintes 

vantagens: 

 

 Permite um padrão de descontinuidades muito mais realista. 

 

 Considera o efeito de interligação das descontinuidades, o ângulo de interseção 

entre duas famílias de descontinuidade e a inclusão das suas resistências ao 

cisalhamento. 

 

Este novo método tem sido aplicado para o calculo de fatores de segurança em 

estabilidade de taludes de rochas, onde é importante ressaltar a conectividade e 

persistência das juntas e o ângulo de interseção das famílias de juntas. Portanto, é 

necessário desenvolver preliminarmente o modelo geométrico para uma família de 
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juntas, porque serão levadas em conta as equações geradas as quais serão consideradas 

para o modelo geométrico de duas famílias de juntas. 

 Modelo geométrico e resistência ao cisalhamento de juntas do maciço 2.5.2.1
rochoso com uma família de juntas 

Este modelo de uma família de juntas em echelon é descrito pelo espaçamento, 

comprimento, orientação das juntas, relação de persistência e superposição das juntas 

que descrevem as características da junta padrão (Zhang, 1989) conforme se pode 

observar na Figura 2.20. 

 

 
 
 
 
 
A persistência (P ) é definida usualmente como: 

 

P = (L − ∑ b )/L           (2.38) 

 

Figura 2.20: Parâmetros geométricos usados  num modelo “step-path” de juntas 
(Zhang, 1989). 
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onde: L  é o comprimento total avaliado ao longo da direção dos traços de uma junta, b  

é o comprimento das pontes de rocha intacta, m é o número de pontes da rocha intacta. 

 

A razão de superposição (r) é definida como a razão da soma de todos os comprimentos 

superpostos (Figura 2.20) de traços aparentemente co-lineares e definida como: 

 

r = δ /L             (2.39) 

 

δ = ∑ δ             (2.40) 

 

onde δ  é um comprimento de superposição e  n é o número de superposições. 

 

Um coeficiente de superposição k , é usado para indicar a frequência de superposições 

entre juntas, o qual é definido como: 

 

k = n (n + m)⁄            (2.41) 

 

onde, m é o número de pontes de rocha intacta e n o número de superposições. Portanto, 

k  varia de zero (sem superposições) a um (sem pontes). 

 

Segundo Lajtai (1969) e Einstein et al. (1980), existem dois modos de ruptura para uma 

ponte de rocha intacta em ensaios de cisalhamento direto, dependendo do nível de 

tensão normal. Quando são relativamente baixos estes níveis (σ  é baixo), ocorre 

primeiramente uma ruptura por fraturas de tração e depois por cisalhamento ao longo do 

sentido do deslizamento. Quando existem altos níveis de tensão, desenvolvem-se as 

rupturas de cisalhamento no sentido do deslizamento, quando a tensão de cisalhamento 

aplicada atinge a respectiva resistência. 

 

Zhang (1990) desenvolveu um critério para a determinação dos níveis de tensão normal 

para rupturas por cisalhamento no maciço rochoso. Como se mostra na Figura 2.21 e 

Figura 2.22, os diferentes pontos de tangência do círculo de Mohr com a envoltória de 

resistência são convertidos em diferentes níveis de tensão normal. 



 

 
 

47

 
Figura 2.21: Estados de tensão para determinar os tipos de ruptura por cisalhamento em 

maciços rochosos fraturados (Zhang, 1989). 

 

 
Figura 2.22: Direção do plano de ruptura relativamente à direção da junta (Zhang, 1989). 

 

Assume-se que o ponto de tangência se encontra localizado na parte linear da 

envoltória, “BC”, ou no ponto “A”. Diante disso, é evidente que existam algumas 

relações como as seguintes: 

 

OA = T +             (2.42) 

 

OB = C + (σ 2⁄ )           (2.43) 
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OT = C cos∅ + (σ 2⁄ )sen∅          (2.44) 

 

onde T  é a resistência à tração da rocha intacta, σ  é a tensão normal na ruptura por 

cisalhamento, C  é a coesão da rocha intacta e ∅  é o ângulo de atrito da rocha intacta. 

Das equações 2.42 a 2.44, um critério para distinguir entre os dois modos de ruptura por 

cisalhamento (Zhang, 1990) que pode ser descrito: 

 

(1) se a ruptura ocorre primeiramente por tração e depois por cisalhamento no sentido 

do deslizamento, a seguinte condição para a tensão normal deve ser satisfeita. 

 

σ < 2(C cos∅ − T )/(1 − sen∅ )         (2.45) 

 

(2) se a ruptura por cisalhamento se desenvolve, no sentido cisalhamento, no momento 

em que a resistência ao cisalhamento é atingida, a seguinte condição para a tensão 

normal deve ser satisfeita. 

 

σ > 2(C cos∅ − T )/(1 − sen∅ )         (2.46) 

 

Nas análises, o maciço rochoso é considerado um meio estatisticamente uniforme e as 

características geométricas relacionadas à ruptura por cisalhamento são descritas pelos 

valores médios dos parâmetros geométricos: comprimento ( L ), persistência ( P ), 

espaçamento (t ), razão de superposição da junta (r) e coeficiente de superposição (k ). 

A resistência ao cisalhamento não está relacionada a priori com nenhuma geometria 

particular de ruptura, mas, sim, relacionada a uma geometria de ruptura típica (média) 

descrita pelos parâmetros anteriores, conforme se ilustra na Figura 2.23. 
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Figura 2.23: Rupturas “step-path” típicas em maciço rochoso com juntas em echelon, para: (a) 

Baixos níveis de tensão normal; (b) Elevados níveis de tensão normal (Zhang, 1989). 

 

Se as juntas do maciço rochoso são cisalhadas em baixas tensões normais, (isto é, se os 

níveis de tensão normal satisfazem as condição da equação 2.45), a resistência ao 

cisalhamento (R ) consiste de três componentes: 

 

R = R + R + R            (2.47) 
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A primeira componente (R ) é a contribuição para a resistência ao cisalhamento das 

pontes de rocha entre as juntas. Primeiro, a ruptura ocorre por fraturas de tração 

primárias, que se desenvolvem em elevados ângulos em relação à direção do 

deslizamento. Posteriormente, a resistência ao cisalhamento de pico é então alcançada 

na direção do deslizamento e ocorre uma ruptura por fraturas de cisalhamento 

secundárias, como é mostrado na Figura 2.23a. As duas resistências não são 

mobilizadas simultaneamente e, assim, R  é obtida por: 

 

R = (1 − P )L τ            (2.48) 

 

onde: 

 

τ = 0,5C 	 (2C + 1)          (2.49) 

 

em que C = τ C⁄  (Einstein et al., 1983) e L  é o comprimento da superfície de 

cisalhamento. 

 

A segunda componente, R  , é a resistência à tração atribuída pela ponte de rocha intacta 

entre as juntas com superposição e é dada por: 

 

R = Mt 	T             (2.50) 

 

onde: 

 

M = 	             (2.51) 

 

A terceira componente, R  , é a contribuição para a resistência ao cisalhamento dada 

pelas juntas, qual seja: 

 

R = P 	L 	σ 	tan∅            (2.52) 

 

onde σ  é a tensão normal nas juntas e ∅  é o ângulo de atrito das juntas. 
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Se o maciço é cisalhado em níveis elevados de tensão normal (quando o nível de tensão 

satisfaz a condição da equação 2.46), uma ruptura por cisalhamento pode ocorrer 

através da rocha intacta entre  as juntas sem fraturas de tração. Por outro lado, a ruptura 

por cisalhamento ocorrerá numa direção oblíqua às juntas ao invés de paralelamente a 

elas, como se mostra na Figura 2.23b. 

 

De modo similar a Gerrard (1986) demostra-se que a resistência ao cisalhamento em 

maciços rochosos fraturados em echelon pode ser expressa com uma resistência relativa 

R : 

 

R = R′ + R′            (2.53) 

 

onde R  é a resistência relativa ao cisalhamento atribuída pelas juntas, que consiste de 

duas partes: uma é relacionada ao atrito nas superfícies das juntas e a outra ao ângulo de 

dilatância, λ, (isto é, o ângulo entre a direção média de cisalhamento e as juntas nas 

quais ocorrem o deslizamento). Quando a tensão normal, σ  , é mais baixa que a 

“tensão de transição”, σ  , o maciço rochoso pode se dilatar, o que para contribuir para 

resistência ao cisalhamento durante o deslizamento. Quando σ  alcança o valor da 

“tensão de transição”, a dilatância tende a zero. Nesta condição ocorre um dano 

significativo, pela fratura do material entre as juntas, o que também pode contribuir para 

a resistência na superfície de ruptura por cisalhamento. Goodman (1976) sugeriu que é 

razoável assumir que a “tensão de transição” seja igual à resistência compressiva não 

confinada do material em questão. Portanto R′  pode ser expresso como: 

 

R′ = (L 	P − D )	τ′            (2.54) 

 

onde D  é a média do comprimento projetado na direção das juntas da superficie de 

ruptura por cisalhamento, ao longo da rocha intacta onde existam superposições (ver 

Figura 2.23b). O seu cálculo se faz pela equação 2.59 adiante. Ressalta-se que τ′  é dada 

por: 

 

τ′ = F′ + σ′ 	u            (2.55) 
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onde F′  é uma resistência relativa ao cisalhamento, atribuída pelas “ondulações” 

(irregularidades) da superfície de ruptura por cisalhamento dada por: 

 

F′ = a (1 − (1 − σ ) )          (2.56) 

 

onde: 

 

k = (u − u )/a            (2.57) 

 

em que u  é o coeficiente de atrito de pico das superfícies das juntas, a  é a resistência 

do material irregular na superfície de ruptura por cisalhamento, que é definida na 

Equação 2.64, e u  é calculado por: 

 

u = (u + tan λ) (1 − u tan λ)⁄          (2.58) 

 

onde u  é o coeficiente de atrito das superfícies das juntas sim rugosidade (básico) e 

tan λ = (t L⁄ ). 

 

Por outro lado, o comprimento D  , é definido como: 

 

D = M	t / tan θ            (2.59) 

 

onde θ  é o ângulo formado pela junta e a superfície de ruptura, que, pela análise de 

tensões da Figura 2.22, vale: 

 

θ = (π 4⁄ + θ 2⁄ ) + λ − 0,5	tan (2τ′ σ′⁄ )       (2.60) 

 

Por sua vez, R′  é a resistência relativa ao cisalhamento atribuída pelas pontes de rocha 

entre as juntas: 

 

R′ = (L (1 − P ) + D )τ′           (2.61) 

 

onde τ′  é a resistência relativa ao cisalhamento da rocha intacta, 
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τ′ = A(σ′ − T )            (2.62) 

 

Na qual, 

 

σ′ = σ σ⁄  ;   τ′ = τ σ⁄           (2.63) 

 

e A e B são coeficientes obtidos de ensaios triaxiais (Hoek and Brown, 1980). σ  é a 

tensão de transição (ver Figura 2.24), a tensão normal na qual a resistência da superfície 

de junta (Equação 2.57) iguala a resistência da rocha intacta (equação 2.62). Portanto, 

em σ′ = 1 a envoltória da resistência da superfície de junta tangenciará a envoltória de 

resistência de superfície da rocha intacta e, consequentemente (Zhang, 1990): 

 

a = A(1 − T ) (1 − T − B)         (2.64) 

 

 
Figura 2.24: Envoltórias de resistência para rocha intacta e superfície de cisalhamento 

(Zhang, 1990). 
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 Modelo geométrico e resistência ao cisalhamento de juntas do maciço 2.5.2.2
rochoso com duas famílias de juntas 

Para juntas de maciço rochoso com duas famílias de juntas, cada família terá, associado 

a si, um conjunto de parâmetros geométricos como os que foram anteriormente 

definidos. Além disso, a descrição do padrão estrutural das juntas requer dois 

parâmetros geométricos adicionais: o ângulo formado entre duas famílias de juntas, α  , 

e a razão de conectividade das juntas C . 

 

Todas as juntas num dado padrão estrutural podem ser divididas em dois tipos de 

“segmentos” de junta, como mostrado na Figura 2.25. Os segmentos de juntas 1, 2, 3 e 4 

são referidos como ramos individuais (ou isoladas) de juntas e o restante dos segmentos 

da juntas são referidos como os ramos conectados de juntas. Se existem B  ramos 

conectados de juntas e B  ramos isolados, num dado padrão estrutural, a razão de 

conectividade das juntas, C , é simplesmente definida como:  

 

C = B (B + B )⁄            (2.65) 

 

 
Figura 2.25: Representação geométrica da razão de conectividade de um padrão estrutural de 

juntas (Zhang, 1990). 
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O parâmetro C  pode ser obtido por levantamentos estruturais do padrão das juntas em 

afloramentos rochosos (Zhang et al., 1992).  

 

Tendo como base a descrição geométrica acima dos maciços rochosos fraturados e o 

método anteriormente descrito para avaliar a resistência ao cisalhamento de rochas 

contendo uma só família de juntas, o método que virá na sequência pode ser proposto 

para se estimar a resistência ao cisalhamento de maciços rochosos contendo duas 

famílias de juntas:  

 

(1) se há uma tensão normal baixa na superfície de cisalhamento (ou seja, se a Equação 

2.45 é satisfeita), a resistência ao cisalhamento R  pode ser expressa em três 

componentes: 

R = R + R + R           (2.66) 

 

As três componentes são as seguintes: 

 

R = M	t 	T 	K            (2.67) 

 

R = B 	L 	τ 	K            (2.68) 

 

R = (1 − B 	K )	L 	σ 	tan∅          (2.69) 

 

(2) se há uma tensão normal elevada na superfície de cisalhamento, a resistência ao 

cisalhamento, R  , pode ser expressa por duas componentes: 

 

R = R + R            (2.70) 

 

As duas componentes são: 

 

R = (L 	B 	K + 	D 	K )	τ          (2.71) 

 

R = 	 (L 	(1 − B 	K ) − D 	K )	τ          (2.72) 
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Onde, 

 

B = 1 − P             (2.73) 

 

K = 1 − C 	r            (2.74) 

 

K = 1 − cosα 	C 	L /(L + S)         (2.75) 

 

Nas quais S  é o espaçamento da junta da primeira família, cuja resistência ao 

cisalhamento na sua direção está sendo avaliada, e L  é o comprimento médio das juntas 

da segunda família que faz um ângulo α  com a primeira. 

 

Os efeitos das características geométricas entre as duas famílias de juntas sobre a 

resistência ao cisalhamento do maciço rochoso fraturado são levados em conta por meio 

de dois coeficientes (K  e K ). É difícil encontrar um critério de resistência envolvendo 

todas as características geométricas nos diferentes níveis de tensão (Zhang, 1990). 

Entretanto, algumas restrições a serem satisfeitas pelo critério podem ser estabelecidas, 

como foi proposto por Zhang (1990). Essas restrições não serão aqui reapresentadas e 

podem ser consultadas em Zhang (1990) 

 

Finalmente, na Figura 2.26 apresenta-se o modelo estrutural de uma escavação a céu 

aberto, com as configurações geométricas e suas descontinuidades. Os fatores de 

segurança para as bancadas do talude (FS ) e o fator de segurança para o talude global 

(FS ) podem ser calculados usando as equações 2.76 e 2.77: 

 

FS = R TF⁄            (2.76) 

 

FS = R TF⁄            (2.77) 

 

Onde TF  e TF  são as forças de cisalhamento ao longo das potenciais superfícies de 

ruptura  nas bancadas e no talude global, respectivamente e valem (Zhang, 1990). 
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TF = 0,5	H 	γ	senα	(tanβ − tanα)/(tanβ 	tanα)      (2.78) 

 

TF = 0,5	H 	γ	senα	(tanβ − tanα)/(tanβ	tanα)       (2.79) 

 

 
Figura 2.26: Modelo estrutural de um talude com a configuração geométrica de duas famílias 

de descontinuidades (Zhang, 1990). 

 

2.6 Análises da ruptura do mecanismo “Step-path” por análises numéricas 
 

Recentemente os engenheiros especialistas começaram a considerar o mecanismo “step-

path” e as pontes de rocha intacta em taludes de rocha nos modelos numéricos de 

grandes taludes de mineração a céu aberto e de taludes naturais de grandes dimensões 

(Eberhardt et aI., 2004; Stead et aI., 2004; 2007). 

 

Nas análises de tensão-deformação não se calcula o fator de segurança diretamente. 

Porém, um fator de segurança pode ser definido levando-se a resistência ao 

cisalhamento calculada na condição de equilíbrio, encontrada na análise, a igualar a 

resistência de cisalhamento correspondente à condição de ruptura (Reza, Mohammad e 

Ali, 2005). Existem duas maneiras básicas para se fazer isso, as quais serão empregadas 
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nesta pesquisa para obter os fatores de segurança mediante métodos numéricos (mais 

especificamente, o método dos elementos finitos), a saber: redução da resistência ao 

cisalhamento (SSR) e incremento da gravidade (GIM). 

 

2.6.1 Método dos elementos finitos 
 
Na atualidade o método dos elementos finitos (FEM) é o método numérico mais 

amplamente aplicado nos campos da ciência e da engenharia. Desde a sua origem na 

década de 1960, tem sido empregado para a solução aproximada de problemas de 

mecânica de rochas, conseguindo simular o comportamento de maciços rochosos de 

forma mais realista, com a incorporação de elementos de junta ou de interface (Naylor 

et. al, 1981; Pande et. al, 1990; Wittke, 1990; Beer et. al, 1992). 

 
O método dos elementos finitos (FEM) envolve seis passos básicos: discretização, 

seleção de funções aproximadas, derivação de equações, reunião de propriedades dos 

elementos para formar as equações globais e cálculo das quantidades primárias (p. ex., 

deslocamentos) e secundárias (p.ex., tensões) (Desai e Christian, 1997). 

 

A discretização consiste em dividir um meio contínuo num sistema equivalente de 

pequenos elementos discretos, denominados elementos finitos (FEM). Cada elemento é 

analisado e tratado individualmente. Para cada elemento, se atribuem suas propriedades 

físicas ou constitutivas e se formulam as matrizes de rigidez. Em seguida, se reúnem os 

elementos e se obtém equações para uma estrutura como um todo, com a respectiva 

rigidez global. Existem diferentes tipos de elementos a serem utilizados, de acordo com 

o problema estudado. Para problemas unidimensionais, se utilizam elementos de barra; 

para problemas bidimensionais, se podem utilizar triângulos e quadriláteros; e para 

problemas tridimensionais são comumente utilizados tetraedros e hexaedros (Desai e 

Christian, 1997). 

 

A Figura 2.27 mostra o desenvolvimento de um modelo de elementos finitos. Na Figura 

2.27a tem-se um meio infinito, seu carregamento, e uma abertura em seu interior. Na 

Figura 2.27b tem-se uma malha típica do modelo, com extensão limitada, composta de 

elementos triangulares de três pontos nodais. As condições de contorno podem ser 
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aplicadas como forças de superfície ou deslocamentos prescritos. Na Figura 2.27c 

exibe-se um elemento individualizado, com as componentes de força e deslocamentos 

nodais (Brady e Brown, 1985).  

 

 
Figura 2.27: Modelo de elementos finitos (Brady and Brown, 1985). 

 
Em determinadas regiões, tais como, próximas à face de um talude ou túnel e pilares de 

mina é necessário uma maior densidade de elementos já que a variação das tensões é 

acentuada, (ver Figura 2.27b). 

 
Na seleção de funções de aproximação, assume-se um padrão de solução para a variável 

primária escolhida (desconhecida) que pode ser, por exemplo, o deslocamento nodal. O 

padrão de solução é expresso na forma de polinômios, em termos dos deslocamentos 

dos nós do elemento. A adoção de polinômios de ordem mais elevada ajuda a aproximar 

o padrão de deslocamentos à solução exata. O uso de funções de interpolação ou 

funções de forma facilita este procedimento. As funções de interpolação são funções 

que assumem um valor unitário em um nó particular e zero nos demais nós do elemento. 

Alguns procedimentos estão disponíveis para derivação das matrizes de rigidez de cada 

elemento, podendo ser citados os métodos variacionais e dos resíduos ponderados. O 

emprego de qualquer procedimento resulta em equações expressas na forma matricial, 

assim como (Desai e Christian, 1977): 

 
[k]{u} = {q}            (2.80) 

 
Onde: 
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[k] matriz de rigidez local 

{u} vetor de deslocamento nodal local 

{q} vetor que contém forças nodais locais na formulação para deslocamentos. 

 

A equação 2.80 é obtida para cada elemento do modelo estrutural discreto. Superpondo-

se as equações de cada elemento, obtém-se uma relação de rigidez para todo o sistema. 

Esse procedimento, chamado de método da rigidez direta, deve satisfazer o princípio 

básico de que a estrutura permaneça contínua, ou seja, deve satisfazer a compatibilidade 

de deslocamentos dos pontos nodais em todos os elementos adjacentes. A relação de 

rigidez global fica então expressa pelo seguinte sistema de equações (Desai e Christian, 

1977): 

 

[K]{U} = {Q}            (2.81) 

 

onde, 

[K] Matriz de rigidez global 

{U} Vetor de deslocamentos globais 

{Q} Vetor que contem as forças nodais globais. 

 

Antes da resolução do sistema da equação 2.80, as condições geométricas (cinemáticas) 

prescritas no contorno são introduzidas. Na chamada formulação em deslocamentos (na 

qual os deslocamentos são a varável de aproximação primária escolhida), os 

deslocamentos nodais são calculados invertendo-se o sistema da Equação 2.80. Daí as 

deformações e tensões, correspondentes a quantidades secundárias, são calculadas a 

partir dos deslocamentos nodais  utilizando-se as relações deformações-deslocamentos 

e, em seguida, as relações tensões-deformações (ou constitutivas) (Desai e Christian, 

1977). 

 

Conforme a classificação proposta por Naylor (1982), tem-se uma série de FEMs 

propostos para a estabilidade de taludes. Os métodos podem ser classificados como 

“métodos limite aperfeiçoados” e “métodos diretos”. Foca-se nos métodos diretos, 

dentre os quais se têm as técnicas SSR (Shear Strenght Reduction) e GIM (Method 

Increment Gravity). 
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 Método da redução da resistência ao cisalhamento (SSR) 2.6.1.1

Segundo Dawson et al. (1999), Griffith e Lane 1999, Hammah et al. ( 2004, 2005 a e b, 

2006), Matsui e San (1992), é possível calcular o fator de segurança dos taludes 

utilizando modelos numéricos, tais como na análise por elementos finitos, reduzindo-se 

progressivamente os parâmetros de resistência do material até atingir o limite de ruptura 

do talude. O método está geralmente baseado no critério de ruptura de Mohr-Coulomb e 

permite atribuir fatores de segurança a partir de uma redução sistemática das 

propriedades de resistência do material até induzir a ruptura. Assim, como a resistência 

ao cisalhamento (τ), de acordo com o critério de Mohr-Coulomb, constituem-se de duas 

componentes, uma devida à coesão (c), que é constante, e outra devida ao atrito, que 

depende das tensões normais (σ tan∅), tem-se: 

 

τ = c + σ tan∅           (2.82) 

 

e a redução da resistência ao cisalhamento pode ser expressa como: 

 

= + σ ∅           (2.83) 

 

Neste caso os parâmetros reduzidos são representados por: 

 

c∗ =   e ∅∗ = arctan	(	 ∅	)        (2.84) 

 

Sendo F o fator de redução. 

 

Dessa maneira, é incrementado gradualmente o valor de fator de redução, até que se 

obtenha uma condição de ruptura do talude, quando, então, F correspondente é 

considerado o fator de segurança para o modelo. 

 

Os passos para a determinação do fator de redução crítico (F) que leva um talude 

anteriormente estável (F ≥ 1) à ruptura são: 

 



 

 
 

62

 Desenvolver um modelo de elementos finitos para um talude, usando as suas 

propriedades de resistência e deformabilidade. Calcular os resultados do modelo 

e gravar a deformação máxima total. 

 

 Aumentar o valor de F (ou o fator de redução) acima da unidade e calcular os 

parâmetros do material Mohr-Coulomb, reduzidos como descrito acima. Entrar 

com os novos valores dos parâmetros no modelo do talude e re-calcular os 

resultados. Gravar a deformação total máxima. 

 

 Repetir o passo anterior, usando valores progressivamente crescentes de F, até o 

modelo de elementos finitos não mais convergir para uma solução estática, isto 

é, continuar reduzindo as propriedades de resistência do material até o talude se 

romper. Aí, o valor crítico de F, que leva o talude à ruptura, é interpretado como 

sendo o valor do fator de segurança do talude. 

 Método do incremento da gravidade (GIM) 2.6.1.2

O método do incremento da gravidade é um meio alternativo empregado em métodos 

numéricos para se determinarem as condições de ruptura do talude. Neste método a 

ruptura do talude é obtida incrementando-se gradualmente a gravidade, enquanto se 

mantêm constantes as propriedades de resistência do material. (Swan e Seo, 1999, L.C. 

Li et al., 2009). O incremento da gravidade provoca um aumento progressivo das forças 

externas atuantes, até que a resistência do material é alcançada, promovendo, então, a 

ruptura do talude. O fator de segurança do acordo com o método do incremento da 

gravidade é expresso de acordo com a equação seguinte: 

 

FS =             (2.85) 

 

sendo o fator de segurança definido como a razão entre a gravidade limite 

correspondente ao incremento máximo da gravidade que induziu a ruptura do talude 

(g ), e a gravidade real do talude analisado (i.e., g ≈ 9,81	m/s ) como mostrado na 

equação 2.85. O valor do fator de segurança é maior que a unidade para um talude 

estável. Quanto maior for o valor do fator de segurança mais estável será o talude. 
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CAPÍTULO 3 
 

3 METODOLOGIA 
 
As etapas desenvolvidas ao longo da pesquisa estão apresentadas e sintetizadas no 

fluxograma metodológico abaixo (Figura 3.1) e descritas a seguir. 
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Figura 3.1: Fluxograma da metodologia científica da pesquisa. 
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A metodologia começou a se realizar de forma sistemática (Figura 3.1) por meio de 

revisão de livros, pesquisas anteriores e artigos relacionados ao mecanismo de ruptura 

tipo “step-path” em maciços rochosos, estando a mesma fundamentada por renomados 

autores na área, os quais são citados no Capítulo 2 (Contexto bibliográfico). 

 

Inicialmente os modelos dos taludes 2D foram elaborados no software Auto Cad 2013 

(modelo conceitual), variando a geometria dos taludes (altura e ângulo de inclinação da 

face), a configuração das descontinuidades (comprimento, orientação e ângulo de 

inclinação) e também o comprimento das pontes de rochas intactas segundo o caso do 

talude. 

 

Em seguida importou-se os taludes para o software Phase 2D v 8.0 da Rocscience. 

Antes de se realizar as simulações, não é possível representar um talude com dimensões 

infinitas, por isso foi necessário incluir condições de contorno que representassem de 

forma aproximada esta condição. Por tanto, adotaram-se as seguintes condições de 

contorno: 

 

 Restrição de movimento no sentido “Y” na parte inferior do talude virtual. 

