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RESUMO 

 
 

O objetivo deste trabalho é analisar os parâmetros geotécnicos e a probabilidade de 

ocorrência dos modos de ruptura em taludes operacionais em itabirito compacto nas 

regiões da Mina Central, Mineração Usiminas, localizada no município de Itatiaiuçu-

MG. Foi realizado o mapeamento geológico-geotécnico do maciço rochoso na escala 

1:2000, o que permitiu identificar e avaliar as regiões da mina em termos de parâmetros 

geomecânicos importantes, como o grau de fraturamento, alteração, consistência e 

litologia. O índice RMR para o maciço rochoso foi obtido a partir dos dados de campo. 

Em pontos estratégicos da mina foram coletadas amostras para realização de ensaios 

laboratoriais, a fim de conhecer os parâmetros de resistência da rocha intacta e estimar 

os parâmetros de resistência do maciço, aplicando o critério de Hoek-Brown. Foram 

realizadas análises cinemáticas que tiveram como objetivo a determinação das 

probabilidades de ruptura em cunha, planar e tombamento de blocos nos taludes 

operacionais em itabirito compacto. Para estes mesmos modos de ruptura foram 

realizados análises cinemáticas para taludes hipotéticos, variando o azimute (em relação 

ao bandamento) e o ângulo de mergulho do talude, a fim de subsidiar uma análise rápida 

da probabilidade de ocorrência de ruptura, para cada situação identificada na mina. Com 

a consolidação dos resultados pôde-se verificar a alta resistência da rocha intacta; 

entretanto devido ao grau de fraturamento do maciço rochoso, a sua resistência 

calculada a partir da classificação RMR é baixa. A partir destes resultados conclui-se 

que os modos de ruptura dos taludes operacionais estão condicionados pelas 

descontinuidades, sendo assim o calculo da probabilidade de ruptura dos taludes, 

através das análises cinemáticas, apresentou boa representatividade das condições de 

campo. 

 

 

Palavra-chave: classificação geomecânica, parâmetros de resistência do maciço 

rochoso, análise cinemática. 
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ABSTRACT 

 

  

This work aims to analyze the geotechnical parameters and the likelihood of failure 

modes in operational slopes of compact itabirite in the regions of the Central Mine, 

Mineração Usiminas, located in the municipality of Itatiaiuçu - MG. Geological and 

geotechnical mapping of the rock mass at the scale 1:2000 was done, which allowed to 

identify and evaluate areas of the mine in terms of important geomechanical parameters,  

such as the degree of fracturing, alteration, lithology and consistency. The RMR index 

for the rock mass was obtained from field data. In strategic points of the mine, rock 

samples were collected to perform laboratory tests in order to know the strength 

parameters of intact rock and to estimate the strength parameters of the rock mass, by 

applying the Hoek–Brown criterion. Kinematic analyzes were performed to determine 

the probability of wedge, planar and toppling failure modes in slopes of compact 

itabirite. For these same failure modes kinematic analyzes of hypothetical slopes were 

performed by varying the azimuth (relative to bedding) and the dip angle of the slope, in 

order to provide a rapid analysis of failure probability for each situation identified in the 

mine. With the consolidation of the results, it was possible to confirm the high strength 

of the intact rock; however, the rock mass strength calculated through the RMR 

classification is low. From these results it is concluded that the failure modes of 

operational slopes are conditioned by the discontinuities, thus calculating the failure 

probability of the slope, through kinematic analyzes, showed good agreement with field 

conditions. 

 

 

 

 

 

 

Keywords: geomechanics classification, rock mass strength parameters mass, 

kinematic analysis. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O minério de ferro tem sido a principal matéria prima para a indústria moderna desde o 

advento da revolução industrial, há aproximadamente 150 anos, e é apontada uma forte 

tendência do aumento do seu consumo, principalmente devido ao constante crescimento 

da China. 

 

Atualmente o Brasil é um dos principais exportadores de minério de ferro do mundo e 

as regiões que mais contribuem para este cenário são a Província Mineral de Carajás e o 

Quadrilátero Ferrífero. 

 

Na década de 60, as mineradoras do Quadrilátero Ferrífero extraíam minérios de altos 

teores e em cavas com taludes de 100 a 200m de altura. Com o passar do tempo, as 

características do minério foram se modificando e a extração de minérios de altos teores 

reduziu, então houve a necessidade de aperfeiçoar os processos de lavra e 

beneficiamento para extração de minério de ferro de baixos teores. 

 

Com o avanço tecnológico do beneficiamento do minério de ferro e o aumento do seu 

preço no mercado internacional, diversos projetos foram viabilizados para lavra do 

minério de ferro de baixos teores, alguns projetos em rocha dura e em cavas com taludes 

de até 500m de altura. 

 

Em cavas profundas há um aumento dos níveis de tensões e deformações do maciço 

rochoso, sendo fundamental a avaliação criteriosa do comportamento da rocha e da 

geometria a ser adotada para a cava, na fase de elaboração do projeto e durante o 

processo de lavra. 

 

Este estudo foi realizado na Mineração Usiminas,  joint venture formada em 2010 a 

partir de uma parceria com o grupo japonês Sumitomo Corporation.  
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A empresa atua na região de Serra Azul (MG), e além de extrair minério de ferro, está 

capacitada a transformá-lo em pellet feed, sinter feed e granulados. A produção é 

destinada ao consumo próprio nas plantas siderúrgicas da Usiminas e também à 

exportação.  

 

Estão previstos elevados investimentos em projetos de instalações industriais, 

equipamentos, barragens e terminais de embarque, dentre outros, para viabilizar a 

ampliação do volume de embarque em quatro vezes até 2015: de 7 milhões de t/ano 

para 29 milhões de t/ano. 