 Restrição de movimento no sentido “X” na lateral direita e lateral esquerda do 

talude virtual (ver Figura 3.3). 

 

Para todas as análises consideraram-se as mesmas condições de contorno e os 

parâmetros geotécnicos. 
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Figura 3.2: Condições de contorno e descritização do talude virtual de 45,0 m de altura. 

 

Posteriormente definiram-se os parâmetros geotécnicos para rocha intacta e 

descontinuidades. Apresenta-se a seguir (Tabela 3.1), os parâmetros de resistência e de 

deformabilidade utilizados para rocha intacta e descontinuidades, para a modelagem de 

todos os taludes. 

 

Tabela 3.1: Parâmetros de resistência e de deformabilidade adotados nas análises. 

Descrição Valor
Coesão (Ci) 1 MPa
Ângulo de atrito (Øi) 30º
Módulo de young (E ) 20 000 MPa
Coeficiente de poisson (μ) 0,3
Peso específico (ɣ) 0,027 MN/m3
Resistência a tração (σt) 0,3464 MPa
Rigidez cisalhante (Ks) 100 000 MPa/m
Rigidez normal (Kn) 10 000 MPa/m
Coesão (Cj) 0,5 MPa
Ângulo de atrito (Øj) 20º

Material
Parâmetros Geotécnicos

Rocha Intacta

Descontinuidade

 
 

Nós 
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Uma vez definida a litologia e suas propriedades geotécnicas, o seguinte passo foi gerar 

a malha de elementos finitos, que consiste em elementos triangulares conectados através 

de nós e que é refinada nas zonas de maior interese dos taludes (ver Figura 3.3). 

 

Realizaram-se simulações de taludes com alturas de 45,0 m, 75,0 m, 135,0 m e 270,0 m, 

para uma família de descontinuidades com configurações coplanares (Anexo I) e 

encontros de ponta à ponta (Anexo II), considerando apenas o peso próprio (forças de 

massa) do maciço rochoso. No entanto, para calcular os fatores de segurança (F.S) 

foram usados as técnicas de elementos finitos (FEM), pelos métodos Shear Strength 

Reduction (SSR) e Gravity Increment Method (GIM). Adicionalmente também foram 

considerados taludes com altura de 270,0 m, para uma e duas famílias de 

descontinuidades (Anexo III), para se verificar a influência das suas respectivas 

configurações no mecanismo de propagação das fraturas (representado pela 

plastificação da rocha intacta), até que se atingisse a ruptura do talude e fosse obtido o 

fator de segurança. 

 

Ademais, utilizou-se para efeito de comparação com os fatores de segurança obtidos 

pelo método numérico, o método analítico de equilíbrio limite proposto por Jennings 

(1970), para taludes rochosos com descontinuidades não persistentes e mecanismo de 

ruptura tipo step-path. Para se obter os valores de fatores de segurança por equilíbrio 

limite foram criadas planilhas de cálculo em EXCEL 2013 (Ver Anexo I: Tabela AI. 4-

12 e Anexo II: Tabela AII. 5-16).  

 

Finalmente, estudou-se o efeito das tensões in situ nos taludes, na modelagem por 

elementos finitos, para alturas de 270,0 m, 525,0 m e 705,0 m, variando-se a razão entre 

a tensão horizontal e a vertical “K”, para configurações de duas famílias de 

descontinuidades (Anexo IV). 

3.1 Modelagem de taludes com descontinuidades coplanares 
 
Na primeira fase se apresentam os modelos da escavação de taludes rochosos, em que, 

as descontinuidades foram dispostas de um modo no qual o mecanismo de ruptura 

ocorresse através de um plano equivalente de ruptura que é coplanar às 



 

 
 

67

descontinuidades. A ruptura acontece, portanto, por cisalhamento no plano em que as 

descontinuidades se encontram, conforme se pode observar na Figura 3.3. 

 

Através do software Phase2 e considerando esse modo de ruptura coplanar, variou-se a 

altura dos taludes de 45,0 m, 75,0 m e 135,0 m e manteve-se o ângulo da face 70°. As 

descontinuidades foram modeladas com ângulos de inclinação de 20°, 30°, 45° e 60°. 

No plano de provável ruptura, os comprimentos das descontinuidades variaram de 4,33 

m, 9,33 m e 14,18 m e o comprimento de pontes de rocha intacta de 2,5 m, 5,0 m e 10,0 

m. 

 

 
Figura 3.3: Talude com configuração coplanar de descontinuidades, com inclinação do plano 
de ruptura de 30º, ângulo de inclinação das descontinuidades de 30º e comprimento das pontes 

de rocha intacta de 5,0 m. 

 

Na Tabela 3.2 mostram-se as características geométricas dos taludes e descontinuidades 

de todos os modelos analisados nesta primeira fase. 
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Tabela 3.2: Configuração dos taludes e descontinuidades nos modelos para a primeira fase de 
análises. 

 
 
Da Tabela 3.2 é possível notar que nesta primeira fase que foram modeladas 168 taludes 

pelo método de elementos finitos, pela técnica de SSR (108 taludes) e GIM (também 60 

taludes), com a finalidade de comparar estas técnicas entre si. Além disso, as duas 

metodologias também foram comparadas com a solução de equilíbrio limite (108 

taludes) proposta por Jennings (1970). Sendo assim foi obtido um total de 276 fatores 

de segurança das análises de taludes.  

3.2 Modelagem de taludes com descontinuidades inclinadas em relação ao plano 
de ruptura 

 
Nesta segunda fase da modelagem foram consideradas descontinuidades inclinadas em 

relação ao plano de ruptura. A altura dos taludes neste caso também variou entre 45,0 

m, 75,0 m, 135,0 m e 270,0 m e o ângulo do talude utilizado foi de 70°. O ângulo do 

plano de ruptura para os taludes variou de 20°, 30°, 45° e 60°. Os comprimentos das 

descontinuidades foram considerados variáveis em função da inclinação da 

ponte rocha/altura Comp. descont/altura

4,33 0,056 0,096 20,0 30,0 45,0 60,0
9,33 0,056 0,207 20,0 30,0 45,0 60,0

14,18 0,056 0,315 20,0 30,0 45,0 60,0
4,33 0,111 0,096 20,0 30,0 45,0 60,0
9,33 0,111 0,207 20,0 30,0 45,0 60,0

14,18 0,111 0,315 20,0 30,0 45,0 60,0
4,33 0,222 0,096 20,0 30,0 45,0 60,0
9,33 0,222 0,207 20,0 30,0 45,0 60,0

14,18 0,222 0,315 20,0 30,0 45,0 60,0
4,33 0,033 0,058 20,0 30,0 45,0 60,0
9,33 0,033 0,124 20,0 30,0 45,0 60,0

14,18 0,033 0,189 20,0 30,0 45,0 60,0
4,33 0,067 0,058 20,0 30,0 45,0 60,0
9,33 0,067 0,124 20,0 30,0 45,0 60,0

14,18 0,067 0,189 20,0 30,0 45,0 60,0
4,33 0,133 0,058 20,0 30,0 45,0 60,0
9,33 0,133 0,124 20,0 30,0 45,0 60,0

14,18 0,133 0,189 20,0 30,0 45,0 60,0
4,33 0,019 0,032 20,0 30,0 45,0 60,0
9,33 0,019 0,069 20,0 30,0 45,0 60,0

14,18 0,019 0,105 20,0 30,0 45,0 60,0
4,33 0,037 0,032 20,0 30,0 45,0 60,0
9,33 0,037 0,069 20,0 30,0 45,0 60,0

14,18 0,037 0,105 20,0 30,0 45,0 60,0
4,33 0,074 0,032 20,0 30,0 45,0 60,0
9,33 0,074 0,069 20,0 30,0 45,0 60,0

14,18 0,074 0,105 20,0 30,0 45,0 60,0

Ângulo de Inclinação das Descontinuidades ou 
Inclinação do Plano de Ruptura (º)

45 10,00

45 5,00

45 2,50

Ponte de 
Rocha (m)

Comprimento da 
Descontinuidade 

(m)

Altura do 
Talude (m)

mudança de fator altura para taludes

10,00

135

135

135

75

75

75

2,50

5,00

10,00

2,50

5,00
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descontinuidade, sendo os ângulos de inclinação de 20°, 30°, 45° e 60°. Para esse caso, 

uma única possibilidade de coalescência foi considerada: com união das 

descontinuidades (coalescência) de ponta à ponta (caso I)  (Figura 3.4). 

 

 
Figura 3.4: Talude com configuração de encontro de descontinuidades de ponta à ponta, com 

inclinação do plano de ruptura de 30º, ângulo de inclinação das descontinuidades de 20º e 
comprimento das pontes de rocha intacta de 5,0 m. 

 
Na Tabela 3.3 mostra-se as características geométricas dos taludes e descontinuidades 

de todos os modelos analisados nesta primeira fase. 
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Tabela 3.3: Características geométricas dos taludes e descontinuidades de todos os modelos 
analisados na primeira fase. 

 
continua 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 30 45 60 20 30 45 60 20 30 45 60
14.18 14.18 5.36 2.98 28.36 28.36 10.72 5.96 56.71 56.71 21.45 11.92

45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0

0.06 0.06 0.06 0.06 0.11 0.11 0.11 0.11 0.22 0.22 0.22 0.22

5.67 5.67 2.14 1.19 5.67 5.67 2.14 1.19 5.67 5.67 2.14 1.19

0.32 0.32 0.12 0.07 0.63 0.63 0.24 0.13 1.26 1.26 0.48 0.26

14.18 14.18 9.33 4.33 28.36 28.36 18.66 8.66 42.53 56.71 37.32 17.32

0.06 0.06 0.06 0.06 0.11 0.11 0.11 0.11 0.22 0.22 0.22 0.22

5.67 5.67 3.73 1.73 5.67 5.67 3.73 1.73 4.25 5.67 3.73 1.73

0.32 0.32 0.21 0.10 0.63 0.63 0.41 0.19 0.95 1.26 0.83 0.38

5.36 9.33 9.33 9.33 10.72 18.66 18.66 18.66 21.45 37.32 37.32 27.31

0.18 0.18 0.27 0.58 0.18 0.18 0.27 0.58 0.24 0.18 0.27 0.58

2.14 3.73 3.73 3.73 2.14 3.73 3.73 3.73 2.14 3.73 3.73 2.73

0.12 0.21 0.21 0.21 0.24 0.41 0.41 0.41 0.48 0.83 0.83 0.61

2.98 4.33 9.33 9.33 5.96 8.66 18.66 18.66 11.92 12.99 20.03 37.32

0.47 0.27 0.27 0.27 0.47 0.27 0.27 0.27 0.47 0.27 0.27 0.37

1.19 1.73 3.73 3.73 1.19 1.73 3.73 3.73 1.19 1.30 2.00 3.73

0.07 0.10 0.21 0.21 0.13 0.19 0.41 0.41 0.26 0.29 0.45 0.83

14.18 14.18 5.36 2.98 28.36 28.36 10.72 5.96 56.71 56.71 21.45 11.92

75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0

0.03 0.03 0.03 0.03 0.07 0.07 0.07 0.07 0.13 0.13 0.13 0.13

5.67 5.67 2.14 1.19 5.67 5.67 2.14 1.19 5.67 5.67 2.14 1.19

0.19 0.19 0.07 0.04 0.38 0.38 0.14 0.08 0.76 0.76 0.29 0.16

14.18 14.18 9.33 4.33 28.36 28.36 18.66 8.66 56.71 56.71 37.32 17.32

0.18 0.18 0.27 0.58 0.18 0.18 0.27 0.58 0.18 0.18 0.27 0.58

5.67 5.67 3.73 1.73 5.67 5.67 3.73 1.73 5.67 5.67 3.73 1.73

0.19 0.19 0.12 0.06 0.38 0.38 0.25 0.12 0.76 0.76 0.50 0.23

5.36 9.33 9.33 9.33 10.72 18.66 18.66 18.66 21.45 37.32 37.32 37.32

0.47 0.27 0.27 0.27 0.47 0.27 0.27 0.27 0.47 0.27 0.27 0.27

2.14 3.73 3.73 3.73 2.14 3.73 3.73 3.73 2.14 3.73 3.73 3.73

0.07 0.12 0.12 0.12 0.14 0.25 0.25 0.25 0.29 0.50 0.50 0.50

2.98 4.33 9.33 9.33 5.96 8.66 18.66 18.66 11.92 17.32 37.32 37.32

0.84 0.58 0.27 0.27 0.84 0.58 0.27 0.27 0.84 0.58 0.27 0.27

1.19 1.73 3.73 3.73 1.19 1.73 3.73 3.73 1.19 1.73 3.73 3.73

0.04 0.06 0.12 0.12 0.08 0.12 0.25 0.25 0.16 0.23 0.50 0.50

Relação: C.D / H
Comp. Descont. (C.D) (m)

Relação: C.D / H
Comp. Descont. (C.D) (m)

Relação: P.R.I / H

Relação: C.D / P.R.I

In
cl

in
aç
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Conclusão da tabela 

 
 

Da Tabela 3.3 é possível notar que nesta primeira fase foram modelados 192 taludes 

pelo método de elementos finitos, pela técnica de SSR. Além disso, esta metodologia 

também foram comparadas com a solução de equilíbrio limite (192 taludes) proposta 

por Jennings (1970). Sendo assim, o total dos fatores de segurança obtidos de 384 das 

análises de taludes. 

 

 

20 30 45 60 20 30 45 60 20 30 45 60
14.18 14.18 5.36 2.98 28.36 28.36 10.72 5.96 56.71 56.71 21.45 11.92

135.0 135.0 135.0 135.0 135.0 135.0 135.0 135.0 135.0 135.0 135.0 135.0

0.02 0.02 0.02 0.02 0.04 0.04 0.04 0.04 0.07 0.07 0.07 0.07

5.67 5.67 2.14 1.19 5.67 5.67 2.14 1.19 5.67 5.67 2.14 1.19

0.11 0.11 0.04 0.02 0.21 0.21 0.08 0.04 0.42 0.42 0.16 0.09

14.18 14.18 9.33 4.33 28.36 28.36 18.66 8.66 56.71 56.71 37.32 17.32

0.02 0.02 0.02 0.02 0.04 0.04 0.04 0.04 0.07 0.07 0.07 0.07

5.67 5.67 3.73 1.73 5.67 5.67 3.73 1.73 5.67 5.67 3.73 1.73

0.11 0.11 0.07 0.03 0.21 0.21 0.14 0.06 0.42 0.42 0.28 0.13

5.36 9.33 9.33 9.33 10.72 18.66 18.66 18.66 21.45 37.32 37.32 37.32

0.18 0.18 0.27 0.58 0.18 0.18 0.27 0.58 0.18 0.18 0.27 0.58

2.14 3.73 3.73 3.73 2.14 3.73 3.73 3.73 2.14 3.73 3.73 3.73

0.04 0.07 0.07 0.07 0.08 0.14 0.14 0.14 0.16 0.28 0.28 0.28

2.98 4.33 9.33 9.33 5.96 8.66 18.66 18.66 11.92 17.32 37.32 37.32

0.47 0.27 0.27 0.27 0.47 0.27 0.27 0.27 0.47 0.27 0.27 0.27

1.19 1.73 3.73 3.73 1.19 1.73 3.73 3.73 1.19 1.73 3.73 3.73

0.02 0.03 0.07 0.07 0.04 0.06 0.14 0.14 0.09 0.13 0.28 0.28

14.18 14.18 5.36 2.98 28.36 28.36 10.72 5.96 56.71 56.71 21.45 11.92

75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0
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14.18 14.18 9.33 4.33 28.36 28.36 18.66 8.66 56.71 56.71 37.32 17.32

0.18 0.18 0.27 0.58 0.18 0.18 0.27 0.58 0.18 0.18 0.27 0.58

5.67 5.67 3.73 1.73 5.67 5.67 3.73 1.73 5.67 5.67 3.73 1.73

0.19 0.19 0.12 0.06 0.38 0.38 0.25 0.12 0.76 0.76 0.50 0.23

5.36 9.33 9.33 9.33 10.72 18.66 18.66 18.66 21.45 37.32 37.32 37.32

0.47 0.27 0.27 0.27 0.47 0.27 0.27 0.27 0.47 0.27 0.27 0.27

2.14 3.73 3.73 3.73 2.14 3.73 3.73 3.73 2.14 3.73 3.73 3.73

0.07 0.12 0.12 0.12 0.14 0.25 0.25 0.25 0.29 0.50 0.50 0.50

2.98 4.33 9.33 9.33 5.96 8.66 18.66 18.66 11.92 17.32 37.32 37.32
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1.19 1.73 3.73 3.73 1.19 1.73 3.73 3.73 1.19 1.73 3.73 3.73
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3.3 Modelagem de taludes com duas famílias de descontinuidades 
 
Este caso dos taludes com configuração de duas famílias de descontinuidades foi criado 

para se comparar com a configuração de uma família de descontinuidades, sendo, 

portanto, analisados taludes de 270 m e ângulos globais de 50º e 70º, comprimento das 

descontinuidades de 21,42 m e 55,98 m, pontes de rocha intacta de 15 m, ângulo de 

inclinação da família principal de 30º e ângulo de interseção entre as duas famílias igual 

a 45º (Figura 3.5 e Tabela 3.4). Os parâmetros geotécnicos e condições de contorno são 

as mesmas que foram usadas nas análises de taludes dos casos anteriores (configuração 

coplanar e encontro de ponta a ponta). Na Tabela 3.4 mostram-se as características 

geométricas dos taludes e descontinuidades dos modelos analisados para duas famílias 

de descontinuidades. 

 
 

 
Figura 3.5: Talude de 270,0 m com a configuração de duas famílias de descontinuidades, com 

inclinação da família principal de 30º e comprimento das pontes de rocha intacta de 15,0 m. 
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Tabela 3.4: Configuração dos taludes, comprimento das descontinuidades e ângulo de 
inclinação, nos modelos para a segunda fase de análises. 

 
 
 
Da Tabela 3.4 é possível notar que nesta fase foram modelados 04 taludes pelo método 

de elementos finitos, pela técnica de SSR com a finalidade de se comparar com a 

solução analítica proposta por Zhang (1990).  

3.4 Modelagem de taludes considerando as tensões in situ 
 
Neste caso foram utilizados os taludes com configuração de duas famílias de 

descontinuidades e variou-se a razão entre as tensões horizontal e vertical (K) de 0,43, 

1,0 e 2,0, considerando taludes de 270,0 m, 525,0 m e 705,0 m, ângulo do talude global 

de 50º, comprimento das descontinuidades de 21,42 m, pontes de rocha intacta de 15 m 

e 45 m, ângulo de inclinação da família principal 30º e ângulo de interseção entre as 

duas famílias de 0º, 20º, 45º e 80º (Figura 3.5 e Tabela 3.5). Na Tabela 3.5 mostram-se 

as características geométricas dos taludes e descontinuidades dos modelos analisados 

para duas famílias de descontinuidades. Os parâmetros geotécnicos e condições de 

contorno são as mesmas que foram usadas nas análises de taludes dos casos anteriores 

(configuração coplanar e encontro de ponta à ponta). 

 

ponte rocha/altura Comp. discont/altura Familia 1 Familia 2 Interseção 

21,42 0,056 0,079
55,98 0,056 0,207

21,42 0,056 0,079
55,98 0,056 0,207

45º

Inclinação das Descontinuidades

270,0 50º 15,0

270,0 70º 15,0

30º 75º 45º

Altura do 
Talude (m)

Ponte de 
Rocha (m)

Comprimento da 
Discontinuidade 

(m)

Mudança de Fator Altura para TaludesÂngulo do 
Talude (º)

30º 75º
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Tabela 3.5: Configuração dos taludes, comprimento das descontinuidades e ângulo de 
inclinação nos modelos para a terceira fase de análises. 

 
 
 
Da Tabela 3.5 é possível notar que nesta fase foram modelados 80 taludes pelo método 
de elementos finitos, pela técnica de SSR com a finalidade de se comparar os taludes ao 
se variar a razão da tensão horizontal e vertical (K). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ponte rocha/altura Comp. descont/altura Familia 1 Familia 2 Interseção 
270,0 0,056 0,079
525,0 0,029 0,041
270,0 0,056 0,079
525,0 0,029 0,041
270,0 0,056 0,079
525,0 0,029 0,041
270,0 0,056 0,079
525,0 0,029 0,041
270,0 0,167 0,079
525,0 0,086 0,041
705,0 0,064 0,030
270,0 0,167 0,079
525,0 0,086 0,041
705,0 0,064 0,030
270,0 0,167 0,079
525,0 0,086 0,041
705,0 0,064 0,030
270,0 0,167 0,079
525,0 0,086 0,041
705,0 0,064 0,030

80º

50º 45,0 21,42 30º 75º 45º

50º 45,0 21,42 30º 110º

20º

50º 45,0 21,42 30º 30º 0º

50º 45,0 21,42 30º 50º

80º

50º 15,0 21,42 30º 75º 45º

50º 15,0 21,42 30º 110º

20º

50º 15,0 21,42 30º 30º 0º

50º 15,0 21,42 30º 50º

Altura do 
Talude (m)

Ângulo do 
Talude (º)

Ponte de 
Rocha (m)

Comprimento da 
Descontinuidade 

(m)

Mudança de Fator Altura para Taludes Inclinação das Descontinuidades



 

 
 

75

CAPÍTULO 4 
  

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

4.1 Considerações Gerais 
 
Neste capítulo serão apresentados os resultados para fatores de segurança de todos os 

taludes modelados. Conforme dito anteriormente, estes valores foram calculados por 

métodos numéricos, usando as técnicas de SSR e GIM através do software Phase2, e 

comportamento tensão-deformação do maciço rochoso elásto-plástico perfeito, ou seja, 

com as propriedades de resistência residuais sendo as mesmas que os parâmetros de 

pico. No entanto, pelo método analítico de equilíbrio-limite proposto por Jennings 

(1970), considerando-se  apenas o peso próprio do maciço rochoso (forças de massa) 

para os cálculos de fatores de segurança. 

 

Para fins de comparação os valores dos fatores de segurança foram dispostos em tabelas 

e figuras, também foram verificadas as diferenças entre os três métodos de cálculo de 

fatores de segurança utilizados para cada talude. 

4.2 Taludes com configurações coplanares de descontinuidades 
 
Verificou-se que os taludes de 75,0 m e 135,0 m de altura apresentavam comportamento 

similar ao talude de 45,0 m de altura, no que se refere às análises deste tópico. Sendo 

assim, serão apresentadas nesta seção apenas as análises referentes ao talude de 45,0 m. 

O conjunto completo de resultados (figuras, tabelas e gráficos) referentes aos demais 

taludes estão apresentados no Anexo I. 

 

Apresenta-se na Tabela 4.1, a comparação dos fatores de segurança obtidos pelos 

métodos de SSR, GIM e Jennings (1970), em que, notoriamente os fatores de segurança 

obtidos pelo método  GIM são maiores que os dos métodos SSR e de Jennings (1970).  
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Tabela 4.1: Resultado dos modelos (com configuração dos taludes e descontinuidades) para 
altura de 45 m. 

 
 

Apresenta-se na Figura 4.1, a comparação dos fatores de segurança, obtidos pelos 

diferentes métodos de análise considerados neste trabalho (SSR, GIM e Jennings, 

1970). 

4,33 9,33 14,18 4,33 9,33 14,18 4,33 9,33 14,18

Método Numérico (SSR) 4,21 4,07 4,14 4,28 4,06 3,92 4,34 4,20 3,85

Método Analítico Jennings (J) 5,28 4,73 4,44 5,86 5,23 4,82 6,44 5,73 5,39

Método Numérico (GIM) 10,55 11,29 11,48 11,09 11,25 11,14 11,37 11,31 11,14

1,07 0,66 0,30 1,58 1,17 0,90 2,10 1,53 1,54

5,27 6,56 7,04 5,23 6,02 6,32 4,93 5,58 5,75

6,34 7,22 7,34 6,81 7,19 7,22 7,03 7,11 7,29

20,23 13,96 6,75 26,96 22,40 18,69 32,63 26,75 28,61

99,90 138,68 158,57 89,25 115,02 131,06 76,50 97,25 106,56

150,59 177,40 177,29 159,11 177,09 184,18 161,98 169,29 189,35

Método Numérico (SSR) 4,15 3,64 3,47 4,19 4,00 3,51 4,30 4,04 3,71

Método Analítico Jennings (J) 4,08 3,65 3,63 4,48 4,01 3,63 4,88 4,37 4,06

Método Numérico (GIM) 11,66 11,66 10,92 11,66 11,66 10,96 11,70 11,61 11,04

0,07 0,01 0,16 0,29 0,01 0,12 0,58 0,33 0,35

7,58 8,01 7,29 7,18 7,65 7,33 6,82 7,24 6,98

7,51 8,02 7,45 7,47 7,66 7,45 7,40 7,57 7,33

1,80 0,40 4,31 6,42 0,35 3,21 11,85 7,63 8,70

186,02 219,06 201,14 160,43 190,47 202,24 139,86 165,44 171,68

180,96 220,33 214,70 178,28 191,50 212,25 172,09 187,38 197,57

Método Numérico (SSR) 4,11 3,69 3,52 4,27 4,02 3,72 4,32 4,16 3,78

Método Analítico Jennings (J) 3,94 3,70 3,41 4,42 3,91 3,73 4,80 4,32 3,88

Método Numérico (GIM) 10,37 10,37 10,37 10,81 10,48 10,40 11,19 10,98 10,66

0,17 0,01 0,11 0,15 0,11 0,01 0,48 0,16 0,10

6,43 6,67 6,96 6,39 6,57 6,67 6,39 6,66 6,78

6,26 6,68 6,85 6,54 6,46 6,68 6,87 6,82 6,88

4,24 0,27 3,14 3,38 2,94 0,14 10,01 3,61 2,60

163,02 180,28 203,84 144,61 168,36 179,19 133,10 154,40 174,66

152,31 181,03 194,60 153,16 160,70 179,57 159,03 163,94 182,01

Método Numérico (SSR) 4,31 4,40 4,34 4,34 4,34 4,34 4,32 4,36 4,34

Método Analítico Jennings (J) 7,11 6,36 6,31 7,99 6,84 6,31 8,86 8,26 7,03

Método Numérico (GIM) 10,62 10,51 10,44 11,21 10,88 10,54 11,48 11,03 10,74

2,80 1,96 1,97 3,65 2,50 1,97 4,54 3,90 2,69

3,51 4,15 4,13 3,22 4,04 4,23 2,62 2,77 3,71

6,31 6,11 6,10 6,87 6,54 6,20 7,16 6,67 6,40

39,37 30,86 31,20 45,66 36,52 31,20 51,26 47,18 38,24

49,40 65,15 65,49 40,37 59,14 67,08 29,52 33,61 52,84

146,40 138,86 140,55 158,29 150,69 142,86 165,74 152,98 147,47

Diferença: SSR-J

Diferença: GIM-J

Abs((SSR-J) / J)x100 (%)

Abs((GIM-J) / J)x100 (%)

Abs((GIM-J) / J)x100 (%)

F.S.