 

Como investimentos recentes, a Mineração Usiminas, em julho de 2011, arrendou os 

direitos minerários da MBL Materiais Básicos e a aquisição de um estoque de 6 milhões 

de toneladas de minério de ferro e de uma planta para beneficiamento de minério. 

 

Parte da estratégia do grupo Usiminas é o investimento vertical do negócio para a 

autossuficiência em minério de ferro. Para tanto, em novembro de 2011, a empresa 

firmou duas parcerias: a aquisição da Mineração Ouro Negro S.A, que ampliou o seu 

acesso a reservas de minério, por meio da majoração da cava e de um acordo firmado, 

com a Ferrous Resources do Brasil para otimizar o aproveitamento das reservas de 

minério localizadas nas áreas de limite entre as duas mineradoras.  Com duração de 10 

anos, a iniciativa permite expandir a área de cava nos dois títulos minerários, o que 

amplia o potencial de exploração das minas, com benefícios imediatos. 

 

Diante da expansão por causa da crescente demanda por minério de ferro, a Mineração 

Usiminas planeja projetos arrojados a médio e longo prazo, o que sinaliza a necessidade 

de escavação de cavas profundas e extensas, para o aproveitamento máximo do recurso 

disponível. 

 

A região escolhida para desenvolvimento deste trabalho foi a Mina Central da Usiminas 

Mineradora, por ser a mina com a maior exposição de Itabirito Compacto no início dos 

estudos. Estima-se que mais de 80% da jazida seja composta por Itabirito Compacto, 

com características de rocha dura e baixos teores. 
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Diante dessas considerações, a pergunta que orientou este estudo pode ser assim 

contextualizada: Qual o comportamento mecânico do maciço rochoso em Itabirito 

Compacto na Mina Central e qual o risco potencial de ruptura dos taludes escavados 

neste tipo de material? 

 

O estudo foi motivado, em primeiro lugar pelo fato de que após uma busca por dados 

que orientassem o entendimento do comportamento mecânico do Itabirito Compacto, 

observou-se que havia poucas publicações com esse enfoque que pudessem subsidiar 

estudos mais complexos de estabilidade deste litotipo. 

 

Este estudo poderá subsidiar a equipe técnica da Usiminas com parâmetros que 

possibilitem aperfeiçoar os projetos de lavra e minimizar o risco de ocorrência de 

rupturas nos taludes da mina. No final do estudo, espera-se contribuir para a segurança 

operacional da mina considerando as particularidades da formação geológica e 

estrutural dos taludes do maciço em Itabirito Compacto. 

 

Desta forma, o objetivo geral é estudar as características geomecânicas dos maciços da 

Mina Central da Usiminas para realizar a caracterização geotécnica e analisar os modos 

de ruptura dos taludes operacionais em Itabirito Compacto. 

 

Os objetivos específicos foram fazer o mapeamento geomecânico da Mina Central; 

estudar os parâmetros de resistência do maciço em Itabirito Compacto; e fazer as 

análises cinemáticas dos taludes operacionais. 

 

Para que tais objetivos pudessem ser alcançados, as seguintes etapas foram necessárias: 

mapeamento geotécnico dos taludes; realização e análise de ensaios laboratoriais de 

resistência; cálculo dos parâmetros de resistência do maciço rochoso; definição dos 

taludes operacionais da mina; análise cinemática dos taludes operacionais em Itabirito 

Compacto; análise probabilística dos modos de rupturas, através da realização de 

análises cinemáticas. 

 

Este texto foi dividido em mais cinco partes, além da Introdução (Capítulo 1). 
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No Capítulo 2, buscou-se consolidar as literaturas existentes e publicadas por autores 

consagrados, que serviram como material de consulta e contribuíram para o 

desenvolvimento deste trabalho. Neste capítulo também foram apresentados os 

conceitos que subsidiam o presente estudo, como classificação geomecânica, 

parâmetros de resistência do maciço rochoso, e critérios que foram utilizados nas 

análises cinemáticas realizadas. 

 

No Capítulo 3 é apresentada uma breve descrição da área onde o estudo foi realizado, 

abordando as características geomorfológicas da região, a geologia regional e a geologia 

da mina. 

 

No Capitulo 4, estão descritos os materiais, métodos e critérios utilizados nas etapas de 

desenvolvimento deste estudo, compreendendo os seguintes subitens:  

 

• Etapa 1 – Mapeamento geotécnico da mina  

 

• Etapa 2 – Parâmetros de resistência 

 
• Etapa 3 – Análise cinemática dos taludes operacionais e hipotéticos 

 

No Capitulo 5 são apresentados os resultados obtidos nesta pesquisa e as análises 

destes resultados. 

 

No Capitulo 6 apresentam-se as conclusões deste trabalho.  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Neste capítulo, serão apresentados: os conceitos e definições sobre classificação 

geomecânica e um breve histórico sobre este assunto; as referências utilizadas para 

determinação dos parâmetros de resistência de maciços rochosos; e os principais 

conceitos que embasaram os estudos realizados de análise cinemática dos taludes em 

rocha. 

 

2.1 CLASSIFICAÇÃO GEOMECÂNICA DE MACIÇOS ROCHOSOS 

 

A classificação geomecânica de um maciço rochoso permite conhecê-lo e agrupá-lo em 

padrões geomecânicos semelhantes segundo paramentos específicos avaliados, como 

por exemplo, o estado de alteração, resistência e fraturamento do maciço, baseando-se 

nas características estruturais e geológicas da formação rochosa. 

 

Estas classificações facilitam a padronização dos maciços rochosos em obras 

geotécnicas, a fim de permitir, por exemplo, a proposição de suportes em obras 

subterrâneas e a estimação de propriedades mecânicas de maciços rochosos, visando 

compreender seu comportamento mecânico e garantir a estabilidade das escavações.  