Diferença: SSR-J

Diferença: GIM-J

Abs((SSR-J) / J)x100 (%)

ALTURA DOS TALUDES DE 45,0 METROS

Descrição

Comprimento das Descontinuidades (m)

F.S.

Diferença: SSR-J

Diferença: SSR-J

Abs((SSR-J) / J)x100 (%)

Abs((GIM-J) / J)x100 (%)

Diferença: GIM-J

Ponte de Rocha = 2,5 m Ponte de Rocha = 5,0 m Ponte de Rocha = 10,0 m

F.S.

Abs((GIM-SSR) / SSR)x100 (%)

Diferença: GIM-SSR

Abs((GIM-SSR) / SSR)x100 (%)

Abs((GIM-SSR) / SSR)x100 (%)
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Diferença: GIM-J

Abs((SSR-J) / J)x100 (%)

Diferença: GIM-SSR

F.S.
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Figura 4.1: Gráfico comparando os fatores de segurança para taludes de 45 m de altura e diferentes inclinações do plano de ruptura (I.P.R.), 
comprimentos de Ponte de Rocha Intacta (P.R.I.) e comprimentos de descontinuidades (C.D.). 
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Da Figura 4.1, pode-se perceber claramente que os fatores de segurança obtidos pelo 

método de GIM (F.S. maiores) não tem grandes variações com relação ao aumento 

verificado nos tamanhos das pontes de rocha intacta e também não apresentam uma 

“correlação” comparativa aceitável com os métodos de SSR e Jennings (1970). Sendo 

assim, serão realizadas comparações apenas entre esses dois métodos (SSR e Jennings). 

 

Na comparação de F.S. entre os métodos de SSR e de Jennings (1970), encontrou-se 

similaridade nos valores para as inclinações do plano de ruptura de 20º e 60º (iguais à 

inclinação das descontinuidades). Observa-se no caso particular para planos de ruptura 

de 20º (Figura 4.1a), pontes de rocha intacta de 2,5 m e comprimentos das 

descontinuidades variando de 4,33 m, 9,33 m e 14,18 m, que a tendência dos valores de 

F.S. é diminuir à medida que o comprimento das descontinuidades aumenta, tanto para 

os métodos de SSR (cor amarelo) como de Jennings (cor azul). Constata-se também que 

os F.S. por Jennings (1970) são menores para o plano de ruptura de 20° quando se 

compara com o de 60º (Figura 4.1d). No entanto, da Figura 4.1a e d, observa-se que 

para menores comprimentos de descontinuidades e maiores de pontes de rocha intacta, 

os F.S. aumentam notavelmente. Há uma tendência para os F.S. por SSR (cor amarelo), 

com plano de ruptura de 20º, em se manter constante e próximo ao valor médio de 4,0 

(Figura 4.1a) (para o talude de 75,0 m este valor é 3,0 e para o talude de 135,0 m é 2,0) 

e para planos de 60º de se manterem em torno deste mesmo patamar (Figura 4.1d).  

 

Da Figura 4.1b e c, encontrou-se uma similaridade nos F.S. ao se compararem as 

inclinações do plano de ruptura de 30º e 45º (iguais à inclinação das descontinuidades). 

Observa-se que os F.S. (SSR e Jennings) variam em função do comprimento das 

descontinuidades e pontes de rocha intacta, diminuindo a medida que o comprimento 

das descontinuidades  aumenta e o comprimento de pontes de rocha intacta diminui. No 

entanto, comparando os F.S. (SSR e Jennings) para inclinações do plano de ruptura de 

30º e 45º, levando em consideração os mesmos valores de comprimentos de pontes 

rocha intacta e  descontinuidades, notam-se valores similares para o F.S. Nota-se 

também que para a ponte de rocha intacta de 10,0 m, os F.S. de Jennings (1970) têm 

uma tendência a serem maiores que os do método de SSR. Percebe-se que à medida que 

se aumentam as pontes de rocha intacta, dificulta-se a coalescência entre as 

descontinuidades e como consequência aumenta-se o F.S. 
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Apresenta-se a seguir, na Figura 4.2, outra forma de se comparar os F.S calculados pelos métodos de SSR e de Jennings (1970), em função 

dos ângulos de inclinação das descontinuidades. 

 

 
Figura 4.2: Gráfico comparando os fatores de segurança entre os métodos de SSR e de Jennings (1970), em taludes com 45 m de altura e diferentes 

ângulos de inclinação das descontinuidades (I.D), comprimentos de ponte de rocha intacta (P.R.I.) e comprimentos de descontinuidades (C.D.) . 
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Na Figura 4.2, observa-se a variação dos fatores de segurança e sua relação com os 

ângulos de inclinação das descontinuidades e as pontes de rocha intacta. Para o método 

SSR (Figura 4.2a), com comprimentos de pontes de rocha intacta de 2,5 metros (cor 

vermelha), 5,0 metros (cor azul) e 10,0 metros (cor roxa) e comprimentos das 

descontinuidades que variam de 4,33 m, 9,33 m e 14,18 m, pode-se perceber que os 

fatores de segurança diminuem para os ângulos de inclinação das descontinuidades de 

30º e 45º (iguais ao plano de ruptura). No entanto, para os ângulos de inclinação das 

descontinuidades de 20º e 60º, os fatores de segurança são maiores. Por Jennings (1970) 

a tendência é parecida para os mesmos valores de ângulos de inclinação (20º, 30º, 45º e 

60º), mas a diferença de F.S. é maior (Figura 4.2b). Observa-se ainda na Figura 4.2b em 

que se apresentam os F.S pelo método SSR superpostos aos obtidos por Jennings 

(1970), que os F.S. por SSR estão numa faixa de variação de 3,47 a 4,40, e praticamente 

coincidem para os ângulos de inclinação de 30º e 45º (nos taludes de 75,0 m variam na 

faixa de 2,63 a 2,97 e para os taludes de 135,0 m variam de 1,85 a 1,96, ou seja, a 

medida que se aumenta a altura dos taludes, a faixa de variação vai diminuindo, 

tornando-se constante, visto que o mecanismo de ruptura se dará pela rocha intacta, isto 

é, ocorre pela influência da escala, podendo-se quase desprezar a influência das 

descontinuidades para as configurações estudadas neste trabalho, no caso coplanar) e 

para descontinuidades de 20º e 60º são diferentes. Além disso, ao se diminuírem os 

comprimentos das descontinuidades e aumentar os comprimentos da rocha intacta, os 

valores de F.S. aumentam para todos os planos de ruptura.  

 

Pode-se concluir que o mecanismo mais crítico nas análises de estabilidade realizadas, 

será dependente da inclinação do plano de ruptura e das descontinuidades, a relação 

entre altura do talude (dimensão) e razão dos comprimentos das descontinuidades e das 

pontes de rocha intacta. 

 

Na tentativa de esclarecer o motivo pelo qual existe uma variação entre os fatores de 

segurança nos métodos de SSR e de Jennings (1970), elaborou-se a Figura 4.3. Destaca-

se que na referida figura, os círculos da cor branca representam rupturas (plastificação) 

por tração e os “x” vermelhos rupturas (plastificação) por cisalhamento. 
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Figura 4.3: Talude com altura de 45 m, inclinações do plano de ruptura 30º (a) e 45º (b) (iguais 
aos ângulos de inclinação das descontinuidades), ponte de rocha intacta de 2,5 m e comprimento 
das descontinuidades de 4,33 m. Em I- Análises e F.Ss pelo Método de SSR. Em II – F.Ss pelo 
Método de Jennings (1970). 

 

Observou-se anteriormente (Figura 4.2) que os F.S. (SSR e Jennings) são menores para 

os planos de ruptura de 30º e 45º.  Para o método SSR, o mecanismo de ruptura 

verificado na Figura 4.3 envolveu quase todas as descontinuidades (deslizamentos) e as 

pontes de rocha intacta mais próximas ao pé e à face do talude, ocorrendo coalescência 

por cisalhamento entre essas pontes, porém, só até certa altura, a partir da qual, a 

coalescência começa a ocorrer por tração (Figura 4.3 - I). No método de Jennings 

(1970),  entretanto, considera-se um mecanismo distinto, envolvendo um deslizamento 

em todas as descontinuidades e coalescência por cisalhamento de absolutamente todas 

as pontes de rocha intacta. Sendo assim, não se considera a ruptura por tração da rocha 

intacta e, por esse motivo, os F.S diferem ligeiramente (Figura 4.3 – II). A 

complementação desta discussão é obtida pela apresentação da Figura 4.4, na qual se 

apresentam taludes com altura de 45 m e planos de ruptura com inclinação de 20° e 60°. 
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Figura 4.4: Talude com altura de 45 m, inclinações do plano de ruptura 20º (a) e 60º (b) (iguais 
aos ângulos de inclinação das descontinuidades), ponte de rocha intacta de 5,0 m e comprimento 
das descontinuidades de 4,33 m. Em I – Análises e FSs pelo Método SSR. Em II – FSs pelo 
Método de Jennings (1970). 

 

A Figura 4.4 mostra variações maiores nos F.S. entre os métodos de SSR e Jennings 

(1970), para planos de ruptura com inclinações de 20º e 60º. De maneira análoga ao 

verificado na Figura 4.3, o método de Jennings (1970) considera, para cálculo dos F.S, 

um mecanismo envolvendo deslizamento por todas as descontinuidades e coalescência 

por cisalhamento em todas as pontes de rocha intacta. Já no método SSR, a coalescência 

das pontes por cisalhamento só ocorre até certo ponto, quando então começam a 

aparecer as rupturas por tração (Figura 4.4). Nota-se ainda que, para o caso do plano de 

ruptura com inclinação de 60º (Figura 4.4 – I b), ocorre uma plastificação generalizada 

por cisalhamento da rocha abaixo do referido plano. Já para o plano de 20º (Figura 4.4 – 

I a) só ocorre coalescência das descontinuidades próximas ao pé do talude. A ruptura se 

propaga pela rocha intacta acima do plano, primeiramente por cisalhamento e depois 

por tração. Esse é o motivo pelo qual os F.S por Jennings (1970) tende a ser maiores 

que os obtidos pelo SSR. O primeiro deles determina o F.S. para um mecanismo, 

condicionado exclusivamente pelos planos de ruptura pré-definidos, o qual 

provavelmente não é o mais crítico. Nota-se também que na medida em que se aumenta 

a altura dos taludes (45 m, 75 m e 135 m), os F.S. obtidos pelos métodos de Jennings 

(1970) e SSR ficaram aproximadamente constantes (Anexo I). Isso se deve ao fato de 

que os mecanismo de ruptura ocorrem pela rocha intacta. 
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Observou-se para taludes com alturas de 45,0 e 75,0 m e inclinação do plano de ruptura 

de 30º e 45º, uma superfície de ruptura do tipo step-path que acontece pela influência 

das descontinuidades e se inicia no pé do talude. No entanto, para taludes com mais de 

135,0 m de altura e inclinação do plano de ruptura de 20º e 60º a superfície de ruptura é 

curvilínea (circular). Mas conserva-se a tendência de deslizamento ao longo das 

descontinuidades pré-existentes pelo pé do talude (Anexo I), sendo o mecanismo 

influenciado pela escala dos taludes. 

4.3 Taludes com descontinuidades inclinadas em relação ao plano de ruptura 
 
Verificou-se que os taludes de 75,0 m, 135,0 m e 270,0 m de altura apresentavam 

comportamento similar ao talude de 45,0 m de altura, no que se refere às análises deste 

tópico. Sendo assim, serão apresentadas nesta seção apenas as análises referentes ao 

talude de 45,0 m e o conjunto completo de resultados (figuras, tabelas e gráficos), 

referentes aos demais taludes, estão apresentados no Anexo II. 

4.3.1 Taludes de 45,0 metros com a união das descontinuidades de ponta à ponta  
(Caso I) 

 
O primeiro caso modelado para taludes com descontinuidades inclinadas em relação ao 

plano de ruptura foi o de descontinuidades interligadas de ponta à ponta. Apresenta-se 

na Tabela 4.2, a comparação dos fatores de segurança obtidos pelos métodos de SSR e 

de Jennings (1970). Posteriormente, exibe-se também a Figura 4.5, com os fatores de 

segurança obtidos pelo métodos de SSR e de Jennings (1970) e a relação entre eles. 
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Tabela 4.2: Resultado dos modelos (com a configuração dos taludes e descontinuidades) para 
altura de 45 m. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 30 45 60 20 30 45 60 20 30 45 60

14,18 14,18 5,36 2,98 28,36 28,36 10,72 5,96 56,71 56,71 21,45 11,92

Método Númerico (SSR) 3,82 4,06 4,40 4,34 3,61 4,04 4,35 4,37 3,41 3,73 4,14 4,42

Método Analítico Jennings (J) 4,44 4,15 3,78 3,33 4,44 4,34 3,93 3,42 4,44 4,34 4,00 3,42

0,62 0,09 0,62 1,01 0,83 0,30 0,42 0,95 1,03 0,61 0,14 1,00

13,96 2,20 16,28 30,29 18,69 6,96 10,67 27,96 23,20 14,10 3,39 29,42

14,18 14,18 9,33 4,33 28,36 28,36 18,66 8,66 42,53 56,71 37,32 17,32

Método Númerico (SSR) 3,74 3,44 4,16 4,33 3,72 3,16 3,99 4,35 3,81 2,81 3,68 4,31

Método Analítico Jennings (J) 3,11 3,63 3,12 2,78 3,33 3,41 3,34 2,92 3,50 4,06 3,34 2,99

0,63 0,19 1,04 1,55 0,39 0,25 0,65 1,43 0,31 1,25 0,34 1,32

20,24 5,14 33,38 55,61 11,73 7,27 19,61 49,03 8,71 30,85 10,32 44,29

5,36 9,33 9,33 9,33 10,72 18,66 18,66 18,66 21,45 37,32 37,32 27,31

Método Númerico (SSR) 4,15 3,61 3,70 4,29 4,35 3,36 3,40 4,22 4,13 3,71 2,93 4,18

Método Analítico Jennings (J) 2,89 3,00 3,49 2,90 3,13 3,11 3,49 3,11 2,89 3,11 4,11 3,53

1,26 0,61 0,21 1,39 1,22 0,25 0,09 1,11 1,24 0,60 1,18 0,65

43,61 20,20 5,88 47,92 39,08 8,17 2,71 35,86 42,91 19,44 28,72 18,48

2,98 4,33 9,33 9,33 5,96 8,66 18,66 18,66 11,92 12,99 20,03 37,32

Método Númerico (SSR) 4,30 4,38 4,37 4,30 4,37 4,36 4,37 4,39 4,44 4,45 4,28 4,50

Método Analítico Jennings (J) 4,41 5,39 5,77 6,84 4,26 5,28 6,48 6,84 5,17 5,94 7,22 6,84

0,11 1,01 1,40 2,54 0,11 0,92 2,11 2,45 0,73 1,49 2,94 2,34

2,52 18,70 24,31 37,11 2,60 17,38 32,60 35,79 14,15 25,06 40,73 34,18
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Figura 4.5: Gráfico comparando os fatores de segurança para taludes de 45 m de altura e diferentes inclinações do plano de ruptura (I.P.R.), 
comprimentos de Ponte de Rocha Intacta (P.R.I.) e comprimentos de descontinuidades (C.D.). 
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Na Figura 4.5a, para inclinação do plano de ruptura (I.P.R) de 20º, percebe-se de 

maneira geral, que os F.S. entre os métodos de SSR e de Jennings (1970) não 

apresentam muita variação. Para o método SSR (cor amarela) os F.S. variam entre 3,41 

e 4,42 e a tendência é aumentar de maior para menor C.D. Para Jennnings (cor azul) os 

F.S. variam entre valores de 3,33 e 4,44. No entanto, sua tendência é aumentar de menor 

para maior C.D. 

 

Na comparação da Figura 4.5b e c observa-se uma semelhança para as inclinações do 

plano de ruptura (I.P.R) de 30º e 45º. De maneira geral os F.S. entre os métodos de SSR 

e de Jennings (1970) apresentam uma diferença considerável. No método de SSR (cor 

amarela), os F.S. variam entre 2,81 a 4,35 e 2,93 a 4,35 (I.P.R de 30° e 45°, 

respectivamente) e sua tendência é aumentar de maior para menor C.D e de menor para 

maior P.R.I com exceção dos ângulos de inclinação das descontinuidades de 30º e 45º 

(configuração de descontinuidade coplanar), em que os F.S diminuem porque são 

influenciados pela inclinação dos planos de ruptura de 30º e 45º. No entanto para 

Jennings (cor azul), os F.S. variam entre os valores de 2,78 a 4,06 e 2,89 a 4,11 (I.P.R 

de 30° e 45°, respectivamnte) e sua tendência é aumentar de menor para maior C.D e 

P.R.I, com exceções para inclinações das descontinuidades de 30º e 45º (configuração 

de descontinuidade coplanar). 

 

 Pode-se afirmar que os F.S para o caso coplanar são maiores que as configurações de 

encontro de ponta à ponta, fato esse que será posteriormente mais explorado. Observa-

se também que a medida que aumenta a altura dos taludes (75, 135 e 270 m) o 

comportamento dos F.S para Jennings (1970) tende a ficar constante devido ao fator 

escala (Anexo II). 

 

Na Figura 4.5d, para inclinação do plano de ruptura (I.P.R) de 60º, percebe-se também 

que há uma diferença considerável de F.S. entre os métodos de SSR e de Jennings 

(1970). Para o método SSR (cor amarela) os F.S. variam entre 4,30 e 4,50 e sua 

tendência é ficar constante. No entanto, para Jennings (cor azul) os F.S. variam entre 

valores de 4,26 e 7,22 e a tendência é aumentar de menor para maior C.D e P.R.I.  
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Na Figura 4.5a e d, podem-se comparar os F.S. obtidos pelos métodos SRR e de 

Jennings (1970) para talude de 45 m, com inclinações do plano de ruptura de 20º e 60º. 

Percebe-se que existe uma diferença de variação notória entre eles. Para o método de 

SSR com I.P.R de 20º a variação da relação do C.D e do P.R.I influenciam no pé do 

talude, para C.D maiores e ângulo de inclinação das descontinuidades de 20º e 30º. À 

medida que o talude aumenta de altura (75, 135 e 270 m), os F.S tendem a ficar 

constantes e esse comportamento também é notado para o I.P.R de 60º, significando que 

a ruptura ocorre pela rocha intacta (Anexo II). No entanto, para Jennings (1970), os F.S 

obtidos aumentam em relação de menor para maior C.D e P.R.I, sendo os maiores para 

o plano de ruptura de 60º uma vez que os C.D são menores que a I.P.R (20º). 

 

Ressalta-se que no caso particular de se ter o I.P.R igual ao I.D. (correspondendo a uma 

configuração coplanar) a tendência do F.S. é se manter constante e em um patamar mais 

elevado, conforme a Tabela 4.3. 

 

Tabela 4.3: Valores de F.S. para taludes de 45 m de altura e com configuração das 
decontinuidades coplanar. 

2,5 m 14,18 m 4,44
5,0 m 28,36 m 4,44
10,0 m 56,71 m 4,44

2,5 m 14,18 m 3,63
5,0 m 28,36 m 3,41
10,0 m 56,71 m 4,06

2,5 m 9,33 m 3,49
5,0 m 18,66 m 3,49
10,0 m 37,32 m 4,11

2,5 m 9,33 m 6,84
5,0 m 16,66 m 6,84
10,0 m 37,32 m 6,84

30º 30º

45º 45º

60º 60º

Inclinação do Plano de 
Ruptura (I.P.R)

Inclinação de 
Descontinuidade (I.D)

Comprimento das 
Descontinuidades (C.D)

Fatores de 
Segurança (F.S)

20º 20º

Ponte de Rocha 
Intacta (P.R.I)

 
 
 

Apresenta-se a seguir (Figura 4.6), outra forma de se comparar os F.S calculados pelos 

métodos de SSR e de Jennings (1970), em função dos ângulos de inclinação das 

descontinuidades. 
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Figura 4.6: Gráfico comparando os fatores de segurança entre os métodos de SSR e de Jennings (1970), em taludes com 45 m de altura e diferentes 

ângulos de inclinação das descontinuidades (I.D), comprimentos de ponte de rocha intacta (P.R.I.) e comprimentos de descontinuidades (C.D.). 
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Na Figura 4.6, observa-se a variação dos F.S. e sua relação com os ângulos de 

inclinação das descontinuidades e as pontes de rocha intacta. Para o método de SSR 

(Figura 4.6a), com comprimentos de pontes de rocha intacta de 2,5 m (cor vermelha), 

5,0 m (cor azul) e 10,0 m (cor roxa), em que a variação das I.P.R e das I.D fica entre 

20º, 30º, 45º e 60º, pode-se perceber que os F.S. diminuem para I.P.R e I.D. de 30º e 

45º. No entanto, para inclinação dos planos de ruptura de 20º e 60º os F.S são maiores 

quando se aumenta a altura dos taludes (75,0, 135,0 e 270,0 m), com exceção apenas 

para o I.P.R de 20º e talude de 45,0 m, em que a relação de C.D e P.R.I influenciam no 

comportamento do maciço. Para Jennings (1970), a tendência é parecida para os 

mesmos valores de I.P.R e ângulos de inclinação das descontinuidades (20º, 30º, 45º e 

60º), mas a diferença de F.S. é maior (Figura 4.6b). Observa-se ainda na Figura 4.6b, 

em que se apresentam os F.S pelo método SSR superpostos aos obtidos por Jennings 

(1970), que os F.S. por SSR que estão nos planos de ruptura 20º e 60º são diferentes. 

Nos taludes de 75,0 m os F.S. variam na faixa de 1,94 a 3,02 e para os taludes de 135,0 

m variam de 1,57 a 1,97, ou seja, à medida que se aumenta a altura dos taludes, a faixa 

de variação vai diminuindo, aproximando-se de um valor constante, visto que o 

mecanismo de ruptura se dá pela rocha intacta, isso, ocorre pela influência da escala, 

podendo-se quase desprezar a influência da relação das descontinuidades e P.R.I nas 

configurações de ponta à ponta deste caso. Além disso, ao se diminuirem os 

comprimentos das descontinuidades e aumentar o comprimento da rocha intacta, os 

valores de F.S. aumentam para todos os planos de ruptura (Anexo II).  

 

Na tentativa de esclarecer o motivo pelo qual ocorre variação nos fatores de segurança 

entre os métodos de SSR e de Jennings (1970), elaboraram-se a Figura 4.7, a Figura 4.8, 

a Figura 4.9 e a Figura 4.10. Destaca-se que os círculos de cor branca representam 

rupturas (plastificação) por tração e os "x" vermelhos rupturas (plastificação) por 

cisalhamento. 
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Figura 4.7: Talude com altura de 45 m, inclinação do plano de ruptura (I.P.R) de 45º, ângulos 
de inclinação das descontinuidades (I.D) de 30º e 45º, ponte de rocha intacta (P.R.I) de 2,5 m e 
comprimento das descontinuidades de 9,33 m para ambos os casos. Em I- Análises e FSs pelo 

Método de SSR. Em II – Análises e FSs pelo Método de Jennings (1970). 
 
 
Na Figura 4.7 o mecanismo de ruptura pelo SSR envolveu quase todas as 

descontinuidades e pontes de rocha intacta no plano de ruptura, ocorrendo coalescência 

nas pontes por cisalhamento e tração, até certa altura, na qual a ruptura por tração 

conecta com a crista do talude (Figura 4.7- I). À medida que a altura do talude aumenta 

(75 m, 135 m e 275 m) o mecanismo de ruptura ocorre pela rocha (maciço) (Anexo II). 

Por outro lado, o método de Jennings (1970) considera que a ruptura aconteça 

envolvendo todas as descontinuidades e pontes de rocha intacta ao longo do plano de 

ruptura que abrange a face do talude, sem considerar a resistência à tração da rocha 

intacta, sem considerar a ruptura por tração da rocha (maciço). Por esse motivo os F.S 

são mais baixos (conservadores) nas I.P.R de 45º (Figura 4.7 - II). A complementação 

desta discussão é obtida pela apresentação da Figura 4.8,  na qual se apresentam taludes 

com altura de 45 m, I.P.R de 45° e I.D de 20º e 60º. 
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Figura 4.8: Talude com altura de 45 m, inclinação do plano de ruptura (I.P.R) de 45º, ângulos 
de inclinação das descontinuidades (I.D) (20º e 60º), ponte de rocha intacta (P.R.I) de 2,5 m e 
comprimento das descontinuidades (5,36 m e 9,33 m). Em I- Análises e FSs pelo Método de 

SSR. Em II – Análises e FSs pelo Método de Jennings (1970). 

 
Na Figura 4.8a observa-se que existe coalescência entre os C.D e P.R.I contidas na 

I.P.R de 45º. Os F.S obtidos com o SSR para I.D de 20º são maior que para I.D de 30º e 

45º, pelo fato de ser difícil ocorrer movimentação devido à posição das 

descontinuidades. Os valores de F.S ficam constantes a medida que a altura dos taludes 

aumenta (75 m, 135 m e 270 m). No entanto, para I.D de 60º (Figura 4.8b) os F.S são 

maiores devido à ocorrência da ruptura pela rocha intacta (Anexo II). Na Figura 4.9 são 

mostrados taludes com altura de 45 m e inclinação do plano de ruptura (I.P.R) de 20º, 

que são necessários para entender melhor o comportamento dos taludes propostos. 
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Figura 4.9: Talude com altura de 45 m, inclinação do plano de ruptura (I.P.R) de 20º, ângulos 
de inclinação das descontinuidades (I.D) (30º e 45º), ponte de rocha intacta (P.R.I) de 2,5 m e 

comprimento das descontinuidades (14,18 e 5,36 m). Em I- Análises e FSs pelo Método de SSR. 
Em II – Análises e FSs pelo Método de Jennings (1970). 

 
 
O método do SSR não produz um mecanismo com coalescência por cisalhamento de 

todas as pontes de rocha intacta e descontinuidades no plano de ruptura, Nele há 

plastificação por cisalhamento soemnte até ocorrer uma por tração que se conecta com a 

crista (Figura 4.9). Nota-se que a zona de plastificação por cisalhamento ocorre pela 

rocha para I.D de 45º (Figura 4.9 – I b). Para I.D de 30º (Figura 4.9 – I a) só ocorre 

coalescência em descontinuidades perto ao pé do talude e depois se propaga por 

cisalhamento pela rocha até alcançar a ruptura por tração. Esse é o motivo pelo qual o 

F.S por Jennings (1970) tende a ser maior que pelo método SSR. Especificamente no 

caso da Figura 4.9 II, este comportamento não ficou tão bem caracterizado. No entanto, 

à medida que se aumenta a altura dos taludes, pode sim ser observado (Anexo II). Por 

outro lado, nota-se também que à medida que se aumenta a altura dos taludes (45 m, 75 

m, 135 m e 275 m), os F.S. obtidos pelo método SSR ficam quase constantes (Anexo 

II), devido ao mecanismo de ruptura ocorrer pela rocha intacta. A complementação 

desta discussão é obtida pela apresentação da Figura 4.10 na qual se apresentam taludes 

com altura de 45 m, I.P.R de 20° e I.D de 20º e 60º. 
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Figura 4.10: Talude com altura de 45 m, inclinação do plano de ruptura (I.P.R) 20º, ângulo de 

inclinação das descontinuidades (I.D) (20º e 60º), ponte de rocha intacta (P.R.I) de 2,5 m e 
comprimento das descontinuidades (14,18 e 2,98 m). Em I- Método de SSR. Em II – Método de 

Jennings (1970). 

 
Na Figura 4.10a observa-se que existe coalescência entre os C.D e P.R.I contidas na 

I.P.R de 20º. Os F.S obtidos pelo método SSR para I.D de 20º é menor que para I.D de 

30º, 45º e 60º, devido ao fato de ocorrer coalescência no pé do talude entre as primeiras 

descontinuidades coplanares. No entanto, para I.D de 60º (Figura 4.10b) os F.S são 

maiores devido à ruptura ocorrer pela rocha não sendo influenciada pelo comprimento 

das descontinuidades (Anexo II). 

 

4.4 Taludes com duas famílias de descontinuidades considerando o peso próprio 
do maciço 

 
Neste tópico são modelados 04 taludes com altura de 270,0 m e com ângulo de 

interseção de 45º entre as duas famílias de descontinuidades. A finalidade destas 

análises foi de se comparar os resultados obtidos por elementos finitos e pelo método de 

equilíbrio limite de Zhang (1990). No entanto não conseguiu-se reproduzir os resultados 

apresentados no referido artigo utilizando as equações lá apresentadas. Sendo assim, 

acredita-se que tais equações possam conter erros e isso inviabilizou as comparações 

desejadas. No entanto, serão apresentados os valores obtidos pelo método de elementos 

finitos para taludes com duas famílias de descontinuidades. 

 

Apresenta-se na Tabela 4.4, a comparação dos valores de fatores de segurança (F.S) 

obtidos pelo método de SSR, para taludes com configurações de descontinuidades de 
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uma e duas famílias, em que se apresenta a diferença dos fatores de segurança (F.S) 

obtidos para tais estes modelos de talude. 

 

Tabela 4.4: Valores dos fatores de segurança em taludes de uma e duas familias de 
descontinuidades. 

 
 

Da Tabela 4.4 observa-se que os F.S para taludes de altura de 270,0 m com pontes de 

rocha intacta e ângulo de interseção entre F1 e F2 de 45º ficam practicamente 

consatntes, quando se adotam os ângulos da face do talude de 50º e 70º, com 

comprimentos das descontinuidades 21,42 e 55,98 m. percebe-se que os valores de F.S 

difierem entre si em torno de 0,5. Quando o ângulo de face passa de 50º para 70º. No 

entanto, na comparação dos F.S entre as modelagens de uma (caso coplanar) e duas 

famílias de descontinuidades (Figura 4.11), ocorreu uma variação mínima: no caso do 

ângulo de talude de 50º este valor é de 0,09 e no caso de 70º é 0,11. Em projetos de 

engenharia de taludes esta pequena diferença do valor mínimo não é significativa. 

 

Para o esclarecimento do motivo pelo qual ocorrem mudanças nos fatores de segurança 

quando se considera a variação das descontinuidades, do ângulo da face do talude e das 

famílias de descontinuidades 1 e 2 (F1 e F2) e com a finalidade de se comparar a 

influência das descontinuidades nas análises dos taludes, bem como,  o mecanismo de 

coalescência que ocorre, elaborou-se a Figura 4.11. Destaca-se que os círculos de cor 

branca representam rupturas (plastificação) por tração e os "x" vermelhos rupturas 

(plastificação) por cisalhamento. 

  

 

 

 

ponte rocha/altura Comp descont/altura

21,42 0,056 0,079 1
21,42 0,056 0,079 2
55,98 0,056 0,207 2

21,42 0,056 0,079 1
21,42 0,056 0,079 2
55,98 0,056 0,207 2

1,23
1,15
1,12

Ângulo do 
Talude (º)

50

70

Ângulo Interseção (º)

Fatores de Segurança

45
1,70
1,66
1,61

15,0

Número de 
Família das 

Descontinuidades

270,0 15,0

270,0

Altura do 
Talude (m)

Ponte de 
Rocha (m)

Comprimento da 
Descontinuidade 

(m)

Mudança de Fator Altura para Taludes
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Figura 4.11: Talude com altura de 270 m, inclinação da família principal 1 (F1) de 30º, ângulo de interseção das descontinuidades de 45º, ponte de 

rocha intacta (P.R.I) de 15,0 m, comprimento das descontinuidades de 21,42 m (para a, b, d e e) e de 55,98 m (para c e f). 
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Na Figura 4.11 a e d, para taludes com variação do ângulo de inclinação da face de 50º e 

70º, configuração da descontinuidade coplanar, inclinação do plano de ruptura de 30º, 

comprimento da descontinuidade de 21,42 m e ponte de rocha intacta de 15 m, observa-

se a diferença da superfície de plastificação por cisalhamento, sendo mais “deitada” 

para um talude de inclinação de 50º e mais vertical para a inclinação de 70º. Isso ocorre 

porque o peso próprio do maciço é maior à medida que o ângulo da face aumenta. Os 

taludes da Figura 4.11 b, c, e e f, também apresentam a mesma tendência da superfície 

de ruptura por cisalhamento. No entanto, os F.S também são influenciados pela 

mudança do ângulo de inclinação da face do talude (50º e 70º) (ver Tabela 4.4 e Figura 

4.11).  

 

Da comparação entre a Figura 4.11 a,b,c,d,e e f para taludes com ângulo de inclinação 

da face de 50º e 70º, observa-se que para a Figura 4.11 a e d praticamente não ocorre 

coalescência entre as descontinuidades. O mecanismo de ruptura se dá por cisalhamento 

que começa no pé do talude e vai evoluindo pela rocha até alcançar uma ruptura por 

tração mais acima. Nota-se na Figura 4.11 b e e que os taludes têm duas famílias de 

descontinuidades F1 e F2, as quais influenciam minimamente na propagação da 

coalescência entre as descontinuidades, ocorrendo plastificação por cisalhamento na 

rocha até alcançar uma ruptura de tração que se conecta com a crista. No entanto 

observa-se na Figura 4.11 c e f em que as descontinuidades F1 e F2 tem comprimento 

de 55,98 m, que estas influenciam notavelmente a formação da superfície de ruptura do 

tipo step-path e a coalescência ocorre interligando as descontinuidades entre elas. A 

superfície de plastificação por cisalhamento se inicia no pé do talude e se propaga pela 

rocha até alcançar uma ruptura por tração (para maior detalhamento ver Anexo III). 

 

Realizou-se ainda outra análise com base nos taludes com descontinuidades coplanares 

(variação da altura dos taludes de 45,0 m, 75,0 m e 135,0 m) e com encontro de ponta à 

ponta (variação da altura dos taludes de 45,0 m, 75,0 m e 135,0 m e 270,0 m), para 

verificar o efeito de escala induzida pela altura dos taludes e presença das 

descontinuidades no maciço rochoso (ver Anexos I, II, III e IV). Todos os resultados 

mostraram que para pequenas alturas dos taludes os F.S são maiores e que na medida 

em que estas aumentam, os fatores se segurança vão se tornando cada vez menores até 
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atingir a ruptura (F.S < 1,0). O mesmo comportamento acontecerá para taludes com 

duas famílias de descontinuidades.  

 

Pode-se dizer que uma série de rupturas locais de step-path que coalescem entre as 

descontinuidades e se propagam, ocasionam uma ruptura global ligeiramente curvilínea 

nos taludes na medida em que aumenta sua altura (Anexos I, II, III e IV). 

4.5 Análise de taludes considerando o peso próprio do maciço e as tensões in situ  
 
Nesta abordagem foi considerada a influência das tensões in situ nos processos de 

escavação dos taludes de 270,0 m, 525,0 m e 705,0 m de profundidade e também o 

comportamento frente à mudança da face dos taludes de 50º a 70º. Para promover 

melhor entendimento, a influência das tensões in situ foi dividida em duas etapas. 

 

Na primeira etapa foram realizadas as análises para taludes com altura de 270,0 m, 

variando-se o ângulo da face do talude de 50º e 70º. As características da configuração 

das descontinuidades serão consideradas da seguinte forma: ponte de rocha intacta de 

15,0 m, ângulo de inclinação da família principal F1 de 30º e F2 de 75º, ângulo de 

interseção entre as duas famílias (F1 e F2) de 45º e comprimentos das descontinuidades 

de 21,42 m e 55,98 m (Tabela 4.5).  

 

Apresenta-se na Tabela 4.5, a comparação dos valores de fatores de segurança (F.S) 

obtidos pelo método de SSR e variação da razão de tensões (K), para taludes com duas 

famílias (F1 e F2) de descontinuidades. 

 

Tabela 4.5: Valores de F.S obtidos pela variação da razão de tensão horizontal e vertical (K). 

 
 
 

F1 F2 0,43 1,00 2,00
21,42 1,66 1,66 1,67 1,68
55,98 1,61 1,60 1,62 1,65

21,42 1,15 1,14 1,17 1,18
55,98 1,12 1,12 1,15 1,16

50 15,0270,0

270,0 70 15,0

Ponte de 
Rocha 

(m)

Comprimento da 
Descontinuidade 

(m)

Intersecção 
de F1 e F2

30º

30º

75º

75º

Inclinação das 
Descontinuidades

FATOR DE SEGURANÇA

Peso do 
Talude

K= σH / σV

45º

45º

Altura do 
Talude 

(m)

Ângulo do 
Talude (º)
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Da Tabela 4.5, percebe-se que os valores de F.S têm tendência de aumentar, à medida 

que se aumenta a razão das tensões (K). A diferença média dos F.S ao aumentar a razão 

das tensões (K) de 0,43 a 2,00 é 0,03, para os ângulos do talude de 50º e para 70º, é de 

0,04. Nota-se que para taludes com ângulos de 50º, considerando o peso próprio do 

maciço e variando a razão das tensões (K), os F.S para comprimentos de 

descontinuidades de 21,42 m e 55,98 m variam de 1,66 a 1,68 e 1,61 a 1,65 

respectivamente. Para ângulo do talude de 70º com os mesmos comprimentos das 

descontinuidades, os FS variam de 1,15 a 1,18 e de 1,12 a 1,16 respectivamente. 

 

Considerando a variação das descontinuidades, ângulo da face do talude e as famílias de 

descontinuidades F1 e F2 de acordo com os valores apresentados na Tabela 4.5, com a 

finalidade de se comparar a influência das descontinuidades nas análises dos taludes e o 

mecanismo de coalescência que ocorre, elaborou-se a Figura 4.12. Destaca-se que os 

círculos de cor branca representam rupturas (plastificação) por tração e os "x" 

vermelhos rupturas (plastificação) por cisalhamento. 
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Figura 4.12: Talude com altura de 270 m, inclinação da família principal 1 (F1) de 30º, ângulo de interseção das descontinuidades de 45º, ponte de 

rocha intacta (P.R.I) de 15,0 m, comprimento das descontinuidades de 21,42 m para (a, b, c, d, e e f) e variação da razão de tensão horizontal e vertical 
(K) de 0,43, 1,00 e 2,00. 
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Na Figura 4.12 a e b mostra-se a análise para uma razão de “K” de 0,43 em que uma 

zona de concentração das tensões de tração começam a aparecer na crista dos taludes de 

maneira pontual. O mecanismo de ruptura se inicia no pé do talude por cisalhamento 

propagando-se até encontrar com a ruptura por tração. Percebe-se que o deslocamento 

total ocorre no sentido da face do talude, sendo o maior deslocamento no pé do talude 

na direção do eixo “X” e também um deslocamento menor em “Y” (Figura 4.12 b). 

 

Da Figura 4.12 c e e, observa-se que a concentração das tensões de tração aumenta na 

crista do talude ao se incrementar “K” de 1,00 para 2,00. Estes resultados seguem as 

tendências das análises feitas por Stacey (1970). Pode-se dizer que para valores de “K” 

maiores que 1,00, as tensões de tração induzidas na crista do talude podem ser 

significativas. Sendo assim, não é surpresa que as fendas de tração possam se 

desenvolver na crista dos taludes. O mecanismo de ruptura também se inicia no pé do 

talude por cisalhamento propagando-se até atingir a ruptura por tração (ver Anexo IV). 

 

Apresenta-se na Tabela 4.6 a comparação dos valores de deslocamentos totais obtidos 

pelo método de SSR e variação da razão de tensões (K), para taludes com altura de 

270,0 m e variando-se o ângulo da face do talude de 50º e 70º. 

 

Tabela 4.6: Valores dos deslocamentos totais nos eixos “X” e “Y” obtidos para a modelagem 
que considera a variação da razão de tensão (K). 

 
 
 
Da Tabela 4.6 e Figura 4.12 b, d e f, observa-se que os deslocamentos totais ocorrem no 

sentido dos eixos “X” e “Y” na face e pé do talude. Nota-se que a partir de valores de K 

maiores que 1,00 começam a aparecer deslocamentos no sentido “Y” com magnitudes 

consideráveis que podem influenciar na estabilidade dos taludes. Nota-se que os 

maiores deslocamentos ocorrem no sentido “X” e posteriormente no “Y”, os quais são 

0,43 1,00 2,00 1,00 2,00
21,42 4,8 5,00 4,55 10,50 1,95 6,00
55,98 4,9 4,20 4,55 10,50 1,95 6,00

21,42 2,10 1,75 1,40 5,60 0,60 2,40
55,98 2,10 2,45 3,15 4,55 0,45 1,95

K= σH / σV

Desloc. em Y (cm)

270,0 70 15,0

Deslocamento em X (cm)

Peso do 
Talude

K= σH / σV

270,0 50 15,0

Altura do 
Talude 

(m)

Ângulo do 
Talude (º)

Ponte de 
Rocha 

(m)

Comprimento da 
Descontinuidade 

(m)
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influenciados pelo aumento da variação da razão de tensão “K” (0,43, 1,00 e 2,00). No 

entanto, os deslocamentos também são influenciados pelo ângulo de inclinação dos 

taludes (50º e 70º). Para ângulo de talude de 50º, os deslocamentos totais na horizontal 

variam de 4,20 cm a 10,50 cm e na vertical de 1,95 cm a 6,00 cm. Ao se considerar o 

ângulo de talude de 70º os deslocamentos totais na horizontal variam de 1,40 cm a 5,60 

cm e na vertical variam de 0,45 cm a 2,40 cm, ou seja, constata-se que a medida que os 

taludes se tornam mais “deitados” os deslocamentos tendem a ser maiores (ver Anexo 

IV). 

 

Na segunda etapa foram realizadas analises para taludes com altura de 270,0 m, 525,0 m 

e 705,0 m, mantendo-se fixo o ângulo da face do talude em 50º e variando a interseção 

das descontinuidades de 0º, 20º, 45º e 80º. A finalidade foi comparar o comportamento 

da tensão e deformação global e os F.S à medida que a altura do talude aumenta (Anexo 

IV).  

 

Apresenta-se na Tabela 4.7 a comparação dos valores de fatores de segurança (F.S) 

obtido pelo método de SSR e variação da razão de tensões (K), para taludes com duas 

famílias (F1 e F2) de descontinuidades. 
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Tabela 4.7: Valores de F.S obtidos pela modelagem ao se incrementar as alturas dos taludes e a 
razão das tensões (“K”). 

 
 
 
Da Tabela 4.7 observa-se que os F.S em geral diminuem à medida que se aumenta a 

altura dos taludes. Nota-se também que ao se aumentar o comprimento da ponte de 

rocha intacta ( de 15,0 m para 45,0 m) há influência nos F.S e permite criar taludes de 

705,0 m ao contrario do que ocorreu com pontes de rocha intacta de 15,0 m de 

comprimento. 

 

Para visualizar melhor a influência das zonas de concentração e redistribuição das 

tensões de tração e de cisalhamento nos taludes, elaborou-se a Figura 4.13. A finalidade 

é comparar a influência das descontinuidades e o mecanismo de coalescência que ocorre 

nas análises dos taludes. Destaca-se que os círculos de cor branca representam rupturas 

(plastificação) por tração e os "x" vermelhos rupturas (plastificação) por cisalhamento. 

 

 

Familia 1 Familia 2 0,43 1,00 2,00
270,0 1,67 1,66 1,68 1,69
525,0 1,19 1,19 1,21 1,23

270,0 1,64 1,64 1,65 1,66
525,0 1,18 1,18 1,19 1,21

270,0 1,65 1,65 1,66 1,67
525,0 1,17 1,17 1,19 1,20

270,0 1,64 1,64 1,65 1,66
525,0 1,18 1,17 1,20 1,22

270,0 1,72 1,72 1,71 1,75
525,0 1,25 1,23 1,25 1,26
705,0 1,08 1,08 1,09 1,12

270,0 1,69 1,69 1,70 1,74
525,0 1,21 1,20 1,22 1,24
705,0 1,08 1,07 1,09 1,11

270,0 1,72 1,71 1,72 1,76
525,0 1,2 1,21 1,22 1,25
705,0 1,06 1,06 1,07 1,10

270,0 1,72 1,72 1,71 1,75
525,0 1,23 1,23 1,23 1,25
705,0 1,07 1,09 1,09 1,12
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Figura 4.13: Talude com altura de 525,0 m, inclinação da família principal 1 (F1) de 30º, ângulo de interseção das descontinuidades de 45º, para (a, b e 

c) ponte de rocha intacta (P.R.I) de 15,0 m e para (d, e e f) de 45,0 m, comprimento das descontinuidades de 21,42 m e variação da razão de tensão 
horizontal e vertical (K) de 0,43, 1,00 e 2,00. 
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Na Figura 4.13 a, b e c mostram-se a análise para comprimentos de pontes de rocha 

intacta de 15,0 m e variando a razão de tensão “K” de 0,43, 1,00 e 2,00, em que as 

zonas de concentração de tensões de tração aparecem na crista dos taludes. Para as 

pontes de rocha intacta de 45,0 m observou-se também o mesmo comportamento 

(Figura 4.13 d, e e f). Ressalta-se a influencia das pontes de rocha no maciço que 

ocasionam a diferença dos F.S (são maiores a medida que aumentam as pontes de 

rocha). Percebe-se também que os F.S diminuem a medida que a altura dos taludes 

aumentam (ver Anexo IV). 

 

Do Anexo IV, para a análise dos taludes com razão de tensão (K) maiores que 1,00 e 

variação da inclinação do ângulo do talude, nota-se o aparecimento das zonas de 

concentração das tensões de tração que invadem cada vez mais a face do talude ao 

aumentar os valores de K.  
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CAPÍTULO 5 
  

5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

5.1 Conclusões 
 

Notou-se nos F.S obtidos no método dos elementos finitos pelas técnicas de SSR e GIM 

têm uma diferença considerável, sendo para o GIM quase o dobro do valor encontrado 

pelo SSR. Verificou-se que à medida que a altura dos taludes aumenta esta diferença se 

mantém. Pode-se dizer que esta diferença acontece porque a técnica SSR diminui 

progressivamente os parâmetros de resistência (c e tan ϕ) por um dado fator até que 

ocorra a ruptura, enquanto a técnica GIM calcula os F.S incrementando a gravidade até 

atingir a ruptura. No Anexo I, observa-se a diferença de propagação das zonas de 

plastificação entre os métodos SSR e GIM: para o SSR as tensões de cisalhamento 

apresentam-se uma concentração e no caso do GIM as tensões são difusas.  

 

Constatou-se que o efeito de fator de escala ocorre à medida que se aumenta a 

profundidade da escavação (altura do talude) até que o comprimento e inclinação das 

descontinuidades passam a não influenciar mais. Observou-se que em pequena escala as 

descontinuidades são mais influentes que as propriedades da rocha intacta. Sendo assim, 

para taludes de médio e grande porte (75,0 m, 135,0 m, 270,0 m, 525,0 m e 705,0 m) os 

mecanismos de ruptura serão complexos (step-path), envolvendo tanto as 

descontinuidades quanto as pontes de rocha intacta. 

 

Concluiu-se que os métodos de elementos finitos, por meio da técnica SSR, e de 

equilíbrio limite por Jennings (1970), para taludes com configuração coplanar,  

apresentam F.S próximos para taludes de 45,0 m e 75,0 m de altura e: inclinações do 

plano de ruptura que variam entre 30º a 45º; comprimento das descontinuidades de 4,33 

m, 9,33 m e 14,18 m; ângulo de inclinação das descontinuidades de 20º, 30º, 45º e 60º e 

pontes de rocha intacta de 2,50 m, 5,00 e 10,00 m. Nota-se para taludes maiores que 

75,0 m de altura, que os F.S pelo método de SSR tendem a ficar quase constantes. Para 

o método de Jennings (1970), com os comprimentos de descontinuidades diminuindo e 

as pontes de rocha aumentando, aumentam os F.S. No entanto, para  inclinações do 
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plano de ruptura de 20º e 60º, os F.S por SSR tendem a ser constantes à medida que  

aumenta a altura dos taludes e, por Jennings (1970), diminuindo o comprimento das 

descontinuidades e aumentando as pontes de rocha intacta, aumentam os F.S para todos 

os taludes. Pode-se dizer que o fator de escala influencia os F.S pelo método SSR em 

taludes maiores de 75,0 m; para Jennings (1970) o mesmo não foi percebido. 

 

Por meio da modelagem de taludes com configuração de descontinuidades de encontro 

de ponta à ponta, observa-se uma variação dos F.S. para mudanças nos ângulos de 

inclinação das descontinuidades e nas pontes de rocha intacta. Para o método SSR, com 

comprimento de ponte de rocha intacta (P.R.I) de 2,5 m, 5,0 m 10,0 m, em que a 

inclinação do planto de ruptura (I.P.R) e a inclinação da descontinuidade (I.D) variam 

entre 20º, 30º, 45º e 60º e o comprimento das descontinuidades varia na faixa de 2,98 m 

a 56,71 m,  pode-se verificar que os F.S diminuem para I.P.R e I.D. de 30º e 45º. No 

entanto, para inclinações dos planos de ruptura de 20º e 60º os F.S são maiores.  

 

Constatou-se que para taludes com alturas de 45,0 m e 75,0 m, e inclinações do plano de 

ruptura de 30º e 45º, há uma superfície de ruptura do tipo step-path que se inicia no pé 

dos taludes. No entanto, para taludes maiores que 135,0 m, a superfície de ruptura tende 

a se tornar curvilínea (circular), mas conservando-se a propensão a deslizar ao longo das 

descontinuidades pré-existentes pelo pé dos taludes (Anexo I e II).  

 

Concluiu-se que o método de equilíbrio limite de Jennings (1970) pode ser aplicado 

fidedignamente para taludes com inclinações do plano de ruptura que variam entre 30º e 

45º (nesta pesquisa), com descontinuidades coplanares e inclinadas em relação ao plano 

de ruptura (encontro de ponta à ponta). Sendo assim os F.S obtidos por Jennings (1970) 

são comparáveis aos de técnicas mais sofisticadas que utilizam métodos numéricos, 

como elementos finitos. 

 

 Concluiu-se, por meio da modelagem de taludes com uma e duas famílias de 

descontinuidades, que os valores de F.S obtidos apresentam diferenças menores do que 

0,2, o que não é significativo em projetos de engenharia de taludes. Sendo assim, 

poderia ser empregado o método de equilíbrio limite de Jennings (1970) para a 

inclinação do plano de ruptura de 30º e 45º. 
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Nas análises dos taludes globais com razão de tensão (K) maiores que 1,00 e variação 

da inclinação do ângulo do talude, nota-se o aparecimento das zonas de concentração 

das tensões de tração na crista, que invadem cada vez mais a face do talude ao aumentar 

a relação K. Por outro lado, é gerada uma concentração de tensões na região do pé do 

talude que pode ocasionar instabilidade devido às tensões induzidas pela escavação. 

Também, à medida que a altura dos taludes aumenta, a tendência dos fatores de 

segurança é diminuir por efeito do fator escala. 

 

Concluiu-se para taludes de 270,0 m de altura e duas famílias de descontinuidades, que 

os deslocamentos são influenciados pelo ângulo de inclinação dos taludes (50º e 70º). 

Para ângulo de talude de 50º os deslocamentos horizontais totais variam de 4,20 cm a 

10,50 cm e os verticais vão de 1,95 cm a 6,00 cm. Para ângulo de talude de 70º os 

deslocamentos horizontais totais variam de 1,40 cm a 5,60 cm e os verticais variam de 

0,45 cm a 2,40 cm. Sendo assim, à medida que os taludes aumentam de altura e são 

mais deitados os deslocamentos totais tenderão a ser maiores. 

5.2 Recomendações para pesquisas futuras 
 

Apesar de se ter alcançado resultados satisfatórios, como proposição inicial, seria 

interessante realizar modelagens de taludes com inclinações dos planos de ruptura que 

variem entre 20º a 30º e 45º a 60º, para aproximar a faixa dos planos de ruptura e 

restringuir o emprego do método analítico de Jennings (1970). 

 

Diante dos resultados desta pesquisa, sugere-se para o método de equilíbrio limite de 

Jennigs (1970), incorporar a resistência à tração no modelo matemático desenvolvido 

pelo autor mencionado, com o objetivo de aproximar o mecanismo de ruptura que 

acontecem nos taludes rochosos. 

 

Recomenda-se também realizar modelagens para os taludes analisados nesta pesquisa, 

incorporando os efeitos da aceleração sísmica produzidos por detonação, para se 

investigar os mecanismos de propagação e coalescência entre as descontinuidades. 
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ANEXO I: TABELAS E FIGURAS PARA TALUDES COM UMA FAMÍLIA DE 
DESCONTINUIDADES E CONFIGURAÇÃO COPLANAR 

 
Tabela AI. 1- Cálculo de fatores de segurança para taludes de 45,0 m pelos métodos SSR, 

GIM e Jennings (1970). 