 

Para se avaliar a estabilidade de um talude é fundamental a determinação da resistência 

ao cisalhamento da superfície potencial de ruptura, que pode ser constituída por um 

plano de descontinuidade ou vários planos de descontinuidades, conectados a algumas 

rupturas do material intacto. 

 

Hoek & Bray (1981) apontam que a resistência ao cisalhamento do maciço depende de 

fatores como o conhecimento do mecanismo de ruptura, a influência da rugosidade, o 

preenchimento das descontinuidades, entre outras características do maciço. 
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Em 1946, Terzaghi propôs a primeira metodologia para classificação de maciço 

rochoso, agrupando o maciço conforme suas características específicas semelhantes. 

Deste então, classificar o maciço rochoso se tornou uma ferramenta que auxilia no 

entendimento do mecanismo básico de ruptura do maciço e na influência das 

descontinuidades presentes para a redução da sua resistência. 

 

Segundo D’Alessandro (2007) a metodologia proposta por Terzaghi em 1946 foi o 

primeiro sistema de classificação prático introduzido na geotecnia, denominado Rock 

Load, que consistia no método de classificação do carregamento de rocha. Sua aplicação 

foi predominante nos Estados Unidos por 35 anos. 

 

Em 1964, Deere desenvolveu um índice para designar a qualidade da rocha, a partir da 

avaliação das suas características físicas, denominado RQD (“Rock Quality 

Designation”). Este parâmetro é um índice modificado de recuperação de testemunhos 

de sondagem, que leva em consideração o padrão de fraturamento da rocha.  

 

Em 1973, Bieniawski, propôs um sistema de classificação conhecido como 

Classificação Geomecânica RMR (Rock Mass Rating System), e teve como referência o 

estudo de 49 casos históricos e foi mundialmente utilizado. Este sistema utiliza seis 

parâmetros que influenciam a resistência do maciço e a somatória destes fatores varia de 

0 a 100 e são agrupados em cinco classes. Estas classes fornecem um valor de referencia 

para o ângulo de atrito e coesão para o maciço. 

 

Barton, et. al. (1974) propôs o Sistema-Q para classificação de maciço rochoso, que 

teve como base a análise de 212 casos de avaliações do comportamento de túneis e 

cavernas da Escandinávia. Este é um sistema de classificação quantitativo, 

originalmente voltado para aplicação de projetos de túneis na engenharia. 

 

Segundo Hudson & Harrison (1997), o sistema de classificação de Romana (1985) foi 

criado com o objetivo de classificar taludes considerando os mesmos 6 parâmetros 

utilizados pelo sistema RMR, mas incluindo alguns fatores numéricos necessários para 

ajustar a classificação às diferentes circunstâncias da engenharia. Neste sistema de 
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classificação considerou-se a influência do efeito do paralelismo entre a direção do 

talude e das descontinuidades, o ângulo de mergulho das descontinuidades e da face do 

talude e o método utilizado para a escavação do talude. 

 

Vários foram os autores que propuseram adaptações ao sistema de classificação RMR 

para casos específicos. Neste estudo, foram utilizados conceitos baseados nas propostas 

de Deere (1964) para determinação do RQD do maciço, Bieniawski (1989), para 

classificação do maciço rochoso em campo e Barton, et. al. (1974) para definição do 

ângulo de atrito das descontinuidades. 

 

2.1.1 Rock Quality Designation (RQD) 

 

O RQD é obtido a partir da divisão do somatório do comprimento dos testemunhos com 

comprimento maior que 10cm, pelo comprimento total do furo ou da manobra, expresso 

em porcentagem. Na Figura 2.1, está demonstrado um exemplo clássico para obtenção 

do RQD do testemunho de um furo de sonda. 

 

 
 

Figura 2.1 – Exemplo de estimativa RQD em testemunhos de sondagem (Modificado de Deere (1989)). 
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O RQD sozinho não é suficiente para gerar uma descrição adequada do maciço rochoso, 

porque ele não considera a orientação das juntas, a sua abertura, preenchimento, 

rugosidade, alteração, como também não considera as características da rocha intacta e a 

presença de água. O grande problema do RQD é a dificuldade em obter a orientação 

relativa das descontinuidades e do furo. 

 

Para se estimar o RQD em áreas onde não foram realizados furos de sondagem, foram 

propostas duas alternativas: uma proposta por Priest & Hudson (1976) e a outra por 

Palmstrom (1982). 

 

Priest & Hudson (1976) propõem obter o RQD em mapeamentos de campo, a partir do 

número de descontinuidades dividido pelo comprimento da linha de mapeamento, ou 

seja, somando a frequência das descontinuidades, utilizando a equação abaixo: 

 

( )11100 1 += − λλeRQD   (2.1) 
 

Onde, λ = N/L (frequência de descontinuidades), N é o número de descontinuidades 

dividido pelo comprimento L da linha de mapeamento. 

 

Baseado no trabalho de Priest & Hudson (1976), Bieniawski (1989) propôs uma 

correlação entre o espaçamento das descontinuidades e o RQD (Figura 2.2), onde as 

faixas mínima e máxima definidas para o RQD são baseadas no espaçamento das 

descontinuidades. 
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Figura 2.2 – Relação entre espaçamento das descontinuidades e RQD, de acordo com Bieniawski, 1989 
(modificado de Milne et al). 