 
 

4,33 9,33 14,18 4,33 9,33 14,18 4,33 9,33 14,18

Método Numérico (SSR) 4,21 4,07 4,14 4,28 4,06 3,92 4,34 4,20 3,85

Método Analítico Jennings (J) 5,28 4,73 4,44 5,86 5,23 4,82 6,44 5,73 5,39

Método Numérico (GIM) 10,55 11,29 11,48 11,09 11,25 11,14 11,37 11,31 11,14

1,07 0,66 0,30 1,58 1,17 0,90 2,10 1,53 1,54

5,27 6,56 7,04 5,23 6,02 6,32 4,93 5,58 5,75

6,34 7,22 7,34 6,81 7,19 7,22 7,03 7,11 7,29

20,23 13,96 6,75 26,96 22,40 18,69 32,63 26,75 28,61

99,90 138,68 158,57 89,25 115,02 131,06 76,50 97,25 106,56

150,59 177,40 177,29 159,11 177,09 184,18 161,98 169,29 189,35

Método Numérico (SSR) 4,15 3,64 3,47 4,19 4,00 3,51 4,30 4,04 3,71

Método Analítico Jennings (J) 4,08 3,65 3,63 4,48 4,01 3,63 4,88 4,37 4,06

Método Numérico (GIM) 11,66 11,66 10,92 11,66 11,66 10,96 11,70 11,61 11,04

0,07 0,01 0,16 0,29 0,01 0,12 0,58 0,33 0,35

7,58 8,01 7,29 7,18 7,65 7,33 6,82 7,24 6,98

7,51 8,02 7,45 7,47 7,66 7,45 7,40 7,57 7,33

1,80 0,40 4,31 6,42 0,35 3,21 11,85 7,63 8,70

186,02 219,06 201,14 160,43 190,47 202,24 139,86 165,44 171,68

180,96 220,33 214,70 178,28 191,50 212,25 172,09 187,38 197,57

Método Numérico (SSR) 4,11 3,69 3,52 4,27 4,02 3,72 4,32 4,16 3,78

Método Analítico Jennings (J) 3,94 3,70 3,41 4,42 3,91 3,73 4,80 4,32 3,88

Método Numérico (GIM) 10,37 10,37 10,37 10,81 10,48 10,40 11,19 10,98 10,66

0,17 0,01 0,11 0,15 0,11 0,01 0,48 0,16 0,10

6,43 6,67 6,96 6,39 6,57 6,67 6,39 6,66 6,78

6,26 6,68 6,85 6,54 6,46 6,68 6,87 6,82 6,88

4,24 0,27 3,14 3,38 2,94 0,14 10,01 3,61 2,60

163,02 180,28 203,84 144,61 168,36 179,19 133,10 154,40 174,66

152,31 181,03 194,60 153,16 160,70 179,57 159,03 163,94 182,01

Método Numérico (SSR) 4,31 4,40 4,34 4,34 4,34 4,34 4,32 4,36 4,34

Método Analítico Jennings (J) 7,11 6,36 6,31 7,99 6,84 6,31 8,86 8,26 7,03

Método Numérico (GIM) 10,62 10,51 10,44 11,21 10,88 10,54 11,48 11,03 10,74

2,80 1,96 1,97 3,65 2,50 1,97 4,54 3,90 2,69

3,51 4,15 4,13 3,22 4,04 4,23 2,62 2,77 3,71

6,31 6,11 6,10 6,87 6,54 6,20 7,16 6,67 6,40

39,37 30,86 31,20 45,66 36,52 31,20 51,26 47,18 38,24

49,40 65,15 65,49 40,37 59,14 67,08 29,52 33,61 52,84

146,40 138,86 140,55 158,29 150,69 142,86 165,74 152,98 147,47
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Figura AI. 1- Comparação dos fatores de segurança por SSR, GIM e Jennings (1970) para taludes de 45 m de altura e inclinações dos planos de 

ruptura (I.P.R.). 
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Figura AI. 2- Comparações dos fatores de segurança entre os métodos de SSR e Jennings (1970) para taludes de 45,0 m de altura e ângulos de 

inclinação das descontinuidades (I.D). 
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TALUDE 45 METROS 

Figura AI. 3- Análises dos taludes pelo método SRR para taludes de 45 m de altura e 

pontes de rocha intacta de 2,50 m. 
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Figura AI. 4- Análises dos taludes pelo método SRR para taludes de 45 m de altura e 

pontes de rocha intacta de 5,00 m. 
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Figura AI. 5- Análises dos taludes pelo método SRR para taludes de 45 m de altura e 

pontes de rocha intacta de 10,00 m. 
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Tabela AI. 2- Cálculos de fatores de segurança para taludes de 75,0 m pelos métodos SSR, 

GIM e Jennings (1970). 

 
 

 

4,33 9,33 14,18 4,33 9,33 14,18 4,33 9,33 14,18

Método Numérico (SSR) 2,94 2,89 2,78 2,95 2,93 2,81 2,93 2,94 2,93

Método Analítico Jennings (J) 3,64 3,32 3,15 4,06 3,62 3,45 4,41 4,03 3,76

Método Numérico (GIM) - - - 6,58 6,48 6,44 - - -

0,70 0,43 0,37 1,11 0,69 0,64 1,48 1,09 0,83

- - - 2,52 2,86 2,99 - - -

- - - 3,63 3,55 3,63 - - -

19,21 13,03 11,66 27,30 19,15 18,60 33,52 26,96 22,01

- - - 62,15 78,81 86,56 - - -

- - - 123,05 121,16 129,18 - - -

Método Numérico (SSR) 2,90 2,78 2,73 2,92 2,80 2,78 2,94 2,82 2,82

Método Analítico Jennings (J) 2,74 2,48 2,35 3,05 2,70 2,52 3,31 2,99 2,86

Método Numérico (GIM) - - - 7,09 6,96 6,98 - - -

0,16 0,30 0,38 0,13 0,10 0,26 0,37 0,17 0,04

- - - 4,04 4,26 4,46 - - -

- - - 4,17 4,16 4,20 - - -

5,99 12,20 16,42 4,27 3,58 10,47 11,23 5,54 1,37

- - - 132,45 157,46 177,38 - - -

- - - 142,81 148,57 151,08 - - -

Método Numérico (SSR) 2,93 2,76 2,63 2,91 2,75 2,72 2,96 2,84 2,77

Método Analítico Jennings (J) 2,57 2,28 2,27 2,85 2,52 2,38 3,11 2,83 2,62

Método Numérico (GIM) - - - 6,85 6,74 6,55 - - -

0,36 0,48 0,36 0,06 0,23 0,34 0,15 0,01 0,15

- - - 4,00 4,22 4,17 - - -

- - - 3,94 3,99 3,83 - - -

14,21 20,80 16,04 1,97 9,22 14,07 4,71 0,41 5,70

- - - 140,03 167,69 174,69 - - -

- - - 135,40 145,09 140,81 - - -

Método Numérico (SSR) 2,92 2,96 2,94 2,94 2,94 2,96 2,93 2,93 2,97

Método Analítico Jennings (J) 4,42 4,08 3,88 4,98 4,43 4,14 5,54 4,95 4,67

Método Numérico (GIM) - - - 6,92 7,01 6,69 - - -

1,50 1,12 0,94 2,04 1,49 1,18 2,61 2,02 1,70

- - - 1,94 2,58 2,55 - - -

- - - 3,98 4,07 3,73 - - -

33,92 27,54 24,19 40,97 33,64 28,52 47,13 40,80 36,35

- - - 38,94 58,22 61,57 - - -

- - - 135,37 138,44 126,01 - - -
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Figura AI. 6- Comparações dos fatores de segurança por SSR, GIM e Jennings (1970) para taludes de 75 m de altura e inclinações dos planos de 

ruptura (I.P.R.). 
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Figura AI. 7- Comparações dos fatores de segurança entre os métodos de SSR e Jennings (1970) para taludes de 75,0 m de altura e ângulos de 

inclinação das descontinuidades (I.D). 
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Figura AI. 8- Análises dos taludes pelo método SRR para taludes de 75 m de altura e 

pontes de rocha intacta de 2,50 m. 
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Figura AI. 9- Análises dos taludes pelo método SRR para taludes de 75 m de altura e 

pontes de rocha intacta de 2,50 m. 
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Figura AI. 10- Análises dos taludes pelo método SRR para taludes de 75 m de altura e 

pontes de rocha intacta de 5,00 m. 
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Figura AI. 11- Análises dos taludes pelo método SRR para taludes de 75 m de altura e 

pontes de rocha intacta de 10,00 m. 
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Tabela AI. 3- Cálculos de fatores de segurança para taludes de 135,0 m pelos métodos 

SSR, GIM e Jennings (1970). 

 
 

 

4,33 9,33 14,18 4,33 9,33 14,18 4,33 9,33 14,18

Método Numérico (SSR) 1,90 1,89 1,88 1,92 1,91 1,91 1,94 1,93 1,94

Método Analítico Jennings (J) 2,56 2,33 2,23 2,83 2,55 2,43 3,07 2,81 2,65

Método Numérico (GIM) - - - 3,85 3,88 3,88 - - -

0,66 0,44 0,35 0,91 0,64 0,52 1,13 0,88 0,71

- - - 1,02 1,33 1,45 - - -

- - - 1,93 1,97 1,97 - - -

25,64 18,86 15,65 32,17 25,16 21,27 36,85 31,36 26,84

- - - 36,01 52,03 59,92 - - -

- - - 100,52 103,14 103,14 - - -

Método Numérico (SSR) 1,89 1,88 1,86 1,90 1,90 1,90 1,90 1,91 1,89

Método Analítico Jennings (J) 1,86 1,69 1,62 2,06 1,83 1,74 2,25 2,04 1,93

Método Numérico (GIM) - - - 3,92 4,32 3,86 - - -

0,03 0,19 0,24 0,16 0,07 0,16 0,35 0,13 0,04

- - - 1,86 2,49 2,12 - - -

- - - 2,02 2,42 1,96 - - -

1,50 11,03 14,83 7,74 3,54 9,02 15,45 6,25 1,94

- - - 90,35 135,43 121,47 - - -

- - - 106,32 127,37 103,16 - - -

Método Numérico (SSR) 1,89 1,85 1,88 1,91 1,90 1,87 1,91 1,91 1,86

Método Analítico Jennings (J) 1,62 1,46 1,42 1,80 1,62 1,50 1,97 1,78 1,66

Método Numérico (GIM) - - - 3,80 3,84 3,77 - - -

0,27 0,39 0,46 0,11 0,28 0,37 0,06 0,13 0,20

- - - 2,00 2,22 2,27 - - -

- - - 1,89 1,94 1,90 - - -

16,71 26,60 32,05 5,97 17,35 24,37 3,21 7,49 11,82

- - - 110,83 137,17 150,73 - - -

- - - 98,95 102,11 101,60 - - -

Método Numérico (SSR) 1,91 1,93 1,95 1,94 1,95 1,96 1,93 1,94 1,93

Método Analítico Jennings (J) 2,59 2,33 2,26 2,89 2,55 2,42 3,20 2,88 2,68

Método Numérico (GIM) - - - 3,91 3,86 3,86 - - -

0,68 0,40 0,31 0,95 0,60 0,46 1,27 0,94 0,75

- - - 1,02 1,31 1,44 - - -

- - - 1,97 1,91 1,90 - - -

26,20 17,25 13,63 32,97 23,59 19,17 39,70 32,69 27,87

- - - 35,10 51,24 59,18 - - -

- - - 101,55 97,95 96,94 - - -
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Figura AI. 12- Comparações dos fatores de segurança por SSR, GIM e Jennings (1970) para taludes de 135 m de altura e inclinações dos planos 

de ruptura (I.P.R.). 
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Figura AI. 13- Comparações dos fatores de segurança entre os métodos de SSR e Jennings (1970) para taludes de 135,0 m de altura e ângulos de 

inclinação das descontinuidades (I.D). 
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Figura AI. 14- Análises dos taludes pelo método SRR para taludes de 135,0 m de altura e 

pontes de rocha intacta de 2,50 m. 
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Figura AI. 15- Análises dos taludes pelo método SRR para taludes de 135,0 m de altura e 

pontes de rocha intacta de 5,00 m. 
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Figura AI. 16- Análises dos taludes pelo método SRR para taludes de 135,0 m de altura e 

pontes de rocha intacta de 10,00 m. 
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Tabela AI. 4- Planilhas de cálculo de F.S para taludes de 45,0 m de altura e comprimento de descontinuidade 4,33 m, método Jennings (1970). 

70
45

Ângulo do Provável Plano de Ruptura
β (°) : 20 30 45 60

Parâmetros Junta
Coesão (Kpa) : 1000 500
Ângulo de atrito (°) : 30 20
Peso específico (KN/m^3) : 27
Resistência ao Tração (Kpa) : 0,3464

20 30 45 60 20 30 45 60 20 30 45 60
4,33 4,33 4,33 4,33 4,33 4,33 4,33 4,33 4,33 4,33 4,33 4,33
19,00 13,00 9,50 8,00 14,00 10,00 7,00 6,00 9,00 7,00 5,00 4,00
82,27 56,29 41,14 34,64 60,62 43,30 30,31 25,98 38,97 30,31 21,65 17,32
49,30 33,71 22,50 17,32 70,95 46,70 33,33 25,98 92,60 59,69 41,99 34,64

131,57 90,00 63,64 51,96 131,57 90,00 63,64 51,96 131,57 90,00 63,64 51,96
0,63 0,63 0,65 0,67 0,46 0,48 0,48 0,50 0,30 0,34 0,34 0,33

65159,13 37399,90 17387,46 5833,28 65159,13 37399,90 17387,46 5833,28 65159,13 37399,90 17387,46 5833,28
465,37 359,88 193,19 56,13 465,37 359,88 193,19 56,13 465,37 359,88 193,19 56,13
131,57 90,00 63,64 51,96 131,57 90,00 63,64 51,96 131,57 90,00 63,64 51,96

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
117616,46 76231,62 48474,26 35910,15 130591,62 83724,31 54333,14 40343,97 143566,79 91217,00 59020,25 44777,80
22285,73 18699,95 12294,79 5051,77 22285,73 18699,95 12294,79 5051,77 22285,73 18699,95 12294,79 5051,77

5,28 4,08 3,94 7,11 5,86 4,48 4,42 7,99 6,44 4,88 4,80 8,86
4,21 4,15 4,11 4,31 4,28 4,19 4,27 4,34 4,34 4,30 4,32 4,32

Fator de Segurança (RF/DF)
Fator de Segurança pelo Phase2

Peso do Maciço Rochoso (w)
Tensão Normal (σn)
Comprimento do Plano de Descontinuidades (AC)
Comp. do Plano Projetada do Ponte de Rocha (BC)
Forças Resistentes (RF)
Forças Perturbadoras (DF)

Ângulos de Inclinação (°) :
GEOMETRÍA DO TALUDE GLOBAL

Altura do Talude (m) : 

Coeficiente de Continuidade (K)

Ângulo de Inclinação das Decontinuidades α (°)
Comprimento de cada Junta (a)
Número de Juntas (n)
Soma das Juntas
Soma das Pontes de Rocha Intacta
Comprimento do Plano de Ruptura (AB)

Rocha intacta

Comprimento de Rocha Intacta = 5,00 m Comprimento de Rocha Intacta = 10,00 m Características da Geometría do Talude

CARACTERIST ICAS DO PLANO PROVÁVEL DE RUPTURA

Comprimento de Rocha Intacta = 2,50 m

PARÂMETROS GEOTÉCNICOS
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Tabela AI. 5- Planilhas de cálculo de F.S para taludes de 45,0 m de altura e comprimento de descontinuidade 9,33 m, método Jennings (1970). 

70
45

Ângulo do Provável Plano de Ruptura
β (°) : 20 30 45 60

Parâmetros Junta
Coesão (Kpa) : 1000 500
Ângulo de atrito (°) : 30 20
Peso específico (KN/m^3) : 27
Resistência ao T ração (Kpa) : 0,3464

20 30 45 60 20 30 45 60 20 30 45 60
9,33 9,33 9,33 9,33 9,33 9,33 9,33 9,33 9,33 9,33 9,33 9,33
11,00 7,50 5,00 4,50 9,00 6,25 4,50 4,00 7,00 5,00 3,50 2,50

102,63 69,98 46,65 41,99 83,97 58,31 41,99 37,32 65,31 46,65 32,66 23,33
28,94 20,02 16,99 9,98 47,60 31,69 21,65 14,64 66,26 43,35 30,98 28,64

131,57 90,00 63,64 51,96 131,57 90,00 63,64 51,96 131,57 90,00 63,64 51,96
0,78 0,78 0,73 0,81 0,64 0,65 0,66 0,72 0,50 0,52 0,51 0,45

65159,13 37399,90 17387,46 5833,28 65159,13 37399,90 17387,46 5833,28 65159,13 37399,90 17387,46 5833,28
465,37 359,88 193,19 56,13 465,37 359,88 193,19 56,13 465,37 359,88 193,19 56,13
131,57 90,00 63,64 51,96 131,57 90,00 63,64 51,96 131,57 90,00 63,64 51,96

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
105415,17 68338,54 45489,65 32149,85 116598,24 75065,44 48014,49 34538,25 127781,32 81792,35 53064,16 41703,45
22285,73 18699,95 12294,79 5051,77 22285,73 18699,95 12294,79 5051,77 22285,73 18699,95 12294,79 5051,77

4,73 3,65 3,70 6,36 5,23 4,01 3,91 6,84 5,73 4,37 4,32 8,26
4,07 3,64 3,69 4,40 4,06 4,00 4,02 4,34 4,20 4,04 4,16 4,36

Ângulos de Inclinação (°) :
GEOMETRÍA DO TALUDE GLOBAL

Altura do Talude (m) : 

Rocha intacta

CARACTERISTICAS DO PLANO PROVÁVEL DE RUPTURA

PARÂMETROS GEOTÉCNICOS

 Características da Geometría do Talude Comprimento de Rocha Intacta = 2,50 m Comprimento de Rocha Intacta = 5,00 m Comprimento de Rocha Intacta = 10,00 m
Ângulo de Inclinação das Decontinuidades α (°)
Comprimento de cada Junta (a)
Número de Juntas (n)
Soma das Juntas
Soma das Pontes de Rocha Intacta
Comprimento do Plano de Ruptura (AB)
Coeficiente de Continuidade (K)
Peso do Maciço Rochoso (w)
Tensão Normal (σn)
Comprimento do Plano de Descontinuidades (AC)
Comp. do Plano Projetada do Ponte de Rocha (BC)
Forças Resistentes (RF)
Forças Perturbadoras (DF)
Fator de Segurança (RF/DF)
Fator de Segurança pelo Phase2

 



 

I-30 
 

Tabela AI. 6- Planilhas de cálculo de F.S para taludes de 45,0 m de altura e comprimento de descontinuidade 14,18 m, método Jennings (1970). 

70
45

Ângulo do Provável Plano de Ruptura
β (°) : 20 30 45 60

Parâmetros Junta
Coesão (Kpa) : 1000 500
Ângulo de atrito (°) : 30 20
Peso específico (KN/m^3) : 27
Resistência ao T ração (Kpa) : 0,3464

20 30 45 60 20 30 45 60 20 30 45 60
14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18
8,00 5,00 3,75 3,00 7,00 5,00 3,25 3,00 5,50 4,00 3,00 2,50

113,43 70,89 53,17 42,53 99,25 70,89 46,08 42,53 77,98 56,71 42,53 35,45
18,15 19,11 10,47 9,43 32,32 19,11 17,56 9,43 53,59 33,29 21,11 16,52

131,57 90,00 63,64 51,96 131,57 90,00 63,64 51,96 131,57 90,00 63,64 51,96
0,86 0,79 0,84 0,82 0,75 0,79 0,72 0,82 0,59 0,63 0,67 0,68

65159,13 37399,90 17387,46 5833,28 65159,13 37399,90 17387,46 5833,28 65159,13 37399,90 17387,46 5833,28
465,37 359,88 193,19 56,13 465,37 359,88 193,19 56,13 465,37 359,88 193,19 56,13
131,57 90,00 63,64 51,96 131,57 90,00 63,64 51,96 131,57 90,00 63,64 51,96

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
98946,01 67810,63 41962,09 31868,70 107443,02 67810,63 45798,88 31868,70 120188,54 75988,50 47717,28 35498,16
22285,73 18699,95 12294,79 5051,77 22285,73 18699,95 12294,79 5051,77 22285,73 18699,95 12294,79 5051,77

4,44 3,63 3,41 6,31 4,82 3,63 3,73 6,31 5,39 4,06 3,88 7,03
4,14 3,47 3,52 4,34 3,92 3,51 3,72 4,34 3,85 3,71 3,78 4,34

Ângulos de Inclinação (°) :
GEOMETRÍA DO TALUDE GLOBAL

Altura do Talude (m) : 

Rocha intacta

CARACTERISTICAS DO PLANO PROVÁVEL DE RUPTURA

PARÂMETROS GEOTÉCNICOS

 Características da Geometría do Talude Comprimento de Rocha Intacta = 2,50 m Comprimento de Rocha Intacta = 5,00 m Comprimento de Rocha Intacta = 10,00 m
Ângulo de Inclinação das Decontinuidades α (°)
Comprimento de cada Junta (a)
Número de Juntas (n)
Soma das Juntas
Soma das Pontes de Rocha Intacta
Comprimento do Plano de Ruptura (AB)
Coeficiente de Continuidade (K)

Forças Perturbadoras (DF)
Fator de Segurança (RF/DF)
Fator de Segurança pelo Phase2

Peso do Maciço Rochoso (w)
Tensão Normal (σn)
Comprimento do Plano de Descontinuidades (AC)
Comp. do Plano Projetada do Ponte de Rocha (BC)
Forças Resistentes (RF)
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Tabela AI. 7- Planilhas de cálculo de F.S para taludes de 75,0 m de altura e comprimento de descontinuidade 4,33 m, método Jennings (1970). 

70
75

Ângulo do Provável Plano de Ruptura
β (°) : 20 30 45 60

Parâmetros Junta
Coesão (Kpa) : 1000 500
Ângulo de atrito (°) : 30 20
Peso específico (KN/m^3) : 27
Resistência ao T ração (Kpa) : 0,3464

20 30 45 60 20 30 45 60 20 30 45 60
4,33 4,33 4,33 4,33 4,33 4,33 4,33 4,33 4,33 4,33 4,33 4,33
32,00 22,00 15,50 13,00 23,00 16,00 11,50 9,50 15,50 11,00 8,00 6,00

138,56 95,26 67,12 56,29 99,59 69,28 49,80 41,14 67,12 47,63 34,64 25,98
80,72 54,74 38,95 30,31 119,69 80,72 56,27 45,47 152,17 102,37 71,43 60,62

219,29 150,00 106,07 86,60 219,29 150,00 106,07 86,60 219,29 150,00 106,07 86,60
0,63 0,64 0,63 0,65 0,45 0,46 0,47 0,47 0,31 0,32 0,33 0,30

180997,58 103888,62 48298,51 16203,55 180997,58 103888,62 48298,51 16203,55 180997,58 103888,62 48298,51 16203,55
775,62 599,80 321,99 93,55 775,62 599,80 321,99 93,55 775,62 599,80 321,99 93,55
219,29 150,00 106,07 86,60 219,29 150,00 106,07 86,60 219,29 150,00 106,07 86,60

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
225268,21 142121,02 87614,20 62010,77 251203,41 158436,46 97464,42 69890,97 272816,08 172032,66 106083,36 77771,18
61904,82 51944,31 34152,20 14032,68 61904,82 51944,31 34152,20 14032,68 61904,82 51944,31 34152,20 14032,68

3,64 2,74 2,57 4,42 4,06 3,05 2,85 4,98 4,41 3,31 3,11 5,54
2,94 2,90 2,93 2,92 2,95 2,92 2,91 2,94 2,93 2,94 2,96 2,93

Rocha intacta

Comp. do Plano Projetada do Ponte de Rocha (BC)
Forças Resistentes (RF)
Forças Perturbadoras (DF)
Fator de Segurança (RF/DF)
Fator de Segurança pelo Phase2

Comprimento do Plano de Descontinuidades (AC)

Comprimento de Rocha Intacta = 5,00 m Comprimento de Rocha Intacta = 10,00 m
Ângulo de Inclinação das Decontinuidades α (°)
Comprimento de cada Junta (a)
Número de Juntas (n)
Soma das Juntas

 Características da Geometría do Talude Comprimento de Rocha Intacta = 2,50 m

Soma das Pontes de Rocha Intacta
Comprimento do Plano de Ruptura (AB)
Coeficiente de Continuidade (K)
Peso do Maciço Rochoso (w)
Tensão Normal (σn)

GEOMETRÍA DO TALUDE GLOBAL
Ângulos de Inclinação (°) :
Altura do Talude (m) : 
CARACTERISTICAS DO PLANO PROVÁVEL DE RUPTURA

PARÂMETROS GEOTÉCNICOS
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Tabela AI. 8- Planilhas de cálculo de F.S para taludes de 75,0 m de altura e comprimento de descontinuidade 9,33 m, método Jennings (1970). 

70
75

Ângulo do Provável Plano de Ruptura
β (°) : 20 30 45 60

Parâmetros Junta
Coesão (Kpa) : 1000 500
Ângulo de atrito (°) : 30 20
Peso específico (KN/m^3) : 27
Resistência ao T ração (Kpa) : 0,3464

20 30 45 60 20 30 45 60 20 30 45 60
9,33 9,33 9,33 9,33 9,33 9,33 9,33 9,33 9,33 9,33 9,33 9,33
18,00 12,50 9,00 7,00 15,00 10,50 7,50 6,00 11,00 8,00 5,50 4,50

167,94 116,63 83,97 65,31 139,95 97,97 69,98 55,98 102,63 74,64 51,32 41,99
51,34 33,37 22,10 21,29 79,33 52,03 36,09 30,62 116,65 75,36 54,75 44,62

219,29 150,00 106,07 86,60 219,29 150,00 106,07 86,60 219,29 150,00 106,07 86,60
0,77 0,78 0,79 0,75 0,64 0,65 0,66 0,65 0,47 0,50 0,48 0,48

180997,58 103888,62 48298,51 16203,55 180997,58 103888,62 48298,51 16203,55 180997,58 103888,62 48298,51 16203,55
775,62 599,80 321,99 93,55 775,62 599,80 321,99 93,55 775,62 599,80 321,99 93,55
219,29 150,00 106,07 86,60 219,29 150,00 106,07 86,60 219,29 150,00 106,07 86,60

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
205716,69 128704,70 78029,03 57321,02 224344,29 140423,04 85988,15 62172,32 249181,08 155070,96 96600,33 69449,26
61904,82 51944,31 34152,20 14032,68 61904,82 51944,31 34152,20 14032,68 61904,82 51944,31 34152,20 14032,68

3,32 2,48 2,28 4,08 3,62 2,70 2,52 4,43 4,03 2,99 2,83 4,95
2,89 2,78 2,76 2,96 2,93 2,80 2,75 2,94 2,94 2,82 2,84 2,93

Rocha intacta

Comprimento do Plano de Descontinuidades (AC)
Comp. do Plano Projetada do Ponte de Rocha (BC)
Forças Resistentes (RF)
Forças Perturbadoras (DF)
Fator de Segurança (RF/DF)
Fator de Segurança pelo Phase2

Tensão Normal (σn)

Comprimento de Rocha Intacta = 2,50 m Comprimento de Rocha Intacta = 5,00 m Comprimento de Rocha Intacta = 10,00 m
Ângulo de Inclinação das Decontinuidades α (°)
Comprimento de cada Junta (a)
Número de Juntas (n)

 Características da Geometría do Talude

Soma das Juntas
Soma das Pontes de Rocha Intacta
Comprimento do Plano de Ruptura (AB)
Coeficiente de Continuidade (K)
Peso do Maciço Rochoso (w)

GEOMETRÍA DO TALUDE GLOBAL
Ângulos de Inclinação (°) :
Altura do Talude (m) : 
CARACTERISTICAS DO PLANO PROVÁVEL DE RUPTURA

PARÂMETROS GEOTÉCNICOS
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Tabela AI. 9- Planilhas de cálculo de F.S para taludes de 75,0 m de altura e comprimento de descontinuidade 14,18 m, método Jennings (1970). 

70
75

Ângulo do Provável Plano de Ruptura
β (°) : 20 30 45 60

Parâmetros Junta
Coesão (Kpa) : 1000 500
Ângulo de atrito (°) : 30 20
Peso específico (KN/m^3) : 27
Resistência ao T ração (Kpa) : 0,3464

20 30 45 60 20 30 45 60 20 30 45 60
14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18
13,00 9,00 6,00 5,00 11,00 8,00 5,50 4,50 9,00 6,00 4,50 3,50

184,32 127,60 85,07 70,89 155,96 113,43 77,98 63,80 127,60 85,07 63,80 49,62
34,97 22,40 21,00 15,71 63,33 36,57 28,09 22,80 91,68 64,93 42,26 36,98

219,29 150,00 106,07 86,60 219,29 150,00 106,07 86,60 219,29 150,00 106,07 86,60
0,84 0,85 0,80 0,82 0,71 0,76 0,74 0,74 0,58 0,57 0,60 0,57

180997,58 103888,62 48298,51 16203,55 180997,58 103888,62 48298,51 16203,55 180997,58 103888,62 48298,51 16203,55
775,62 599,80 321,99 93,55 775,62 599,80 321,99 93,55 775,62 599,80 321,99 93,55
219,29 150,00 106,07 86,60 219,29 150,00 106,07 86,60 219,29 150,00 106,07 86,60

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194819,24 121810,96 77404,42 54419,48 213690,47 130714,67 81436,03 58105,54 232561,71 148522,08 89499,26 65477,66
61904,82 51944,31 34152,20 14032,68 61904,82 51944,31 34152,20 14032,68 61904,82 51944,31 34152,20 14032,68

3,15 2,35 2,27 3,88 3,45 2,52 2,38 4,14 3,76 2,86 2,62 4,67
2,78 2,73 2,63 2,94 2,81 2,78 2,72 2,96 2,93 2,82 2,77 2,97Fator de Segurança pelo Phase2

Rocha intacta

Tensão Normal (σn)
Comprimento do Plano de Descontinuidades (AC)
Comp. do Plano Projetada do Ponte de Rocha (BC)
Forças Resistentes (RF)
Forças Perturbadoras (DF)
Fator de Segurança (RF/DF)

Número de Juntas (n)
Soma das Juntas
Soma das Pontes de Rocha Intacta
Comprimento do Plano de Ruptura (AB)
Coeficiente de Continuidade (K)
Peso do Maciço Rochoso (w)

 Características da Geometría do Talude Comprimento de Rocha Intacta = 2,50 m Comprimento de Rocha Intacta = 5,00 m Comprimento de Rocha Intacta = 10,00 m
Ângulo de Inclinação das Decontinuidades α (°)
Comprimento de cada Junta (a)

GEOMETRÍA DO TALUDE GLOBAL
Ângulos de Inclinação (°) :
Altura do Talude (m) : 
CARACTERISTICAS DO PLANO PROVÁVEL DE RUPTURA

PARÂMETROS GEOTÉCNICOS
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Tabela AI. 10- Planilhas de cálculo de F.S para taludes de 135,0 m de altura e comprimento de descontinuidade 4,33 m, método Jennings (1970). 

70
135

Ângulo do Provável Plano de Ruptura
β (°) : 20 30 45 60

Parâmetros Junta
Coesão (Kpa) : 1000 500
Ângulo de atrito (°) : 30 20
Peso específico (KN/m^3) : 27
Resistência ao T ração (Kpa) : 0,3464

20 30 45 60 20 30 45 60 20 30 45 60
4,33 4,33 4,33 4,33 4,33 4,33 4,33 4,33 4,33 4,33 4,33 4,33
58,00 39,50 28,00 23,00 42,00 29,00 20,50 17,00 28,00 19,00 13,50 11,00

251,15 171,04 121,24 99,59 181,86 125,57 88,77 73,61 121,24 82,27 58,46 47,63
143,57 98,96 69,68 56,29 212,85 144,43 102,15 82,27 273,47 187,73 132,46 108,25
394,71 270,00 190,92 155,88 394,71 270,00 190,92 155,88 394,71 270,00 190,92 155,88

0,64 0,63 0,64 0,64 0,46 0,47 0,46 0,47 0,31 0,30 0,31 0,31
586432,15 336599,12 156487,17 52499,49 586432,15 336599,12 156487,17 52499,49 586432,15 336599,12 156487,17 52499,49
1396,12 1079,64 579,58 168,39 1396,12 1079,64 579,58 168,39 1396,12 1079,64 579,58 168,39
394,71 270,00 190,92 155,88 394,71 270,00 190,92 155,88 394,71 270,00 190,92 155,88

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
512481,62 313377,14 179188,80 117665,22 567761,63 346584,37 199442,99 131589,04 616131,65 378210,30 218346,91 145512,86
200571,61 168299,56 110653,14 45465,89 200571,61 168299,56 110653,14 45465,89 200571,61 168299,56 110653,14 45465,89

2,56 1,86 1,62 2,59 2,83 2,06 1,80 2,89 3,07 2,25 1,97 3,20
1,90 1,89 1,89 1,91 1,92 1,90 1,91 1,94 1,94 1,90 1,91 1,93Fator de Segurança pelo Phase2

Tensão Normal (σn)
Comprimento do Plano de Descontinuidades (AC)
Comp. do Plano Projetada do Ponte de Rocha (BC)
Forças Resistentes (RF)
Forças Perturbadoras (DF)
Fator de Segurança (RF/DF)

Peso do Maciço Rochoso (w)

 Características da Geometría do Talude Comprimento de Rocha Intacta = 2,50 m Comprimento de Rocha Intacta = 5,00 m Comprimento de Rocha Intacta = 10,00 m
Ângulo de Inclinação das Decontinuidades α (°)
Comprimento de cada Junta (a)
Número de Juntas (n)
Soma das Juntas
Soma das Pontes de Rocha Intacta
Comprimento do Plano de Ruptura (AB)
Coeficiente de Continuidade (K)

Rocha intacta

GEOMETRÍA DO TALUDE GLOBAL
Ângulos de Inclinação (°) :
Altura do Talude (m) : 
CARACTERISTICAS DO PLANO PROVÁVEL DE RUPTURA

PARÂMETROS GEOTÉCNICOS
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Tabela AI. 11- Planilhas de cálculo de F.S para taludes de 135,0 m de altura e comprimento de descontinuidade 9,33 m, método Jennings (1970). 

70
135

Ângulo do Provável Plano de Ruptura
β (°) : 20 30 45 60

Parâmetros Junta
Coesão (Kpa) : 1000 500
Ângulo de atrito (°) : 30 20
Peso específico (KN/m^3) : 27
Resistência ao T ração (Kpa) : 0,3464

20 30 45 60 20 30 45 60 20 30 45 60
9,33 9,33 9,33 9,33 9,33 9,33 9,33 9,33 9,33 9,33 9,33 9,33
33,00 22,50 16,00 13,00 27,00 19,00 13,00 11,00 20,00 14,00 10,00 8,00

307,89 209,93 149,28 121,29 251,91 177,27 121,29 102,63 186,60 130,62 93,30 74,64
86,82 60,07 41,64 34,59 142,80 92,73 69,63 53,25 208,11 139,38 97,62 81,24

394,71 270,00 190,92 155,88 394,71 270,00 190,92 155,88 394,71 270,00 190,92 155,88
0,78 0,78 0,78 0,78 0,64 0,66 0,64 0,66 0,47 0,48 0,49 0,48

586432,15 336599,12 156487,17 52499,49 586432,15 336599,12 156487,17 52499,49 586432,15 336599,12 156487,17 52499,49
1396,12 1079,64 579,58 168,39 1396,12 1079,64 579,58 168,39 1396,12 1079,64 579,58 168,39
394,71 270,00 190,92 155,88 394,71 270,00 190,92 155,88 394,71 270,00 190,92 155,88

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
467202,60 284974,14 161701,81 106036,04 511869,71 308824,76 179158,55 116036,63 563981,33 342897,08 196615,30 131037,51
200571,61 168299,56 110653,14 45465,89 200571,61 168299,56 110653,14 45465,89 200571,61 168299,56 110653,14 45465,89

2,33 1,69 1,46 2,33 2,55 1,83 1,62 2,55 2,81 2,04 1,78 2,88
1,89 1,88 1,85 1,93 1,91 1,90 1,90 1,95 1,93 1,91 1,91 1,94

Fator de Segurança (RF/DF)
Fator de Segurança pelo Phase2

Peso do Maciço Rochoso (w)
Tensão Normal (σn)
Comprimento do Plano de Descontinuidades (AC)
Comp. do Plano Projetada do Ponte de Rocha (BC)
Forças Resistentes (RF)
Forças Perturbadoras (DF)

Coeficiente de Continuidade (K)

 Características da Geometría do Talude Comprimento de Rocha Intacta = 2,50 m Comprimento de Rocha Intacta = 5,00 m

Comprimento de cada Junta (a)
Número de Juntas (n)
Soma das Juntas
Soma das Pontes de Rocha Intacta
Comprimento do Plano de Ruptura (AB)

Comprimento de Rocha Intacta = 10,00 m
Ângulo de Inclinação das Decontinuidades α (°)

Rocha intacta

GEOMETRÍA DO TALUDE GLOBAL
Ângulos de Inclinação (°) :
Altura do Talude (m) : 
CARACTERISTICAS DO PLANO PROVÁVEL DE RUPTURA

PARÂMETROS GEOTÉCNICOS
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Tabela AI. 12- Planilhas de cálculo de F.S para taludes de 135,0 m de altura, comprimento de descontinuidade 14,18 m, método Jennings (1970). 

70
135

Ângulo do Provável Plano de Ruptura
β (°) : 20 30 45 60

Parâmetros Junta
Coesão (Kpa) : 1000 500
Ângulo de atrito (°) : 30 20
Peso específico (KN/m^3) : 27
Resistência ao T ração (Kpa) : 0,3464

20 30 45 60 20 30 45 60 20 30 45 60
14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18
23,50 16,00 11,00 9,00 20,00 14,00 10,00 8,00 16,00 11,00 8,00 6,50

333,19 226,85 155,96 127,60 283,56 198,49 141,78 113,43 226,85 155,96 113,43 92,16
61,53 43,15 34,96 28,28 111,15 71,51 49,14 42,46 167,86 114,04 77,49 63,73

394,71 270,00 190,92 155,88 394,71 270,00 190,92 155,88 394,71 270,00 190,92 155,88
0,84 0,84 0,82 0,82 0,72 0,74 0,74 0,73 0,57 0,58 0,59 0,59

586432,15 336599,12 156487,17 52499,49 586432,15 336599,12 156487,17 52499,49 586432,15 336599,12 156487,17 52499,49
1396,12 1079,64 579,58 168,39 1396,12 1079,64 579,58 168,39 1396,12 1079,64 579,58 168,39
394,71 270,00 190,92 155,88 394,71 270,00 190,92 155,88 394,71 270,00 190,92 155,88

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
447020,12 272613,32 157536,56 102652,97 486615,03 293324,10 166379,09 110251,51 531866,36 324390,27 184064,17 121649,33
200571,61 168299,56 110653,14 45465,89 200571,61 168299,56 110653,14 45465,89 200571,61 168299,56 110653,14 45465,89

2,23 1,62 1,42 2,26 2,43 1,74 1,50 2,42 2,65 1,93 1,66 2,68
1,88 1,86 1,88 1,95 1,91 1,90 1,87 1,96 1,94 1,89 1,86 1,93

Forças Perturbadoras (DF)
Fator de Segurança (RF/DF)
Fator de Segurança pelo Phase2

Coeficiente de Continuidade (K)
Peso do Maciço Rochoso (w)
Tensão Normal (σn)
Comprimento do Plano de Descontinuidades (AC)
Comp. do Plano Projetada do Ponte de Rocha (BC)
Forças Resistentes (RF)

Comprimento do Plano de Ruptura (AB)

 Características da Geometría do Talude Comprimento de Rocha Intacta = 2,50 m
Ângulo de Inclinação das Decontinuidades α (°)
Comprimento de cada Junta (a)
Número de Juntas (n)
Soma das Juntas
Soma das Pontes de Rocha Intacta

Comprimento de Rocha Intacta = 5,00 m Comprimento de Rocha Intacta = 10,00 m

Rocha intacta

GEOMETRÍA DO TALUDE GLOBAL
Ângulos de Inclinação (°) :
Altura do Talude (m) : 
CARACTERISTICAS DO PLANO PROVÁVEL DE RUPTURA

PARÂMETROS GEOTÉCNICOS
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ANEXO II: TABELAS E FIGURAS PARA TALUDES COM UMA FAMÍLIA DE 

DESCONTINUIDADES E CONFIGURAÇÃO DE ENCONTRO PONTA À PONTA 
 
 

Tabela AII. 1- Cálculo de fatores de segurança para taludes de 45,0 m pelos métodos SSR 

e Jennings (1970). 

 

 
 

 

 

20 30 45 60 20 30 45 60 20 30 45 60

14,18 14,18 5,36 2,98 28,36 28,36 10,72 5,96 56,71 56,71 21,45 11,92

Método Númerico (SSR) 3,82 4,06 4,40 4,34 3,61 4,04 4,35 4,37 3,41 3,73 4,14 4,42

Método Analítico Jennings (J) 4,44 4,15 3,78 3,33 4,44 4,34 3,93 3,42 4,44 4,34 4,00 3,42

0,62 0,09 0,62 1,01 0,83 0,30 0,42 0,95 1,03 0,61 0,14 1,00

13,96 2,20 16,28 30,29 18,69 6,96 10,67 27,96 23,20 14,10 3,39 29,42

14,18 14,18 9,33 4,33 28,36 28,36 18,66 8,66 42,53 56,71 37,32 17,32

Método Númerico (SSR) 3,74 3,44 4,16 4,33 3,72 3,16 3,99 4,35 3,81 2,81 3,68 4,31

Método Analítico Jennings (J) 3,11 3,63 3,12 2,78 3,33 3,41 3,34 2,92 3,50 4,06 3,34 2,99

0,63 0,19 1,04 1,55 0,39 0,25 0,65 1,43 0,31 1,25 0,34 1,32

20,24 5,14 33,38 55,61 11,73 7,27 19,61 49,03 8,71 30,85 10,32 44,29

5,36 9,33 9,33 9,33 10,72 18,66 18,66 18,66 21,45 37,32 37,32 27,31

Método Númerico (SSR) 4,15 3,61 3,70 4,29 4,35 3,36 3,40 4,22 4,13 3,71 2,93 4,18

Método Analítico Jennings (J) 2,89 3,00 3,49 2,90 3,13 3,11 3,49 3,11 2,89 3,11 4,11 3,53

1,26 0,61 0,21 1,39 1,22 0,25 0,09 1,11 1,24 0,60 1,18 0,65

43,61 20,20 5,88 47,92 39,08 8,17 2,71 35,86 42,91 19,44 28,72 18,48

2,98 4,33 9,33 9,33 5,96 8,66 18,66 18,66 11,92 12,99 20,03 37,32

Método Númerico (SSR) 4,30 4,38 4,37 4,30 4,37 4,36 4,37 4,39 4,44 4,45 4,28 4,50

Método Analítico Jennings (J) 4,41 5,39 5,77 6,84 4,26 5,28 6,48 6,84 5,17 5,94 7,22 6,84

0,11 1,01 1,40 2,54 0,11 0,92 2,11 2,45 0,73 1,49 2,94 2,34

2,52 18,70 24,31 37,11 2,60 17,38 32,60 35,79 14,15 25,06 40,73 34,18
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Figura AII. 1- Comparações dos fatores de segurança por SSR e Jennings (1970) para taludes de 45,0 m de altura e inclinações dos planos de 

ruptura (I.P.R.). 
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Figura AII. 2- Comparações dos fatores de segurança por SSR e Jennings (1970) para taludes de 45,0 m de altura e inclinações dos planos de 

ruptura (I.P.R.). 
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Figura AII. 3- Análises dos taludes pelo método SRR para taludes de 45,0 metros de altura e pontes de rocha intacta de 2,50 metros. 
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Figura AII. 4- Análises dos taludes pelo método SRR para taludes de 45,0 metros de altura e pontes de rocha intacta de 5,00 metros. 
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Figura AII. 5- Análises dos taludes pelo método SRR para taludes de 45,0 metros de altura e pontes de rocha intacta de 10,00 metros. 
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Tabela AII. 2- Cálculo de fatores de segurança para taludes de 75,0 m pelos métodos SSR 

e Jennings (1970). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 30 45 60 20 30 45 60 20 30 45 60

14,18 14,18 5,36 2,98 28,36 28,36 10,72 5,96 56,71 56,71 21,45 11,92

Método Númerico (SSR) 2,74 2,85 2,92 2,95 2,75 2,92 3,02 2,98 2,55 2,80 2,99 3,01

Método Analítico Jennings (J) 3,15 2,82 2,67 2,40 3,15 3,09 2,73 2,47 3,30 2,93 2,79 2,44

0,41 0,03 0,25 0,55 0,40 0,17 0,29 0,51 0,75 0,13 0,20 0,57

12,94 1,14 9,43 22,69 12,62 5,37 10,72 20,49 22,72 4,52 7,30 23,42

14,18 14,18 9,33 4,33 28,36 28,36 18,66 8,66 56,71 56,71 37,32 17,32

Método Númerico (SSR) 2,64 2,78 2,87 2,92 2,58 2,45 2,83 2,94 2,70 1,94 2,60 2,95

Método Analítico Jennings (J) 2,12 2,35 2,09 1,93 2,21 2,35 2,09 2,04 2,12 2,52 2,31 2,04

0,52 0,43 0,78 0,99 0,37 0,10 0,74 0,90 0,58 0,58 0,29 0,91

24,27 18,55 37,64 50,92 16,72 4,48 35,72 43,92 27,10 22,91 12,44 44,41

5,36 9,33 9,33 9,33 10,72 18,66 18,66 18,66 21,45 37,32 37,32 37,32

Método Númerico (SSR) 2,85 2,38 2,76 2,88 2,92 2,43 2,63 2,89 2,83 2,39 2,25 2,87

Método Analítico Jennings (J) 1,86 1,94 2,28 2,02 1,86 1,94 2,28 2,02 2,04 2,02 2,44 2,17

0,99 0,44 0,48 0,86 1,06 0,49 0,35 0,87 0,79 0,37 0,19 0,70

53,61 22,75 20,80 42,79 57,38 25,33 15,11 43,29 38,99 18,50 7,79 32,08

2,98 4,33 9,33 9,33 5,96 8,66 18,66 18,66 11,92 17,32 37,32 37,32

Método Númerico (SSR) 2,91 2,93 2,96 2,94 2,94 2,94 2,97 2,93 2,96 2,92 2,92 2,98

Método Analítico Jennings (J) 2,66 3,18 3,61 4,08 2,77 3,26 3,87 4,43 3,05 3,42 3,53 4,08

0,25 0,25 0,65 1,14 0,17 0,32 0,90 1,50 0,09 0,50 0,61 1,10

9,42 7,75 18,04 28,03 6,09 9,73 23,28 33,87 2,97 14,58 17,16 27,05

ALTURA DOS TALUDES DE 75,0 m

Descrição e Características
Ponte de Rocha Intacta : 2,50 m Ponte de Rocha Intacta : 5,00 m Ponte de Rocha Intacta : 10,00 m
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Figura AII. 6- Comparações dos fatores de segurança por SSR e Jennings (1970) para taludes de 75,0 m de altura e inclinações dos planos de 

ruptura (I.P.R.). 
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Figura AII. 7- Comparações dos fatores de segurança por SSR e Jennings (1970) para taludes de 75,0 m de altura e inclinações dos planos de 

ruptura (I.P.R.). 
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Figura AII. 8- Análises dos taludes pelo método SRR para taludes de 75,0 metros de altura e pontes de rocha intacta de 2,50 metros. 
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Figura AII. 9- Análises dos taludes pelo método SRR para taludes de 75,0 metros de altura e pontes de rocha intacta de 5,00 metros. 
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Figura AII. 10- Análises dos taludes pelo método SRR para taludes de 75,0 metros de altura e pontes de rocha intacta de 10,00 metros. 
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Tabela AII. 3- Cálculo de fatores de segurança para taludes de 135,0 m pelos métodos SSR 

e Jennings (1970). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 30 45 60 20 30 45 60 20 30 45 60

14,18 14,18 5,36 2,98 28,36 28,36 10,72 5,96 56,71 56,71 21,45 11,92

Método Númerico (SSR) 1,92 1,96 1,95 1,93 1,83 1,88 1,92 1,93 1,73 1,81 1,92 1,92

Método Analítico Jennings (J) 2,26 1,99 1,91 1,77 2,26 2,11 1,93 1,79 2,20 2,11 2,00 1,80

0,34 0,03 0,04 0,16 0,43 0,23 0,01 0,14 0,47 0,30 0,08 0,12

14,93 1,64 2,21 8,83 18,92 10,74 0,52 8,03 21,38 14,06 3,83 6,68

14,18 14,18 9,33 4,33 28,36 28,36 18,66 8,66 56,71 56,71 37,32 17,32

Método Númerico (SSR) 1,78 1,82 1,90 1,92 1,69 1,68 1,87 1,92 1,80 1,61 1,90 1,94

Método Analítico Jennings (J) 1,47 1,62 1,44 1,34 1,44 1,62 1,44 1,34 1,47 1,62 1,49 1,40

0,31 0,20 0,46 0,58 0,25 0,06 0,43 0,58 0,33 0,01 0,41 0,54

21,34 12,36 31,56 42,77 17,68 3,72 29,48 42,77 22,70 0,61 27,93 38,18

5,36 9,33 9,33 9,33 10,72 18,66 18,66 18,66 21,45 37,32 37,32 37,32

Método Númerico (SSR) 1,85 1,61 1,81 1,86 1,88 1,57 1,71 1,88 1,92 1,60 1,72 1,89

Método Analítico Jennings (J) 1,15 1,21 1,46 1,24 1,19 1,24 1,46 1,32 1,22 1,29 1,46 1,29

0,70 0,40 0,35 0,62 0,69 0,33 0,25 0,56 0,70 0,31 0,26 0,60

60,27 32,91 23,86 50,27 58,63 26,84 17,02 42,72 57,90 23,96 17,70 46,43

2,98 4,33 9,33 9,33 5,96 8,66 18,66 18,66 11,92 17,32 37,32 37,32

Método Númerico (SSR) 1,95 1,90 1,91 1,92 1,95 1,93 1,93 1,96 1,96 1,95 1,94 1,97

Método Analítico Jennings (J) 1,56 1,78 2,02 2,33 1,56 1,81 1,99 2,44 1,60 1,76 2,10 2,44

0,39 0,12 0,11 0,41 0,39 0,12 0,06 0,48 0,36 0,19 0,16 0,47

24,83 6,67 5,40 17,67 24,83 6,81 3,09 19,74 22,66 11,08 7,70 19,33
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Figura AII. 11- Comparações dos fatores de segurança por SSR e Jennings (1970) para taludes de 135,0 m de altura e inclinações dos planos de 

ruptura (I.P.R.). 

 



 

II-15 
 

Figura AII. 12- Comparações dos fatores de segurança por SSR e Jennings (1970) para taludes de 135,0 m de altura e inclinações dos planos de 

ruptura (I.P.R.). 
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Figura AII. 13- Análises dos taludes pelo método SRR para taludes de 135,0 metros de altura e pontes de rocha intacta de 2,50 metros. 
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Figura AII. 14- Análises dos taludes pelo método SRR para taludes de 135,0 metros de altura e pontes de rocha intacta de 5,00 metros. 
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Figura AII. 15- Análises dos taludes pelo método SRR para taludes de 135,0 metros de altura e pontes de rocha intacta de 10,00 metros. 
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Tabela AII. 4- Cálculo de fatores de segurança para taludes de 270,0 m pelos métodos SSR 

e Jennings (1970). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 30 45 60 20 30 45 60 20 30 45 60

14,18 14,18 5,36 2,98 28,36 28,36 10,72 5,96 56,71 56,71 21,45 11,92

Método Númerico (SSR) 1,24 1,25 1,25 1,24 1,25 1,25 1,26 1,26 1,22 1,25 1,26 1,27

Método Analítico Jennings (J) 1,66 1,50 1,45 1,39 1,68 1,52 1,46 1,40 1,66 1,52 1,47 1,40

0,42 0,25 0,20 0,15 0,43 0,27 0,20 0,14 0,44 0,27 0,21 0,13

25,30 16,71 13,87 10,55 25,57 17,78 13,98 9,72 26,51 17,78 14,44 9,32

14,18 14,18 9,33 4,33 28,36 28,36 18,66 8,66 56,71 56,71 37,32 17,32

Método Númerico (SSR) 1,21 1,21 1,23 1,22 1,16 1,20 1,26 1,25 1,21 1,17 1,23 1,26

Método Analítico Jennings (J) 1,04 1,15 1,03 0,98 1,03 1,15 1,06 1,00 1,08 1,15 1,04 1,00

0,17 0,06 0,20 0,24 0,13 0,05 0,20 0,25 0,13 0,02 0,19 0,26

16,82 4,79 19,41 23,93 13,11 3,93 19,19 25,29 12,40 1,33 17,86 26,29

5,36 9,33 9,33 9,33 10,72 18,66 18,66 18,66 21,45 37,32 37,32 37,32

Método Númerico (SSR) 1,18 1,15 1,17 1,21 1,19 1,20 1,20 1,26 1,21 1,13 1,18 1,23

Método Analítico Jennings (J) 0,76 0,79 0,94 0,79 0,77 0,79 0,94 0,80 0,78 0,81 0,94 0,81

0,42 0,36 0,23 0,42 0,42 0,41 0,26 0,46 0,43 0,32 0,24 0,42

55,26 45,74 25,01 53,34 54,67 52,08 28,22 58,08 55,37 40,37 26,08 52,79

2,98 4,33 9,33 9,33 5,96 8,66 18,66 18,66 11,92 17,32 37,32 37,32

Método Númerico (SSR) 1,25 1,24 1,25 1,24 1,27 1,23 1,24 1,26 1,22 1,27 1,27 1,28

Método Analítico Jennings (J) 0,88 0,98 1,06 1,28 0,88 0,97 1,08 1,28 0,90 0,99 1,11 1,31

0,37 0,26 0,19 0,04 0,39 0,26 0,16 0,02 0,32 0,28 0,16 0,03

42,36 26,76 17,82 3,49 44,64 26,64 15,27 1,93 35,93 28,92 14,91 2,60
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Figura AII. 16- Comparações dos fatores de segurança por SSR e Jennings (1970) para taludes de 270,0 m de altura e inclinações dos planos de 

ruptura (I.P.R.). 
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Figura AII. 17- Comparações dos fatores de segurança por SSR e Jennings (1970) para taludes de 270,0 m de altura e inclinações dos planos de 

ruptura (I.P.R.). 
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Figura AII. 18- Análises dos taludes pelo método SRR para taludes de 270,0 metros de altura e pontes de rocha intacta de 2,50 metros. 
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Figura AII. 19- Análises dos taludes pelo método SRR para taludes de 270,0 metros de altura e pontes de rocha intacta de 5,00 metros. 
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Figura AII. 20- Análises dos taludes pelo método SRR para taludes de 270,0 metros de altura e pontes de rocha intacta de 10,00 metros. 
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Tabela AII. 5- Planilhas de cálculo de F.S para taludes de 45,0 m de altura e ponte de rocha intacta 2,50 m, método Jennings (1970). 