Palmstrom (1982) propôs uma expressão para o cálculo do RQD em afloramentos de 

rochas ou escavações de maciços, utilizando o índice volumétrico de juntas (Jv), 

conforme demonstrado na equação abaixo: 

 

RQD = 115 – 3,3Jv  (2.2)              
 

Onde, Jv é o índice volumétrico de juntas e representa o número total de juntas por 

unidade de volume (m³), podendo ser obtido pela seguinte expressão: 

 

Jv = 1/S1 + 1/S2 + 1/S3 + juntas dispersas n/5  (2.3) 
 

A Figura 2.3 mostra as famílias de descontinuidades e a medida de seus espaçamentos 

S1, S2 e S3. 
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Figura 2.3 – Bloco rochoso apresentando as famílias de descontinuidades 

 (Modificado de Palmstrõm (1982)) 
 
 

Com o propósito de definir a qualidade da rocha, através da avaliação do RQD, Deere 

(1968, apud Bieniawski, 1989), propõe, na Tabela 2.1, faixas do RQD e a sua 

correspondência com a qualidade da rocha. 

 

Tabela 2.1 – Obtenção do RQD (Modificado de Deere (1968) apud Bieniawski (1989)) 

RQD (%) 
Qualidade da 

Rocha 
< 25 Muito Pobre 

25 - 50 Pobre 
50 - 75 Fraco 
75 - 90 Bom 
90 - 100 Excelente 

 

 

2.1.2 Parâmetros Geomecânicos 

 

A seguir serão apresentados os principais parâmetros utilizados para identificar e 

classificar o maciço rochoso, propostos pela International Society of Rock Mechanics 

(ISRM), e utilizados em diversas metodologias consagradas para classificação 

geomecânica de maciços rochosos. 
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• Grau de alteração 

 

O grau de alteração está diretamente relacionado à resistência da rocha e ao modo de 

ruptura do maciço em uma escavação. Varia de são a decomposto, como demonstra a 

Tabela 2.2: 

 

Tabela 2.2 – Grau de alteração dos maciços rochosos (modificado de ISRM (2007)). 

Símbolos Designações Características 
W1 são sem quaisquer sinais de alteração 

W2 pouco alterado 
sinais de alteração apenas nas imediações das 
descontinuidades 

W3 
medianamente 

alterado 
alteração visível em todo o maciço rochoso mas a rocha 
não é friável 

W4 muito alterado 
alteração visível em todo o maciço e a rocha é 
parcialmente friável 

W5 decomposto 
o maciço apresenta-se completamente friável com 
comportamento de solo 

 

 

• Grau de Fraturamento 

 

Com relação ao grau de fraturamento de um maciço existem 5 faixas para classificação 

quanto ao espaçamento das fraturas, que variam de muito próximas a muito afastadas, 

como apresentado na Tabela 2.3. 

 

Tabela 2.3 − Grau de fraturamento de maciços rochosos (modificado de ISRM (2007)). 

Símbolos Intervalo entre 
fraturas (cm) 

Designação 

F1 > 200 muito afastadas 
F2 60 – 200 Afastadas 
F3 20 – 60 medianamente afastadas 
F4 6 – 20 Próximas 
F5 < 6 muito próximas 
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• Grau de consistência 

 

O grau de consistência resume-se na avaliação do maciço quanto a sua resistência, 

aplicando ferramentas, como martelo de geólogo e canivete, para estimação da 

resistência à compressão simples da rocha, conforme demonstrado na Tabela 2.4. 

 

Tabela 2.4 – Grau de consistência (modificado de ISRM (2007)). 

Símbolos Designação 
Resistência à 
compressão 

simples (MPa) 
Identificação em campo 

R0 
Extremamente 
macia 

0,25 a 1 
Penetrável pelo polegar. Marcado com a 

unha. 

R1 Macia 1 a 5 

Penetrável por lâmina provoca sulcos 

profundos, desagregáveis anualmente. 

Esfarela ao golpe do martelo. 

R2 Média a macia 5 a 25 

Facilmente penetrável por lâmina; quebra-se 

facilmente a um golpe do martelo. Somente 

as bordas do fragmento podem ser quebradas 

pela pressão dos dedos. 

R3 Média 25 a 50 

Quebra com relativa facilidade ao golpe do 

martelo, as bordas do fragmento não podem 

ser quebradas pela pressão dos dedos. 

A lâmina de aço provoca sulcos rasos na 

superfície. 

R4 Média a Dura 50 a 100 

A lâmina de aço dificilmente provoca sulcos 

na superfície. 

Quebra-se a um golpe de martelo. 

R5 Dura 100 a 250 
Quebra-se com vários golpes de martelo. 

Não risca pela lamina de aço. 

R6 
Extremamente 
Dura 

> 250 

São impenetráveis por lâminas de aço. 

Os fragmentos possuem bordas ásperas e 

cortantes. 

Quebra-se com dificuldade a vários golpes do 

martelo. 
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2.1.3 Sistema de Classificação Geomecânica RMR 

 

O Sistema de Classificação Geomecânica RMR, desenvolvido por Bieniawski em 1973, 

foi aplicado mundialmente e diversos autores utilizaram sua metodologia em 351 casos 

históricos documentados envolvendo túneis, minas, taludes e fundações. 

 

O Sistema RMR é baseado em cinco parâmetros para classificar o maciço rochoso, 

conforme citado abaixo: 

 

1. Resistência à compressão uniaxial da rocha intacta 

2. RQD (Índice da Qualidade da Rocha)  

3. Espaçamento das descontinuidades 

4. Condição das descontinuidades 

5. Condições da água no maciço 

 

Para cada parâmetro é atribuído um valor, conforme suas características observadas em 

campo, segundo as condições que melhor o representam. A soma de todos os 

parâmetros fornece o índice RMR não corrigido (Tabela 2.5). 

 

O próximo passo para determinação do índice RMR do maciço é realizar a correção do 

índice RMR, com relação à orientação relativa das descontinuidades e da escavação, 

conforme apresentado na Tabela 2.6. Os critérios de pontuação para correção podem ser 

encontrados em Bieniawski, 1989. 

 

Após o ajuste para a orientação das descontinuidades, o maciço rochoso é classificado 

de acordo com a Tabela 2.7, onde são apresentadas as classes do maciço rochoso 

conforme os valores de RMR e suas principais características. 
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Tabela 2.5 – Classificação Geomecânica e índice RMR (Bieniawski, 1989). 

Parâmetros Valores das faixas 

 
1 

 
Resistência 
da 
Rocha 
intacta 

Compressão 
Puntiforme 

> 10 MPa 4– 10 MPa 2 – 4 MPa 1 – 2 MPa 

Para valores 
abaixo de 1MPa 
utilizar ensaio 
de compressão 
simples 

Resistência à 
Compressão 
Simples 

> 250 MPa  
100 – 
250MPa 

50 – 100  
MPa 

25 – 50  MPa 
5 – 25 MPa  
1 – 5  MPa 
< 1 MPa 

Peso 
Relativo 

15 
R6 

12 
R5 

7 
R4 

4 
R3 

2        R2 
1        R1 
0        R0 

2 
R.Q.D. % 
Peso Relativo 

90-100 
20 

75-90 
17 

50-75 
13 

25-50 
8 

<25 
3 

3 
Espaçamento de Fraturas 
Peso Relativo 
Condição 

>2m 
20 
1 

0,6 – 2 m 
15 
2 

0,2 – 0,6m 
10 
3 

0,06 – 0,2m 
8 
4 

< 0,06m 
5 
5 

4 

Condições das Fraturas  
 
 
 
 
 
 
 
Peso Relativo 
Condição 

Superfícies 
muito 
rugosas. 
Não 
contínuas  
Fechadas. 
Paredes 
duras 
30 
1 

Superfícies 
pouco 
Rugosas. 
Separação < 
1 mm. 
Paredes 
duras. 
 
25 
2 

Superfícies 
pouco 
rugosas. 
Separação 
< 1 mm.  
Paredes 
moles. 
 
20 
3 

Superfícies 
estriadas ou 
preench. < 5 
mm ou 
abertura 
entre 1 – 5 
mm. Fraturas 
contínuas 
10 
4 

Preenchimento 
mole > 5 mm ou 
abertura         > 
5 mm. Fraturas 
contínuas 
 
 
 
0 
5 

5 

Ação 
da 
água 
subter
rânea 

Vazão de 
infiltração por 10 
m de túnel (l/m) 

Nulo <10 10-25 25-125 >125 

(pressão de água 
na junta)/σ1 

0 <0,1 0,1-0,2 0,2-0,5 >0,5 

Condições Gerais 
do maciço 

Completam
ente seco 

Úmido Molhado Gotejando Fluxo abundante 

Peso Relativo 15 10 7 4 0 

 
 

Tabela 2.6 – Ajuste do RMR considerando a orientação das descontinuidades 
(Bieniawski, 1989). 

Orientação do mergulho e 
direção da descontinuidade 

Muito 
Favorável 

Favorável Regular Desfavorável 
Muito 

desfavorável 

Pesos 

Túneis e minas 0 -2 -5 -10 -12 

Fundações 0 -2 -7 -15 -25 

Taludes 0 -5 -25 -50 -60 

Valores RMR 100-81 80-61 60-41 40-21 <20 

 

 



 

31 
 

Tabela 2.7 – Classes do maciço rochoso e suas principais características (Modificado de 
Bieniawski (1989)). 

Faixa 100-81 80-61 60-41 40-21 <20 

Classe I II III IV V 

Descrição 
Rocha muito 
boa 

Rocha boa Rocha regular Rocha pobre 
Rocha muito 
pobre 

Coesão do maciço rochoso 
(kPa) 

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

Ângulo de Atrito do maciço 
rochoso (°) 

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

 

 

2.1.4 Sistema Q 

 

Analisando dados históricos, Barton et. al. (1974), concluíram que somente a 

classificação da qualidade do maciço rochoso pelo RQD não era suficiente para o 

dimensionamento de suportes para sustentação em túneis, e propuseram o Sistema Q 

incorporando, além do RQD, parâmetros relacionados às famílias de descontinuidades 

existentes no maciço rochoso, fluxo de água e tensões in-situ. 

 

O Sistema Q é baseado na avaliação numérica das características do maciço rochoso 

baseada em seis diferentes parâmetros: 

 

1. RQD; 

2. Número de famílias de descontinuidades; 

3. Rugosidade das descontinuidades; 

4. Grau de alteração ou do material de preenchimento das descontinuidades; 

5. Fluxo de água; 

6. Condição de tensão. 

 

Estes seis parâmetros são necessários para descrever a qualidade do maciço rochoso 

pelo Sistema Q, segundo a equação: 

 

SRF

Jw

Ja

Jr

Jn

RQD
Q ⋅⋅=    (2.4) 
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Onde, 

 

RQD – Índice da Qualidade da Rocha;  

Jn – Número para as famílias de descontinuidades; 

Jr – Rugosidade das paredes da família de descontinuidades mais desfavorável; 

Ja – Alteração das paredes da família de descontinuidades mais desfavorável; 

Jw – Índice que indica o fluxo de água subterrânea; 

SRF – Fator de redução de tensão. 

 

Nas Tabelas (2.8 a 2.12), são apresentados os índices para obtenção dos parâmetros 

necessários para o cálculo de Q, proposto por Barton et al. (1974). 

 

Tabela 2.8 – Jn: Índice das famílias de juntas (modificado de Barton et al. (1974)). 