70
45

Ângulo do Provável Plano de Ruptura
β (°) : 20 30 45 60

Parâmetros Junta
Coesão (Kpa) : 1000 500
Ângulo de atrito (°) : 30 20
Peso específico (KN/m^3) : 27
Resistência ao T ração (Kpa) : 0,3464

20 30 45 60 20 30 45 60 20 30 45 60 20 30 45 60
14,18 14,18 5,36 2,98 14,18 14,18 9,33 4,33 5,36 9,33 9,33 9,33 2,98 4,33 9,33 9,33
8,00 8,50 21,50 33,00 6,00 5,00 8,75 17,50 10,00 6,25 5,50 6,50 12,50 8,75 4,75 4,00

113,43 120,51 115,27 98,32 85,07 70,89 81,64 75,78 53,61 58,31 51,32 60,65 37,24 37,89 44,32 37,32
18,15 22,85 55,60 84,57 15,63 19,11 23,29 45,00 26,90 16,47 12,32 16,47 33,40 25,98 13,45 14,64

131,57 131,57 131,57 131,57 90,00 90,00 90,00 90,00 63,64 63,64 63,64 63,64 51,96 51,96 51,96 51,96
0,86 0,93 0,97 0,98 0,96 0,79 0,94 0,97 0,93 0,95 0,81 0,99 0,94 0,84 0,88 0,72

65159,13 65159,13 65159,13 65159,13 37399,90 37399,90 37399,90 37399,90 17387,46 17387,46 17387,46 17387,46 5833,28 5833,28 5833,28 5833,28
465,37 472,55 513,48 607,50 365,43 359,88 372,58 415,55 213,17 200,01 193,19 200,01 73,27 64,81 58,11 56,13
131,57 129,57 119,24 100,79 88,63 90,00 86,93 77,94 57,68 61,47 63,64 61,47 39,80 45,00 50,19 51,96

0,00 22,85 55,60 84,57 15,63 0,00 23,29 45,00 26,90 16,47 0,00 16,47 33,40 25,98 13,45 0,00
98946,01 92514,03 84331,40 74235,10 58164,69 67810,63 58323,82 52034,66 35530,37 36924,30 42964,82 35658,49 22285,22 27215,74 29166,38 34538,25
22285,73 22285,73 22285,73 22285,73 18699,95 18699,95 18699,95 18699,95 12294,79 12294,79 12294,79 12294,79 5051,77 5051,77 5051,77 5051,77

4,44 4,15 3,78 3,33 3,11 3,63 3,12 2,78 2,89 3,00 3,49 2,90 4,41 5,39 5,77 6,84
3,82 4,06 4,40 4,34 3,74 3,44 4,16 4,33 4,15 3,61 3,70 4,29 4,30 4,38 4,37 4,30

Fator de Segurança (RF/DF)
Fator de Segurança pelo Phase2

Peso do Maciço Rochoso (w)
Tensão Normal (σn)
Comprimento do Plano de Descontinuidades (AC)
Comp. do Plano Projetada do Ponte de Rocha (BC)
Forças Resistentes (RF)
Forças Perturbadoras (DF)

Coeficiente de Continuidade (K)

Ângulo de Inclinação das Decontinuidades α (°)
Comprimento de cada Junta (a)
Número de Juntas (n)
Soma das Juntas
Soma das Pontes de Rocha Intacta
Comprimento do Plano de Ruptura (AB)

CARACTERIST ICAS DO PLANO PROVÁVEL DE RUPTURA

Comprimento de Rocha Intacta = 2,50 m

Ângulos de Inclinação (°) :
GEOMETRÍA DO TALUDE GLOBAL

Altura do Talude (m) : 

Rocha intacta
PARÂMETROS GEOTÉCNICOS

Comprimento de Rocha Intacta = 2,50 m

Ângulo de Inclinação do Plano de Ruptura 20 graus 30 graus 45 graus 60 graus

Comprimento de Rocha Intacta = 2,50 m Comprimento de Rocha Intacta = 2,50 m Características da Geometría do Talude
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Tabela AII. 6- Planilhas de cálculo de F.S para taludes de 45,0 m de altura e ponte de rocha intacta 5,00 m, método Jennings (1970). 

70
45

Ângulo do Provável Plano de Ruptura
β (°) : 20 30 45 60

Parâmetros Junta
Coesão (Kpa) : 1000 500
Ângulo de atrito (°) : 30 20
Peso específico (KN/m^3) : 27
Resistência ao T ração (Kpa) : 0,3464

20 30 45 60 20 30 45 60 20 30 45 60 20 30 45 60
28,36 28,36 10,72 5,96 28,36 28,36 18,66 8,66 10,72 18,66 18,66 18,66 5,96 8,66 18,66 18,66
4,00 4,00 10,25 16,00 2,75 2,75 4,00 8,25 4,50 3,00 2,75 3,00 6,50 4,50 2,00 2,00

113,43 113,43 109,91 95,34 77,98 77,98 74,64 71,45 48,25 55,98 51,32 55,98 38,73 38,97 37,32 37,32
18,15 22,85 55,60 84,57 15,63 12,02 23,29 45,00 26,90 16,47 12,32 16,47 33,40 25,98 13,45 14,64

131,57 131,57 131,57 131,57 90,00 90,00 90,00 90,00 63,64 63,64 63,64 63,64 51,96 51,96 51,96 51,96
0,86 0,88 0,92 0,95 0,88 0,87 0,86 0,92 0,84 0,91 0,81 0,91 0,97 0,87 0,74 0,72

65159,13 65159,13 65159,13 65159,13 37399,90 37399,90 37399,90 37399,90 17387,46 17387,46 17387,46 17387,46 5833,28 5833,28 5833,28 5833,28
465,37 472,55 513,48 607,50 365,43 359,88 372,58 415,55 213,17 200,01 193,19 200,01 73,27 64,81 58,11 56,13
131,57 129,57 119,24 100,79 88,63 90,00 86,93 77,94 57,68 61,47 63,64 61,47 39,80 45,00 50,19 51,96

0,00 22,85 55,60 84,57 15,63 0,00 23,29 45,00 26,90 16,47 0,00 16,47 33,40 25,98 13,45 0,00
98946,01 96773,39 87600,10 76111,01 62262,02 63721,70 62378,68 54583,18 38455,13 38189,94 42964,67 38189,94 21517,08 26659,27 32751,84 34538,15
22285,73 22285,73 22285,73 22285,73 18699,95 18699,95 18699,95 18699,95 12294,79 12294,79 12294,79 12294,79 5051,77 5051,77 5051,77 5051,77

4,44 4,34 3,93 3,42 3,33 3,41 3,34 2,92 3,13 3,11 3,49 3,11 4,26 5,28 6,48 6,84
3,61 4,04 4,35 4,37 3,72 3,16 3,99 4,35 4,35 3,36 3,40 4,22 4,37 4,36 4,37 4,39

Comprimento de Rocha Intacta = 5,00 m Características da Geometría do Talude Comprimento de Rocha Intacta = 5,00 m Comprimento de Rocha Intacta = 5,00 m Comprimento de Rocha Intacta = 5,00 m
Ângulo de Inclinação das Decontinuidades α (°)
Comprimento de cada Junta (a)
Número de Juntas (n)
Soma das Juntas
Soma das Pontes de Rocha Intacta

Ângulo de Inclinação do Plano de Ruptura 20 graus 30 graus 45 graus 60 graus

CARACTERIST ICAS DO PLANO PROVÁVEL DE RUPTURA

Ângulos de Inclinação (°) :
GEOMETRÍA DO TALUDE GLOBAL

Altura do Talude (m) : 

Rocha intacta
PARÂMETROS GEOTÉCNICOS

Comprimento do Plano de Ruptura (AB)
Coeficiente de Continuidade (K)
Peso do Maciço Rochoso (w)
Tensão Normal (σn)
Comprimento do Plano de Descontinuidades (AC)
Comp. do Plano Projetada do Ponte de Rocha (BC)
Forças Resistentes (RF)
Forças Perturbadoras (DF)
Fator de Segurança (RF/DF)
Fator de Segurança pelo Phase2
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Tabela AII. 7- Planilhas de cálculo de F.S para taludes de 45,0 m de altura e ponte de rocha intacta 10,00 m, método Jennings (1970). 
70
45

Ângulo do Provável Plano de Ruptura
β (°) : 20 30 45 60

Parâmetros Junta
Coesão (Kpa) : 1000 500
Ângulo de atrito (°) : 30 20
Peso específico (KN/m^3) : 27
Resistência ao Tração (Kpa) : 0,3464

20 30 45 60 20 30 45 60 20 30 45 60 20 30 45 60
56,71 56,71 21,45 11,92 42,53 56,71 37,32 17,32 21,45 37,32 37,32 27,31 11,92 12,99 20,03 37,32
2,00 2,00 5,00 8,00 1,70 1,00 2,00 4,00 2,50 1,50 1,00 1,70 2,50 2,50 1,50 1,00

113,43 113,43 107,23 95,34 72,31 56,71 74,64 69,28 53,61 55,98 37,32 46,42 29,79 32,48 30,04 37,32
18,15 22,85 55,60 84,57 15,63 33,29 23,29 45,00 26,90 16,47 26,32 16,47 33,40 25,98 13,45 14,64

131,57 131,57 131,57 131,57 90,00 90,00 90,00 90,00 63,64 63,64 63,64 63,64 51,96 51,96 51,96 51,96
0,86 0,88 0,90 0,95 0,82 0,63 0,86 0,89 0,93 0,91 0,59 0,76 0,75 0,72 0,60 0,72

65159,13 65159,13 65159,13 65159,13 37399,90 37399,90 37399,90 37399,90 17387,46 17387,46 17387,46 17387,46 5833,28 5833,28 5833,28 5833,28
465,37 472,55 513,48 607,50 365,43 359,88 372,58 415,55 213,17 200,01 193,19 200,01 73,27 64,81 58,11 56,13
131,57 129,57 119,24 100,79 88,63 90,00 86,93 77,94 57,68 61,47 63,64 61,47 39,80 45,00 50,19 51,96

0,00 22,85 55,60 84,57 15,63 0,00 23,29 45,00 26,90 16,47 0,00 16,47 33,40 25,98 13,45 0,00
98946,01 96773,39 89233,81 76111,51 65539,89 75988,50 62378,80 55857,93 35530,51 38190,03 50539,27 43377,31 26126,06 29996,78 36482,31 34538,20
22285,73 22285,73 22285,73 22285,73 18699,95 18699,95 18699,95 18699,95 12294,79 12294,79 12294,79 12294,79 5051,77 5051,77 5051,77 5051,77

4,44 4,34 4,00 3,42 3,50 4,06 3,34 2,99 2,89 3,11 4,11 3,53 5,17 5,94 7,22 6,84
3,41 3,73 4,14 4,42 3,81 2,81 3,68 4,31 4,13 3,71 2,93 4,18 4,44 4,45 4,28 4,50

Comprimento de Rocha Intacta = 10,00 m

Ângulo de Inclinação do Plano de Ruptura 20 graus 30 graus 45 graus 60 graus

CARACTERIST ICAS DO PLANO PROVÁVEL DE RUPTURA

Ângulos de Inclinação (°) :
Altura do Talude (m) : 

Rocha intacta
PARÂMETROS GEOT ÉCNICOS

 Características da Geometría do Talude Comprimento de Rocha Intacta = 10,00 m Comprimento de Rocha Intacta = 10,00 m Comprimento de Rocha Intacta = 10,00 m
Ângulo de Inclinação das Decontinuidades α (°)
Comprimento de cada Junta (a)
Número de Juntas (n)
Soma das Juntas
Soma das Pontes de Rocha Intacta
Comprimento do Plano de Ruptura (AB)
Coeficiente de Continuidade (K)

Forças Perturbadoras (DF)
Fator de Segurança (RF/DF)
Fator de Segurança pelo Phase2

Peso do Maciço Rochoso (w)
Tensão Normal (σn)
Comprimento do Plano de Descontinuidades (AC)
Comp. do Plano Projetada do Ponte de Rocha (BC)
Forças Resistentes (RF)
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Tabela AII. 8- Planilhas de cálculo de F.S para taludes de 75,0 m de altura e ponte de rocha intacta 2,50 m, método Jennings (1970). 

70
75

Ângulo do Provável Plano de Ruptura
β (°) : 20 30 45 60

PARÂMETROS GEOTÉCNICOS
Parâmetros Junta
Coesão (Kpa) : 1000 500
Ângulo de atrito (°) : 30 20
Peso específico (KN/m^3) : 27
Resistência ao T ração (Kpa) : 0,3464

20 30 45 60 20 30 45 60 20 30 45 60 20 30 45 60
14,18 14,18 5,36 2,98 14,18 14,18 9,33 4,33 5,36 9,33 9,33 9,33 2,98 4,33 9,33 9,33
13,00 14,75 36,00 55,00 10,00 9,00 15,00 29,00 17,00 10,50 9,00 10,00 21,50 15,50 7,75 7,00

184,32 209,13 193,01 163,87 141,78 127,60 139,95 125,57 91,14 97,97 83,97 93,30 64,06 67,12 72,31 65,31
34,97 38,08 92,67 140,95 26,05 22,40 38,82 75,00 44,83 27,45 22,10 27,45 55,67 43,30 22,41 21,29

219,29 219,29 219,29 219,29 150,00 150,00 150,00 150,00 106,07 106,07 106,07 106,07 86,60 86,60 86,60 86,60
0,84 0,97 0,97 0,98 0,96 0,85 0,97 0,97 0,95 0,96 0,79 0,91 0,97 0,89 0,86 0,75

180997,58 180997,58 180997,58 180997,58 103888,62 103888,62 103888,62 103888,62 48298,51 48298,51 48298,51 48298,51 16203,55 16203,55 16203,55 16203,55
775,62 787,59 855,80 1012,50 609,05 599,80 620,96 692,59 355,28 333,35 321,99 333,35 122,12 108,02 96,85 93,55
219,29 215,95 198,74 167,98 147,72 150,00 144,89 129,90 96,13 102,45 106,07 102,45 66,34 75,00 83,65 86,60

0,00 38,08 92,67 140,95 26,05 0,00 38,82 75,00 44,83 27,45 0,00 27,45 55,67 43,30 22,41 0,00
194819,24 174441,53 165188,37 148842,73 110348,49 121810,96 108313,80 100503,87 63365,80 66218,34 78029,03 68882,69 37321,17 44572,24 50680,72 57321,02
61904,82 61904,82 61904,82 61904,82 51944,31 51944,31 51944,31 51944,31 34152,20 34152,20 34152,20 34152,20 14032,68 14032,68 14032,68 14032,68

3,15 2,82 2,67 2,40 2,12 2,35 2,09 1,93 1,86 1,94 2,28 2,02 2,66 3,18 3,61 4,08
2,74 2,85 2,92 2,95 2,64 2,78 2,87 2,92 2,85 2,38 2,76 2,88 2,91 2,93 2,96 2,94

Forças Perturbadoras (DF)
Fator de Segurança (RF/DF)
Fator de Segurança pelo Phase2

Forças Resistentes (RF)

Ângulo de Inclinação das Decontinuidades α (°)
Comprimento de cada Junta (a)
Número de Juntas (n)
Soma das Juntas
Soma das Pontes de Rocha Intacta
Comprimento do Plano de Ruptura (AB)
Coeficiente de Continuidade (K)
Peso do Maciço Rochoso (w)
Tensão Normal (σn)
Comprimento do Plano de Descontinuidades (AC)
Comp. do Plano Projetada do Ponte de Rocha (BC)

Ângulo de Inclinação do Plano de Ruptura 20 graus 30 graus 45 graus 60 graus

 Características da Geometría do Talude Comprimento de Rocha Intacta = 2,50 m Comprimento de Rocha Intacta = 2,50 m Comprimento de Rocha Intacta = 2,50 m Comprimento de Rocha Intacta = 2,50 m

Rocha intacta

GEOMETRÍA DO TALUDE GLOBAL
Ângulos de Inclinação (°) :
Altura do Talude (m) : 
CARACTERIST ICAS DO PLANO PROVÁVEL DE RUPTURA
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Tabela AII. 9- Planilhas de cálculo de F.S para taludes de 75,0 m de altura e ponte de rocha intacta 5,00 m, método Jennings (1970). 

70
75

Ângulo do Provável Plano de Ruptura
β (°) : 20 30 45 60

PARÂMETROS GEOTÉCNICOS
Parâmetros Junta
Coesão (Kpa) : 1000 500
Ângulo de atrito (°) : 30 20
Peso específico (KN/m^3) : 27
Resistência ao T ração (Kpa) : 0,3464

20 30 45 60 20 30 45 60 20 30 45 60 20 30 45 60
28,36 28,36 10,72 5,96 28,36 28,36 18,66 8,66 10,72 18,66 18,66 18,66 5,96 8,66 18,66 18,66
6,50 6,50 17,50 26,50 4,75 4,50 7,50 13,50 8,50 5,25 4,50 5,00 10,25 7,50 3,50 3,00

184,32 184,32 187,64 157,91 134,69 127,60 139,95 116,91 91,14 97,97 83,97 93,30 61,08 64,95 65,31 55,98
34,97 38,08 92,67 140,95 26,05 22,40 38,82 75,00 44,83 27,45 22,09 27,45 55,67 43,30 22,41 30,62

219,29 219,29 219,29 219,29 150,00 150,00 150,00 150,00 106,07 106,07 106,07 106,07 86,60 86,60 86,60 86,60
0,84 0,85 0,94 0,94 0,91 0,85 0,97 0,90 0,95 0,96 0,79 0,91 0,92 0,87 0,78 0,65

180997,58 180997,58 180997,58 180997,58 103888,62 103888,62 103888,62 103888,62 48298,51 48298,51 48298,51 48298,51 16203,55 16203,55 16203,55 16203,55
775,62 787,59 855,80 1012,50 609,05 599,80 620,96 692,59 355,28 333,35 321,99 333,35 122,12 108,02 96,85 93,55
219,29 215,95 198,74 167,98 147,72 150,00 144,89 129,90 96,13 102,45 106,07 102,45 66,34 75,00 83,65 86,60

0,00 38,08 92,67 140,95 26,05 0,00 38,82 75,00 44,83 27,45 0,00 27,45 55,67 43,30 22,41 0,00
194819,24 191017,21 168849,24 153109,51 114814,33 121810,96 108313,32 106112,95 63366,29 66218,04 78028,77 68882,41 38888,51 45704,28 54323,94 62172,16
61904,82 61904,82 61904,82 61904,82 51944,31 51944,31 51944,31 51944,31 34152,20 34152,20 34152,20 34152,20 14032,68 14032,68 14032,68 14032,68

3,15 3,09 2,73 2,47 2,21 2,35 2,09 2,04 1,86 1,94 2,28 2,02 2,77 3,26 3,87 4,43
2,75 2,92 3,02 2,98 2,58 2,45 2,83 2,94 2,92 2,43 2,63 2,89 2,94 2,94 2,97 2,93

Forças Perturbadoras (DF)
Fator de Segurança (RF/DF)
Fator de Segurança pelo Phase2

Forças Resistentes (RF)

Ângulo de Inclinação das Decontinuidades α (°)
Comprimento de cada Junta (a)
Número de Juntas (n)
Soma das Juntas
Soma das Pontes de Rocha Intacta
Comprimento do Plano de Ruptura (AB)
Coeficiente de Continuidade (K)
Peso do Maciço Rochoso (w)
Tensão Normal (σn)
Comprimento do Plano de Descontinuidades (AC)
Comp. do Plano Projetada do Ponte de Rocha (BC)

45 graus 60 graus

 Características da Geometría do Talude Comprimento de Rocha Intacta = 5,00 m Comprimento de Rocha Intacta = 5,00 m Comprimento de Rocha Intacta = 5,00 m Comprimento de Rocha Intacta = 5,00 m

30 grausÂngulo de Inclinação do Plano de Ruptura 20 graus

Rocha intacta

GEOMETRÍA DO TALUDE GLOBAL
Ângulos de Inclinação (°) :
Altura do Talude (m) : 
CARACTERIST ICAS DO PLANO PROVÁVEL DE RUPTURA
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Tabela AII. 10- Planilhas de cálculo de F.S para taludes de 75,0 m de altura e ponte de rocha intacta 10,00 m, método Jennings (1970). 

70
75

Ângulo do Provável Plano de Ruptura
β (°) : 20 30 45 60

PARÂMETROS GEOTÉCNICOS
Parâmetros Junta
Coesão (Kpa) : 1000 500
Ângulo de atrito (°) : 30 20
Peso específico (KN/m^3) : 27
Resistência ao T ração (Kpa) : 0,3464

20 30 45 60 20 30 45 60 20 30 45 60 20 30 45 60
56,71 56,71 21,45 11,92 56,71 56,71 37,32 17,32 21,45 37,32 37,32 37,32 11,92 17,32 37,32 37,32
3,00 3,50 8,50 13,50 2,50 2,00 3,25 6,75 3,75 2,50 2,00 2,25 4,50 3,50 2,00 1,75

170,14 198,49 182,28 160,89 141,78 113,43 121,29 116,91 80,42 93,30 74,64 83,97 53,63 60,62 74,64 65,31
49,15 38,08 92,67 140,95 26,05 36,57 38,82 75,00 44,83 27,45 31,43 27,45 55,67 43,30 22,41 21,29

219,29 219,29 219,29 219,29 150,00 150,00 150,00 150,00 106,07 106,07 106,07 106,07 86,60 86,60 86,60 86,60
0,78 0,92 0,92 0,96 0,96 0,76 0,84 0,90 0,84 0,91 0,70 0,82 0,81 0,81 0,89 0,75

180997,58 180997,58 180997,58 180997,58 103888,62 103888,62 103888,62 103888,62 48298,51 48298,51 48298,51 48298,51 16203,55 16203,55 16203,55 16203,55
775,62 787,59 855,80 1012,50 609,05 599,80 620,96 692,59 355,28 333,35 321,99 333,35 122,12 108,02 96,85 93,55
219,29 215,95 198,74 167,98 147,72 150,00 144,89 129,90 96,13 102,45 106,07 102,45 66,34 75,00 83,65 86,60

0,00 38,08 92,67 140,95 26,05 0,00 38,82 75,00 44,83 27,45 0,00 27,45 55,67 43,30 22,41 0,00
204254,85 181545,40 172508,31 150977,08 110348,49 130714,67 120116,18 106113,38 69540,19 68882,55 83335,00 74211,27 42807,10 47969,35 49466,15 57320,93
61904,82 61904,82 61904,82 61904,82 51944,31 51944,31 51944,31 51944,31 34152,20 34152,20 34152,20 34152,20 14032,68 14032,68 14032,68 14032,68

3,30 2,93 2,79 2,44 2,12 2,52 2,31 2,04 2,04 2,02 2,44 2,17 3,05 3,42 3,53 4,08
2,55 2,80 2,99 3,01 2,70 1,94 2,60 2,95 2,83 2,39 2,25 2,87 2,96 2,92 2,92 2,98

Forças Perturbadoras (DF)
Fator de Segurança (RF/DF)
Fator de Segurança pelo Phase2

Coeficiente de Continuidade (K)
Peso do Maciço Rochoso (w)
Tensão Normal (σn)
Comprimento do Plano de Descontinuidades (AC)
Comp. do Plano Projetada do Ponte de Rocha (BC)
Forças Resistentes (RF)

Comprimento do Plano de Ruptura (AB)

45 graus 60 graus

 Características da Geometría do Talude Comprimento de Rocha Intacta = 10,00 m Comprimento de Rocha Intacta = 10,00 m Comprimento de Rocha Intacta = 10,00 m Comprimento de Rocha Intacta = 10,00 m

30 graus

Ângulo de Inclinação das Decontinuidades α (°)
Comprimento de cada Junta (a)
Número de Juntas (n)
Soma das Juntas
Soma das Pontes de Rocha Intacta

Ângulo de Inclinação do Plano de Ruptura 20 graus

Rocha intacta

GEOMETRÍA DO TALUDE GLOBAL
Ângulos de Inclinação (°) :
Altura do Talude (m) : 
CARACTERIST ICAS DO PLANO PROVÁVEL DE RUPTURA
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Tabela AII. 11- Planilhas de cálculo de F.S para taludes de 135,0 m de altura e ponte de rocha intacta 2,50 m, método Jennings (1970). 

70
135

Ângulo do Provável Plano de Ruptura
β (°) : 20 30 45 60

Parâmetros Junta
Coesão (Kpa) : 1000 500
Ângulo de atrito (°) : 30 20
Peso específico (KN/m^3) : 27
Resistência ao T ração (Kpa) : 0,3464

20 30 45 60 20 30 45 60 20 30 45 60 20 30 45 60
14,18 14,18 5,36 2,98 14,18 14,18 9,33 4,33 5,36 9,33 9,33 9,33 2,98 4,33 9,33 9,33
23,00 27,00 66,00 100,00 18,00 16,00 27,00 53,00 32,00 19,50 16,00 19,00 39,00 29,50 14,75 13,00

326,10 382,81 353,85 297,94 255,21 226,85 251,91 229,50 171,56 181,94 149,28 177,27 116,20 127,74 137,62 121,29
68,61 68,54 166,81 253,72 46,89 43,15 69,88 135,00 80,69 49,41 41,64 49,41 100,20 77,94 40,35 34,59

394,71 394,71 394,71 394,71 270,00 270,00 270,00 270,00 190,92 190,92 190,92 190,92 155,88 155,88 155,88 155,88
0,83 0,98 0,99 0,99 0,96 0,84 0,97 0,98 0,99 0,99 0,78 0,96 0,97 0,95 0,91 0,78

586432,15 586432,15 586432,15 586432,15 336599,12 336599,12 336599,12 336599,12 156487,17 156487,17 156487,17 156487,17 52499,49 52499,49 52499,49 52499,49
1396,12 1417,65 1540,44 1822,50 1096,30 1079,64 1117,73 1246,66 639,50 600,03 579,58 600,03 219,82 194,44 174,33 168,39
394,71 388,72 357,73 302,37 265,90 270,00 260,80 233,83 173,03 184,41 190,92 184,41 119,41 135,00 150,57 155,88

0,00 68,54 166,81 253,72 46,89 0,00 69,88 135,00 80,69 49,41 0,00 49,41 100,20 77,94 40,35 0,00
452676,53 399669,36 382658,11 355691,81 246893,66 272613,32 243061,80 226330,02 127725,41 134036,48 161701,81 136966,29 71021,27 80986,45 91799,45 106036,04
200571,61 200571,61 200571,61 200571,61 168299,56 168299,56 168299,56 168299,56 110653,14 110653,14 110653,14 110653,14 45465,89 45465,89 45465,89 45465,89

2,26 1,99 1,91 1,77 1,47 1,62 1,44 1,34 1,15 1,21 1,46 1,24 1,56 1,78 2,02 2,33
1,92 1,96 1,95 1,93 1,78 1,82 1,90 1,92 1,85 1,61 1,81 1,86 1,95 1,90 1,91 1,92

Forças Perturbadoras (DF)
Fator de Segurança (RF/DF)
Fator de Segurança pelo Phase2

Forças Resistentes (RF)

Ângulo de Inclinação das Decontinuidades α (°)
Comprimento de cada Junta (a)
Número de Juntas (n)
Soma das Juntas
Soma das Pontes de Rocha Intacta
Comprimento do Plano de Ruptura (AB)
Coeficiente de Continuidade (K)
Peso do Maciço Rochoso (w)
Tensão Normal (σn)
Comprimento do Plano de Descontinuidades (AC)
Comp. do Plano Projetada do Ponte de Rocha (BC)

Ângulo de Inclinação do Plano de Ruptura 20 graus 30 graus 45 graus 60 graus

 Características da Geometría do Talude Comprimento de Rocha Intacta = 2,50 m Comprimento de Rocha Intacta = 2,50 m Comprimento de Rocha Intacta = 2,50 m Comprimento de Rocha Intacta = 2,50 m

Rocha intacta

GEOMETRÍA DO TALUDE GLOBAL
Ângulos de Inclinação (°) :
Altura do Talude (m) : 
CARACTERIST ICAS DO PLANO PROVÁVEL DE RUPTURA

PARÂMETROS GEOTÉCNICOS
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Tabela AII. 12- Planilhas de cálculo de F.S para taludes de 135,0 m de altura e ponte de rocha intacta 5,00 m, método Jennings (1970). 

70
135

Ângulo do Provável Plano de Ruptura
β (°) : 20 30 45 60

Parâmetros Junta
Coesão (Kpa) : 1000 500
Ângulo de atrito (°) : 30 20
Peso específico (KN/m^3) : 27
Resistência ao T ração (Kpa) : 0,3464

20 30 45 60 20 30 45 60 20 30 45 60 20 30 45 60
28,36 28,36 10,72 5,96 28,36 28,36 18,66 8,66 10,72 18,66 18,66 18,66 5,96 8,66 18,66 18,66
11,50 12,50 32,50 49,50 9,25 8,00 13,50 26,50 15,50 9,50 8,00 8,75 19,50 14,50 7,50 6,00

326,10 354,46 348,48 294,96 262,30 226,85 251,91 229,50 166,20 177,27 149,28 163,28 116,20 125,57 139,95 111,96
68,61 68,54 166,81 253,72 46,89 43,15 69,88 135,00 80,69 49,41 41,64 49,41 100,20 77,94 40,35 43,92

394,71 394,71 394,71 394,71 270,00 270,00 270,00 270,00 190,92 190,92 190,92 190,92 155,88 155,88 155,88 155,88
0,83 0,91 0,97 0,98 0,99 0,84 0,97 0,98 0,96 0,96 0,78 0,89 0,97 0,93 0,93 0,72

586432,15 586432,15 586432,15 586432,15 336599,12 336599,12 336599,12 336599,12 156487,17 156487,17 156487,17 156487,17 52499,49 52499,49 52499,49 52499,49
1396,12 1417,65 1540,44 1822,50 1096,30 1079,64 1117,73 1246,66 639,50 600,03 579,58 600,03 219,82 194,44 174,33 168,39
394,71 388,72 357,73 302,37 265,90 270,00 260,80 233,83 173,03 184,41 190,92 184,41 119,41 135,00 150,57 155,88

0,00 68,54 166,81 253,72 46,89 0,00 69,88 135,00 80,69 49,41 0,00 49,41 100,20 77,94 40,35 0,00
452676,53 422425,34 387103,71 358340,15 241690,77 272613,32 243060,81 226327,99 131138,63 136965,69 161701,31 145755,17 71021,27 82158,02 90546,02 111036,01
200571,61 200571,61 200571,61 200571,61 168299,56 168299,56 168299,56 168299,56 110653,14 110653,14 110653,14 110653,14 45465,89 45465,89 45465,89 45465,89

2,26 2,11 1,93 1,79 1,44 1,62 1,44 1,34 1,19 1,24 1,46 1,32 1,56 1,81 1,99 2,44
1,83 1,88 1,92 1,93 1,69 1,68 1,87 1,92 1,88 1,57 1,71 1,88 1,95 1,93 1,93 1,96

Forças Perturbadoras (DF)
Fator de Segurança (RF/DF)
Fator de Segurança pelo Phase2

Forças Resistentes (RF)

Ângulo de Inclinação das Decontinuidades α (°)
Comprimento de cada Junta (a)
Número de Juntas (n)
Soma das Juntas
Soma das Pontes de Rocha Intacta
Comprimento do Plano de Ruptura (AB)
Coeficiente de Continuidade (K)
Peso do Maciço Rochoso (w)
Tensão Normal (σn)
Comprimento do Plano de Descontinuidades (AC)
Comp. do Plano Projetada do Ponte de Rocha (BC)

45 graus 60 graus

 Características da Geometría do Talude Comprimento de Rocha Intacta = 5,00 m Comprimento de Rocha Intacta = 5,00 m Comprimento de Rocha Intacta = 5,00 m Comprimento de Rocha Intacta = 5,00 m

30 grausÂngulo de Inclinação do Plano de Ruptura 20 graus

Rocha intacta

GEOMETRÍA DO TALUDE GLOBAL
Ângulos de Inclinação (°) :
Altura do Talude (m) : 
CARACTERIST ICAS DO PLANO PROVÁVEL DE RUPTURA

PARÂMETROS GEOTÉCNICOS
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Tabela AII. 13- Planilhas de cálculo de F.S para taludes de 135,0 m de altura e ponte de rocha intacta 10,00 m, método Jennings (1970). 

70
135

Ângulo do Provável Plano de Ruptura
β (°) : 20 30 45 60

Parâmetros Junta
Coesão (Kpa) : 1000 500
Ângulo de atrito (°) : 30 20
Peso específico (KN/m^3) : 27
Resistência ao T ração (Kpa) : 0,3464

20 30 45 60 20 30 45 60 20 30 45 60 20 30 45 60
56,71 56,71 21,45 11,92 56,71 56,71 37,32 17,32 21,45 37,32 37,32 37,32 11,92 17,32 37,32 37,32
6,00 6,25 15,50 24,50 4,50 4,00 6,50 12,50 7,50 4,50 4,00 4,50 9,50 7,50 3,50 3,00

340,28 354,46 332,40 291,98 255,21 226,85 242,58 216,51 160,84 167,94 149,28 167,94 113,22 129,90 130,62 111,96
54,44 68,54 166,81 253,72 46,89 43,15 69,88 135,00 80,69 49,41 41,64 49,41 100,20 77,94 40,35 43,92

394,71 394,71 394,71 394,71 270,00 270,00 270,00 270,00 190,92 190,92 190,92 190,92 155,88 155,88 155,88 155,88
0,86 0,91 0,93 0,97 0,96 0,84 0,93 0,93 0,93 0,91 0,78 0,91 0,95 0,96 0,87 0,72

586432,15 586432,15 586432,15 586432,15 336599,12 336599,12 336599,12 336599,12 156487,17 156487,17 156487,17 156487,17 52499,49 52499,49 52499,49 52499,49
1396,12 1417,65 1540,44 1822,50 1096,30 1079,64 1117,73 1246,66 639,50 600,03 579,58 600,03 219,82 194,44 174,33 168,39
394,71 388,72 357,73 302,37 265,90 270,00 260,80 233,83 173,03 184,41 190,92 184,41 119,41 135,00 150,57 155,88

0,00 68,54 166,81 253,72 46,89 0,00 69,88 135,00 80,69 49,41 0,00 49,41 100,20 77,94 40,35 0,00
441363,70 422425,34 400431,03 360990,67 246893,66 272613,32 249951,61 236279,80 134550,35 142825,62 161701,56 142825,62 72651,24 79813,70 95558,35 111036,17
200571,61 200571,61 200571,61 200571,61 168299,56 168299,56 168299,56 168299,56 110653,14 110653,14 110653,14 110653,14 45465,89 45465,89 45465,89 45465,89

2,20 2,11 2,00 1,80 1,47 1,62 1,49 1,40 1,22 1,29 1,46 1,29 1,60 1,76 2,10 2,44
1,73 1,81 1,92 1,92 1,80 1,61 1,90 1,94 1,92 1,60 1,72 1,89 1,96 1,95 1,94 1,97

Forças Perturbadoras (DF)
Fator de Segurança (RF/DF)
Fator de Segurança pelo Phase2

Coeficiente de Continuidade (K)
Peso do Maciço Rochoso (w)
Tensão Normal (σn)
Comprimento do Plano de Descontinuidades (AC)
Comp. do Plano Projetada do Ponte de Rocha (BC)
Forças Resistentes (RF)

Comprimento do Plano de Ruptura (AB)

45 graus 60 graus

 Características da Geometría do Talude Comprimento de Rocha Intacta = 10,00 m Comprimento de Rocha Intacta = 10,00 m Comprimento de Rocha Intacta = 10,00 m Comprimento de Rocha Intacta = 10,00 m

30 graus

Ângulo de Inclinação das Decontinuidades α (°)
Comprimento de cada Junta (a)
Número de Juntas (n)
Soma das Juntas
Soma das Pontes de Rocha Intacta

Ângulo de Inclinação do Plano de Ruptura 20 graus

Rocha intacta

GEOMETRÍA DO TALUDE GLOBAL
Ângulos de Inclinação (°) :
Altura do Talude (m) : 
CARACTERIST ICAS DO PLANO PROVÁVEL DE RUPTURA

PARÂMETROS GEOTÉCNICOS
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Tabela AII. 14- Planilhas de cálculo de F.S para taludes de 270,0 m de altura e ponte de rocha intacta 2,50 m, método Jennings (1970). 

70
270

Ângulo do Provável Plano de Ruptura
β (°) : 20 30 45 60

Parâmetros Junta
Coesão (Kpa) : 1000 500
Ângulo de atrito (°) : 30 20
Peso específico (KN/m^3) : 27
Resistência ao T ração (Kpa) : 0,3464

20 30 45 60 20 30 45 60 20 30 45 60 20 30 45 60
14,18 14,18 5,36 2,98 14,18 14,18 9,33 4,33 5,36 9,33 9,33 9,33 2,98 4,33 9,33 9,33
47,00 54,00 132,75 201,00 37,00 32,00 55,00 107,00 64,00 39,00 32,00 39,00 79,00 60,50 31,50 26,00

666,38 765,62 711,71 598,86 524,59 453,70 513,16 463,32 343,12 363,87 298,56 363,87 235,37 261,97 293,90 242,58
123,05 137,08 333,63 507,43 93,77 86,30 139,76 270,00 161,37 98,83 83,27 98,83 200,40 155,88 80,69 69,19
789,43 789,43 789,43 789,43 540,00 540,00 540,00 540,00 381,84 381,84 381,84 381,84 311,77 311,77 311,77 311,77

0,84 0,98 0,99 0,99 0,99 0,84 0,98 0,99 0,99 0,99 0,78 0,99 0,99 0,97 0,98 0,78
2345728,6 2345728,6 2345728,6 2345728,6 1346396,5 1346396,5 1346396,5 1346396,5 625948,69 625948,69 625948,69 625948,69 209997,96 209997,96 209997,96 209997,96
2792,23 2835,31 3080,89 3645,00 2192,59 2159,28 2235,46 2493,33 1279,00 1200,06 1159,16 1200,06 439,64 388,89 348,66 336,78
789,43 777,43 715,46 604,74 531,80 540,00 521,60 467,65 346,06 368,83 381,84 368,83 238,83 270,00 301,15 311,77

0,00 137,08 333,63 507,43 93,77 0,00 139,76 270,00 161,37 98,83 0,00 98,83 200,40 155,88 80,69 0,00
1331841,0 1204054,8 1164360,3 1112163,9 697263,59 777304,49 693444,44 662692,88 336400,80 349256,00 414251,18 349256,00 159683,47 177897,22 192952,51 233666,31
802286,43 802286,43 802286,43 802286,43 673198,25 673198,25 673198,25 673198,25 442612,57 442612,57 442612,57 442612,57 181863,57 181863,57 181863,57 181863,57

1,66 1,50 1,45 1,39 1,04 1,15 1,03 0,98 0,76 0,79 0,94 0,79 0,88 0,98 1,06 1,28
1,24 1,25 1,25 1,24 1,21 1,21 1,23 1,22 1,18 1,15 1,17 1,21 1,25 1,24 1,25 1,24

Rocha intacta

GEOMETRÍA DO TALUDE GLOBAL
Ângulos de Inclinação (°) :
Altura do Talude (m) : 
CARACTERIST ICAS DO PLANO PROVÁVEL DE RUPTURA

PARÂMETROS GEOTÉCNICOS

 Características da Geometría do Talude Comprimento de Rocha Intacta = 2,50 m Comprimento de Rocha Intacta = 2,50 m Comprimento de Rocha Intacta = 2,50 m Comprimento de Rocha Intacta = 2,50 m

Ângulo de Inclinação do Plano de Ruptura 20 graus 30 graus 45 graus 60 graus

Forças Resistentes (RF)

Ângulo de Inclinação das Decontinuidades α (°)
Comprimento de cada Junta (a)
Número de Juntas (n)
Soma das Juntas
Soma das Pontes de Rocha Intacta
Comprimento do Plano de Ruptura (AB)
Coeficiente de Continuidade (K)
Peso do Maciço Rochoso (w)
Tensão Normal (σn)
Comprimento do Plano de Descontinuidades (AC)
Comp. do Plano Projetada do Ponte de Rocha (BC)

Forças Perturbadoras (DF)
Fator de Segurança (RF/DF)
Fator de Segurança pelo Phase2
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Tabela AII. 15- Planilhas de cálculo de F.S para taludes de 270,0 m de altura e ponte de rocha intacta 5,00 m, método Jennings (1970). 

70
270

Ângulo do Provável Plano de Ruptura
β (°) : 20 30 45 60

Parâmetros Junta
Coesão (Kpa) : 1000 500
Ângulo de atrito (°) : 30 20
Peso específico (KN/m^3) : 27
Resistência ao T ração (Kpa) : 0,3464

20 30 45 60 20 30 45 60 20 30 45 60 20 30 45 60
28,36 28,36 10,72 5,96 28,36 28,36 18,66 8,66 10,72 18,66 18,66 18,66 5,96 8,66 18,66 18,66
23,00 26,50 65,50 99,50 18,75 16,00 26,50 52,50 31,50 19,50 16,00 19,25 39,50 30,50 15,50 13,00

652,20 751,44 702,32 592,90 531,68 453,70 494,50 454,67 337,76 363,88 298,56 359,21 235,37 264,14 289,23 242,58
137,23 137,08 333,63 507,43 93,77 86,30 139,76 270,00 161,37 98,83 83,27 98,83 200,40 155,88 80,69 69,19
789,43 789,43 789,43 789,43 540,00 540,00 540,00 540,00 381,84 381,84 381,84 381,84 311,77 311,77 311,77 311,77

0,83 0,97 0,98 0,98 1,00 0,84 0,95 0,97 0,98 0,99 0,78 0,97 0,99 0,98 0,96 0,78
2345728,6 2345728,6 2345728,6 2345728,6 1346396,5 1346396,5 1346396,5 1346396,5 625948,69 625948,69 625948,69 625948,69 209997,96 209997,96 209997,96 209997,96
2792,23 2835,31 3080,89 3645,00 2192,59 2159,28 2235,46 2493,33 1279,00 1200,06 1159,16 1200,06 439,64 388,89 348,66 336,78
789,43 777,43 715,46 604,74 531,80 540,00 521,60 467,65 346,06 368,83 381,84 368,83 238,83 270,00 301,15 311,77

0,00 137,08 333,63 507,43 93,77 0,00 139,76 270,00 161,37 98,83 0,00 98,83 200,40 155,88 80,69 0,00
1347377,5 1219721,7 1175227,0 1119777,9 690402,36 777304,49 711672,90 671625,01 340547,05 349254,53 414249,98 352781,64 159683,47 176633,26 195631,22 233665,56
802286,4 802286,4 802286,4 802286,4 673198,2 673198,2 673198,2 673198,2 442612,6 442612,6 442612,6 442612,6 181863,6 181863,6 181863,6 181863,6

1,68 1,52 1,46 1,40 1,03 1,15 1,06 1,00 0,77 0,79 0,94 0,80 0,88 0,97 1,08 1,28
1,25 1,25 1,26 1,26 1,16 1,20 1,26 1,25 1,19 1,20 1,20 1,26 1,27 1,23 1,24 1,26

Rocha intacta

GEOMETRÍA DO TALUDE GLOBAL
Ângulos de Inclinação (°) :
Altura do Talude (m) : 
CARACTERIST ICAS DO PLANO PROVÁVEL DE RUPTURA

PARÂMETROS GEOTÉCNICOS

Ângulo de Inclinação do Plano de Ruptura 20 graus 45 graus 60 graus

 Características da Geometría do Talude Comprimento de Rocha Intacta = 5,00 m Comprimento de Rocha Intacta = 5,00 m Comprimento de Rocha Intacta = 5,00 m Comprimento de Rocha Intacta = 5,00 m

30 graus

Forças Resistentes (RF)

Ângulo de Inclinação das Decontinuidades α (°)
Comprimento de cada Junta (a)
Número de Juntas (n)
Soma das Juntas
Soma das Pontes de Rocha Intacta
Comprimento do Plano de Ruptura (AB)
Coeficiente de Continuidade (K)
Peso do Maciço Rochoso (w)
Tensão Normal (σn)
Comprimento do Plano de Descontinuidades (AC)
Comp. do Plano Projetada do Ponte de Rocha (BC)

Forças Perturbadoras (DF)
Fator de Segurança (RF/DF)
Fator de Segurança pelo Phase2
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Tabela AII. 16- Planilhas de cálculo de F.S para taludes de 270,0 m de altura e ponte de rocha intacta 10,00 m, método Jennings (1970). 

70
270

Ângulo do Provável Plano de Ruptura
β (°) : 20 30 45 60

Parâmetros Junta
Coesão (Kpa) : 1000 500
Ângulo de atrito (°) : 30 20
Peso específico (KN/m^3) : 27
Resistência ao T ração (Kpa) : 0,3464

20 30 45 60 20 30 45 60 20 30 45 60 20 30 45 60
56,71 56,71 21,45 11,92 56,71 56,71 37,32 17,32 21,45 37,32 37,32 37,32 11,92 17,32 37,32 37,32
11,75 13,25 32,50 49,50 8,75 8,00 13,50 26,25 15,50 9,50 8,00 9,50 19,25 15,00 7,50 6,25

666,38 751,44 696,97 589,92 496,24 453,70 503,83 454,66 332,40 354,54 298,56 354,54 229,41 259,81 279,90 233,25
123,05 137,08 333,63 507,43 93,77 86,30 139,76 270,00 161,37 98,83 83,27 98,83 200,40 155,88 80,69 78,52
789,43 789,43 789,43 789,43 540,00 540,00 540,00 540,00 381,84 381,84 381,84 381,84 311,77 311,77 311,77 311,77

0,84 0,97 0,97 0,98 0,93 0,84 0,97 0,97 0,96 0,96 0,78 0,96 0,96 0,96 0,93 0,75
2345728,6 2345728,6 2345728,6 2345728,6 1346396,5 1346396,5 1346396,5 1346396,5 625948,69 625948,69 625948,69 625948,69 209997,96 209997,96 209997,96 209997,96
2792,23 2835,31 3080,89 3645,00 2192,59 2159,28 2235,46 2493,33 1279,00 1200,06 1159,16 1200,06 439,64 388,89 348,66 336,78
789,43 777,43 715,46 604,74 531,80 540,00 521,60 467,65 346,06 368,83 381,84 368,83 238,83 270,00 301,15 311,77

0,00 137,08 333,63 507,43 93,77 0,00 139,76 270,00 161,37 98,83 0,00 98,83 200,40 155,88 80,69 0,00
1331841,0 1219721,7 1181428,3 1123591,2 724708,50 777304,49 702558,65 671627,72 344689,63 356309,47 414250,58 356309,47 163223,02 179158,53 200990,87 239001,49
802286,43 802286,43 802286,43 802286,43 673198,25 673198,25 673198,25 673198,25 442612,57 442612,57 442612,57 442612,57 181863,57 181863,57 181863,57 181863,57

1,66 1,52 1,47 1,40 1,08 1,15 1,04 1,00 0,78 0,81 0,94 0,81 0,90 0,99 1,11 1,31
1,22 1,25 1,26 1,27 1,21 1,17 1,23 1,26 1,21 1,13 1,18 1,23 1,22 1,27 1,27 1,28

Rocha intacta

GEOMETRÍA DO TALUDE GLOBAL
Ângulos de Inclinação (°) :
Altura do Talude (m) : 
CARACTERIST ICAS DO PLANO PROVÁVEL DE RUPTURA

PARÂMETROS GEOTÉCNICOS

Ângulo de Inclinação do Plano de Ruptura 20 graus

Comprimento do Plano de Ruptura (AB)

45 graus 60 graus

 Características da Geometría do Talude Comprimento de Rocha Intacta = 10,00 m Comprimento de Rocha Intacta = 10,00 m Comprimento de Rocha Intacta = 10,00 m Comprimento de Rocha Intacta = 10,00 m

30 graus

Ângulo de Inclinação das Decontinuidades α (°)
Comprimento de cada Junta (a)
Número de Juntas (n)
Soma das Juntas
Soma das Pontes de Rocha Intacta

Forças Perturbadoras (DF)
Fator de Segurança (RF/DF)
Fator de Segurança pelo Phase2

Coeficiente de Continuidade (K)
Peso do Maciço Rochoso (w)
Tensão Normal (σn)
Comprimento do Plano de Descontinuidades (AC)
Comp. do Plano Projetada do Ponte de Rocha (BC)
Forças Resistentes (RF)
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ANEXO III: TABELAS E FIGURAS PARA TALUDES COM CONFIGURAÇÃO 
DE DUAS FAMÍLIAS DE DESCONTINUIDADES 

 
 

 

Tabela AIII. 1- Cálculo de fatores de segurança para taludes de 270,0 m pelo método SSR, 

Considerando o Peso Relativo do Talude. 

 

ponte rocha/altura Comp descont/altura

21,42 0,056 0,079 1
21,42 0,056 0,079 2
55,98 0,056 0,207 2

21,42 0,056 0,079 1
21,42 0,056 0,079 2
55,98 0,056 0,207 2

1,23
1,15
1,12

Ângulo do 
Talude (º)

50

70

Ângulo Intersecção (º)

Fatores de Segurança

45
1,70
1,66
1,61

15,0

Número de 
Família das 

Descontinuidades

Comprimento da 
Descontinuidade 

(m)

Mudança de Fator Altura para Taludes

270,0 15,0

270,0

Altura do 
Talude (m)

Ponte de 
Rocha (m)
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Figura AIII. 1- Análises dos taludes pelo método SRR para taludes de 270,0 metros, ângulo do talude de 50º, pontes de rocha intacta de 15,00 

metros e comprimento das descontinuidades de 21,42 m e 55,98 m. 
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Figura AIII. 2- Análises dos taludes pelo método SRR para taludes de 270,0 metros, ângulo do talude de 70º, pontes de rocha intacta de 15,00 

metros e comprimento das descontinuidades de 21,42 m e 55,98 m. 
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ANEXO IV: TALUDES COM CONFIGURAÇÃO DE DUAS FAMÍLIAS DE 
DESCONTINUIDADES CONSIDERANDO TENSÕES IN SITU 

 
 

Tabela AIV. 1- Cálculo de fatores de segurança para taludes de 270,0 m, 525,0 m e 705,0 

m pelo método SSR, Considerando a relação de tensões horizontal e vertical. 

 

Familia 1 Familia 2 0,43 1,00 2,00
270,0 1,67 1,66 1,68 1,69
525,0 1,19 1,19 1,21 1,23

270,0 1,64 1,64 1,65 1,66
525,0 1,18 1,18 1,19 1,21

270,0 1,65 1,65 1,66 1,67
525,0 1,17 1,17 1,19 1,20

270,0 1,64 1,64 1,65 1,66
525,0 1,18 1,17 1,20 1,22

270,0 1,72 1,72 1,71 1,75
525,0 1,25 1,23 1,25 1,26
705,0 1,08 1,08 1,09 1,12

270,0 1,69 1,69 1,70 1,74
525,0 1,21 1,20 1,22 1,24
705,0 1,08 1,07 1,09 1,11

270,0 1,72 1,71 1,72 1,76
525,0 1,2 1,21 1,22 1,25
705,0 1,06 1,06 1,07 1,10

270,0 1,72 1,72 1,71 1,75
525,0 1,23 1,23 1,23 1,25
705,0 1,07 1,09 1,09 1,12

110º

Inclinação das 
Descontinuidades Peso do 

Talude
K= σH / σV

FATOR DE SEGURANÇA

30º

50º

75º30º

30º

30º

30º

50º

75º

110º

30º0º

0º

50º 45,0 21,42

50º 45,0 21,42

50º 15,0 21,42

50º 15,0 21,42

20º

45º

Intersecção 
de F1 e F2

45,0 21,42 30º

50º 45,0 21,42 30º

80º50º

20º

45º

30º

50º 15,0 21,42 30º

80º

Altura do 
Talude 

(m)

Ponte de 
Rocha 

(m)

Comprimento da 
Discontinuidade 

(m)

50º 15,0 21,42

Ângulo do 
Talude (º)
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Figura AIV. 1- Análises dos taludes pelo método SRR para ângulo de interseção entre F1 e F2 de 0º e pontes de rocha intacta de 15,00 m. 
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Figura AIV. 2- Análises dos taludes pelo método SRR para ângulo de interseção entre F1 e F2 de 20º e pontes de rocha intacta de 15,00 m. 
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Figura AIV. 3- Análises dos taludes pelo método SRR para ângulo de interseção entre F1 e F2 de 45º e pontes de rocha intacta de 15,00 m. 

 



 

IV-5 
 

Figura AIV. 4- Análises dos taludes pelo método SRR para ângulo de interseção entre F1 e F2 de 80º e pontes de rocha intacta de 15,00 m. 
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Figura AIV. 5- Análises dos taludes pelo método SRR para ângulo de interseção entre F1 e 

F2 de 0º e pontes de rocha intacta de 45,00 m. 
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Figura AIV. 6- Análises dos taludes pelo método SRR para ângulo de interseção entre F1 e 

F2 de 20º e pontes de rocha intacta de 45,00 m. 
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Figura AIV. 7- Análises dos taludes pelo método SRR para ângulo de interseção entre F1 e 

F2 de 45º e pontes de rocha intacta de 45,00 m. 
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Figura AIV. 8- Análises dos taludes pelo método SRR para ângulo de interseção entre F1 e 

F2 de 80º e pontes de rocha intacta de 45,00 m. 

 

 
 

 