Descrição do Parâmetro 
Número de famílias de descontinuidades 

Valor 
Jn 

Notas 

A. Nenhuma ou poucas descontinuidades presentes 0,5 - 1,0 

I. Nas interseções utilizar 3 
x Jn 
II. Nas embocaduras utilizar 
2 x Jn 

B. Uma família de descontinuidades 2 

C. Uma família mais descontinuidades esparsas 3 

D. Duas famílias de descontinuidades 4 

E. Duas famílias mais descontinuidades esparsas 6 

F. Três famílias de descontinuidades 9 

G. Três famílias mais descontinuidades esparsas 12 

H. 
Quatro ou mais famílias, descontinuidades esparsas, 
maciços muito fraturados 

15 

I. Rocha esmagada, tipo terroso 20 
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Tabela 2.9 – Jr: Rugosidade das juntas (modificado de Barton et al. (1974)). 

Descrição do Parâmetro 
Rugosidade das paredes 

Valor 
Jr 

Notas 

a) Contacto entre as paredes das descontinuidades 
b) Contacto entre as paredes antes de 10 cm de cisalhamento 

I. As descrições das alíneas 
a) e b) referem-se a escalas 
de amostragem de pequena e 
média dimensão, 
respectivamente. 
 
II. Adicionar 1,0 se o 
espaçamento médio da 
família de descontinuidades 
mais relevante for maior que 
3 m. 
 
II. Jr igual a 0,5 pode ser 
usado para descontinuidades 
polidas e planas contendo 
lineações, se essas lineações 
estiverem orientadas na 
direção de menor resistência. 

A. Juntas descontínuas 4 

B. Descontinuidades rugosas, irregulares, onduladas 3 

C. Descontinuidades suaves e onduladas 2 

D. Descontinuidades polidas e onduladas 1,5 

E. Descontinuidades rugosas ou irregulares, planas 1,5 

F. Descontinuidades lisas, planas 1 

G. Descontinuidades polidas, planas 0,5 

c) Não há contacto entre as paredes de rocha no cisalhamento 

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

1 

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

1 

 
 

Tabela 2.10 – Jw: Condições hidrogeológicas (modificado de Barton et al. (1974)). 

Descrição do Parâmetro 
Fluxo de água 

Valor 

Notas 
Jw 

Pressão da 
água aprox. 

(kg/cm²) 

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

1 < 1 

I. Os fatores nos casos C a F são 
estimados para condições 
naturais; o parâmetro Jw deverá 
ser aumentado caso sejam 
efetuadas drenagens 
 
II. Os problemas especiais 
relacionados com a formação de 
gelo não são considerados 
 

 
 
 

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

0,66 1-2,5 

C. 
Caudal ou pressão elevada em rochas 
competentes sem preenchimento 

0,5 2,5-10 

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

0,3 2,5-10 

E. 
Caudal excepcionalmente elevado ou 
pressão de água nas detonações, 
decaindo com o tempo 

0,2-0,1 > 10 

F. 
Caudal excepcionalmente elevado ou 
pressão de água contínua, sem 
decaimento com o tempo. 

0,1-0,05 > 10 
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Tabela 2.11 – Ja: Grau de alteração das descontinuidades (modificado de Barton et. al. 
(1974)). 

Descrição do Parâmetro 
Alteração da rocha 

Valor 

Ja 
ϕr (º) 
aprox. 

a) Contacto entre as paredes das descontinuidades 

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

0,75 - 

B. Paredes não alteradas, somente com leve descoloração 1,0 25-35 

C. 
Paredes ligeiramente alteradas, com partículas arenosas e rochas 
desintegradas não brandas 

2,0 25-30 

D. Paredes com partículas siltosas ou areno-argilosas 3,0 20-25 

E. 
Paredes com partículas de materiais moles ou de baixo ângulo de 
atrito, tais como caulinita, mica, gesso, talco, clorita, grafita, etc., e 
pequenas quantidades de argilas expansivas 

4,0 8-16 

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

F. Paredes com partículas de areia e rochas desintegradas, etc 4,0 25-30 

G. 
Descontinuidades com preenchimento argiloso sobreconsolidado 
(contínuo, mas com espessura < 5 mm) 

6,0 16-24 

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

8,0 12-16 

I. 

Descontinuidades com preenchimento argiloso expansivo, como, por 
exemplo, montmorilonita (contínuo, mas com espessura < 5 mm); o 
valor de Ja depende da percentagem de partículas de argila expansiva 
e do acesso da água, etc 

08-12 6-12 

c) Não há contacto entre as paredes das descontinuidades 

J. 
Zonas ou bandas com rochas desintegradas ou esmagadas com argila 
(ver G, H e I para condições do material argiloso) 

6,8 ou 8-
12 

6-24 

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

5,0 - 

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

10,13, 
13-20 

6-24 
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Tabela 2.12 – Parâmetro de redução de tensões (modificado de Barton et al. (1974)). 

Descrição do Parâmetro 
Fator redução de tensão 

Valor 
SRF 

Notas 

a) Zonas de fraqueza interceptando as escavações, o que pode causar 
a descompressão do maciço rochoso durante a abertura destas 
escavações. 

I. Reduzir o índice SRF de 25 a 
50% se as zonas de cisalhamento 
influenciarem a escavação sem a 
atravessarem 
 
II. No caso de maciços rochosos 
contendo argila, é conveniente 
obter o índice SRF para as cargas 
de descompressão. A resistência 
da matriz rochosa é então pouco 
significativa. 

A. 

Zonas de fraqueza frequentes, contendo argila 
ou rocha decomposta quimicamente; maciço 
rochoso circundante muito descomprimido 
(todas as profundidades) 

10,0 

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

5,0 

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

2,5 

D. 
Numerosas zonas de cisalhamento em rocha 
competente, sem argila; rocha circundante 
descomprimida (todas as profundidades) 

7,5 

E. 
Zonas individuais de cisalhamento em rocha 
competente, sem argila (profundidade da 
escavação <= 50 m) 

5,0 

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

2,5 

G. 
Juntas abertas, rocha muito fraturada e 
descomprimida (todas as profundidades) 

5,0 

b) Rocha competente, problemas de tensões na rocha σc / σ1 σt / σ1 

H. Tensões baixas, próximo da superfície 2,5 > 200 > 13 

I. Tensões médias 1,0 200-10 13-0,66 

J. 

Tensões altas, estruturas muito fechadas 
(usualmente favorável para a estabilidade; 
pode ser desfavorável para a estabilidade das 
paredes) 

0,5-2,0 10-5 0,66-0,33 

K. Explosões moderadas de rochas (rocha maciça) 5-10 5-2,5 0,33-0,16 

L. Explosões intensas de rochas (rocha maciça) 10-20 < 2,5 < 0,16 

c) Rocha esmagada: plastificação de rochas incompetentes sob a 
influência de altas pressões de rocha  

M. Pressão moderada da rocha esmagada 05-10 
 

N. Pressão elevada da rocha esmagada 10-20 
 

d) Rochas expansivas: atividade química expansiva devida à 
presença da água  
O. Pressão de expansão moderada 05-10 

 
P. Pressão de expansão elevada 10-15 
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Palmström (1995) propôs uma correlação entre os parâmetros: rugosidade das juntas 

(Jr) e alteração das descontinuidades (Ja), para obter com o ângulo de atrito (ϕf) das 

descontinuidades, aplicando a expressão: 

 

Ja

Jr
fTan =φ   (2.5) 

 
 

2.2 PROPRIEDADES GEOMECÂNICAS DO MACIÇO ROCHOSO 

 

O maciço rochoso é composto principalmente pela rocha intacta e por descontinuidades, 

podendo ou não haver presença de água. Propor uma metodologia para quantificar a 

resistência deste conjunto tem sido o desafio dos experientes profissionais que estudam 

a mecânica das rochas, visto que existem muitas variáveis que influenciam a 

estabilidade do maciço rochoso que podem promover a ruptura em uma escavação. 

 

O comportamento geomecânico da rocha intacta é bem estabelecido em laboratório 

através de ensaios consagrados, utilizando, por exemplo, os ensaios de compressão 

uniaxial, triaxial e cisalhamento. Estes ensaios fornecem dados de parâmetros de 

resistência e deformabilidade da rocha. 

 

A resistência do maciço rochoso depende do tamanho da amostra ensaiada, isso devido 

ao efeito de escala na resistência das rochas. Segundo Azevedo e Marques (2006), as 

amostras de tamanhos reduzidos podem não ser representativas do maciço rochoso. 

Sendo assim, há uma tendência da resistência aumentar, quanto menor for o tamanho da 

amostra, visto que, em tamanho reduzido, os planos de fraqueza existentes no maciço 

rochoso podem não estar presentes. Na Figura 2.4 apresenta-se esta condição para um 

talude de mina, em micro e macroescala. 
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Figura 2.4 – Efeito escala e a relação entre a rocha intacta e a compartimentação do maciço rochoso 
(Modificado de Hoek (1983)). 

 

A resistência do maciço rochoso pode ser determinada correlacionando os resultados 

dos ensaios da rocha intacta com os parâmetros obtidos no mapeamento geomecânico, 

utilizando critérios e correlações empíricas. Dentre os critérios de ruptura disponíveis, o 

de Hoek-Brown é um dos mais utilizados para estimação da resistência do maciço 

rochoso. 

 
 
2.2.1 Critério de Hoek-Brown 

 

O critério de Hoek-Brown, publicado em 1980, propõe uma metodologia para estimar 

os parâmetros de resistência do maciço rochoso a partir de parâmetros da rocha intacta e 

das características das descontinuidades.  

 

Este critério teve origem nos resultados da pesquisa sobre resistência à ruptura da rocha 

intacta, descritas por Hoek (1968), e nos estudos de modelagem do comportamento das 

descontinuidades no maciço rochoso, desenvolvidos por Brown (1970). 
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Para calcular os parâmetros de resistência do maciço rochoso pelo critério de Hoek-

Brown, primeiramente determina-se as propriedades da rocha intacta, e então são 

introduzidos no cálculo os fatores para redução destas propriedades, baseados nas 

características das descontinuidades do maciço rochoso, Hoek, et al. (2002). 

 

O critério original de Hoek-Brown propõe a condição de ruptura, em função das tensões 

principais da rocha intacta, Hoek & Brown (1980), obtidas em ensaio de resistência à 

compressão triaxial da rocha intacta. Esta condição é expressa pela equação 2.6:  

 

²3.31 cscm σσσσσ ++=   (2.6) 

Onde: 

 

σ1 – tensão principal maior 

σ3 – tensão principal menor  

m e s – são constantes da rocha 

σc – resistência à compressão uniaxial da rocha intacta. 

 

Desta correlação, pode-se extrair a seguinte equação, para determinar as constantes da 

rocha intacta: 

². csxcmy σσ +=   (2.7) 
Onde, 

)²31( σσ −=y   (2.8) 

3σ=x    (2.9) 

 

A constante s varia de 0 a 1, sendo que para a rocha intacta seu valor é igual a 1. 

 

A resistência à compressão uniaxial σc e a constante da rocha intacta mi são obtidas 

pelos coeficientes angular e linear, respectivamente, utilizando dados de ensaios de 

compressão triaxial da rocha intacta. 
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Buscando uma forma de relacionar os parâmetros da rocha intacta com o maciço 

rochoso, Hoek, et. al. (2002), propuseram utilizar o índice RMR para estimar as 

constantes m e s para o maciço rochoso no critério de Hoek-Brown. Posteriormente este 

índice foi substituído pelo GSI (Geological Strength Index). 

 

a

s
ci

mbci 






 ++=
σ
σσσσ 3'

3'1'    (2.12) 

E, 










−
−=

D

GSI
mimb

1428

100
exp   (2.13) 

Onde, 

 

mi - constante m para a rocha intacta 

mb - constante m para o maciço 

D - nível de perturbação do maciço 

a e s - são constantes do maciço rochoso, dadas pelas equações abaixo: 
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O parâmetro D é um indicador que depende do grau de integridade e do nível de 

perturbação do maciço rochoso, relacionado ao método utilizado para escavação da 

rocha. Deve ser utilizado 0 para maciços que sofreram pouca perturbação, e 1 para os 

maciços que tiveram um nível de perturbação maior. Hoek, et. al. (2002), propuseram 

um ábaco para determinação de D. 

 

O índice denominado GSI (Geological Strength Index System) pode ser obtido a partir 

da determinação do RMR (Rock Mass Rating), proposto pelas metodologias de 

Bieniaswisk (1976 e 1989), ou por ábaco, correlacionando a condição da superfície da 

descontinuidade e o grau de fraturamento do maciço, conforme apresentado na Figura 

2.5. 

 

 
Figura 2.5 – Estimativa para quantificação do GSI 

 (modificado de Rocsience (2004)) 
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Hoek (2001) propõe que para os maciços de baixa qualidade (GSI<25), o valor do RMR 

é muito difícil de ser estimado, consequentemente a metodologia de classificação de 

Bieniawski, 1976 e 1989, não poderiam ser empregadas. Neste caso, o índice pode ser 

obtido através do ábaco (Figura 2.5). Este ábaco está inserido no programa 

computacional RocData 3.0, do pacote de softwares geotécnicos da empresa 

Rocscience. 

 

Já para maciços com boa qualidade (GSI>25), Hoek (2001), propõe que o GSI seja 

determinado pela metodologia de classificação de Bieniawski (1976 e 1989), 

diretamente pelo indicador RMR. Quando, no mapeamento geomecânico, for utilizada a 

classificação de 1976, o próprio valor obtido para o indicador RMR é o valor do GSI. 

Porém, quando for utilizada a classificação de 1989, deve-se subtrair o valor de 5 do 

RMR. 

 

Para a determinação da resistência à compressão simples do maciço, Hoek, et. al. (2002) 

substituiu-se σ3’= 0, na equação 2.12 do critério de Hoek-Brown: 

 

ascic ⋅= σσ   (2.16) 
 

E a resistência à tração é dada por: 

mb

cis
t

σσ .−=   (2.17) 

 

A equação 2.17 é obtida aplicando a condição σ1’=σ3’=σt, a partir da equação 2.12. 

Esta equação representa a condição de tensão biaxial. E a condição de tração é dada por 

σ3=σt e σ1=0. 

 

Hoek, et. al.(2002), desenvolveram as seguintes equações para determinação do módulo 

de deformabilidade do maciço rochoso. Observe que nesta proposta considera-se a 

inclusão do parâmetro D relacionado com o nível de relaxamento do maciço devido às 

técnicas de escavação. 
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Para σci>100MPa: 
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O critério de Mohr-Coulomb é muito utilizado em estudos geotécnicos. Assim, Hoek et. 

al. (2002), apresentam uma solução para determinar o ângulo de atrito efetivo (ϕ’)  e a 

coesão (c’) do maciço rochoso a partir do critério de Hoek-Brown. Os dois critérios são 

apresentados na Figura 2.6.  

 

A partir da envoltória de Mohr-Coulomb, o ângulo de atrito (ϕ’)  e a resistência à coesão 

(c’) do maciço são calculados pela seguinte equação, Hoek, et. al. (2002): 
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Onde, 

ci
n σ

σσ max3
3

'=   (2.22) 

 
σ’3max é o limite superior da tensão de confinamento, relacionando os critérios de 

Hoek-Brown e Mohr-Coulomb, e deve ser determinado para cada caso individualmente. 
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Para determinar o valor de σ’3max de taludes, aplicado nas equações 2.20 e 2.21, 

calcula-se o fator de segurança, a partir do perfil e localização da superfície de ruptura, 

aplicando o método de Bishop. Sendo assim, para análise de ruptura circular em taludes, 

com diversas geometrias e propriedades do maciço rochoso, Hoek, et. al. (2002), 

propuseram a seguinte equação: 

 








⋅=
H
cm

cm γ
σ

σ
σ '

72,0
'

' max3   (2.23) 

Onde, 

H é a altura do talude e σ’cm é a resistência à compressão simples do material dada por: 

 

'1

'cos'2
'

φ
φσ

sen

c
cm −

⋅=   (2.24) 

 

Para se determinar a resistência ao cisalhamento τ do maciço rochoso a partir da 

envoltória de Mohr-Coulomb deve ser utilizada a equação abaixo, substituindo ϕ’  e c’ 

pelo resultado calculado pela equação 2.20 e 2.21, respectivamente.  

 

'tan' φστ += c   (2.25) 
 
 

O critério de resistência de Mohr-Coulomb pode ser escrito em função das tensões 

principais, conforme equação abaixo: 

 

'3
sin1

sin1

sin1

cos'2
'1 σ

φ
φ

φ
φσ ⋅

−
++

−
= c

  (2.26) 
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Figura 2.6 – Relação entre a tensão principal maior e menor pelo critério 

 de Hoek-Brown e Mohr-Coulomb  (extraído de Hoek, et al, 2002) 
 

 
 
2.3 ANÁLISE CINEMÁTICA EM TALUDES DE ROCHA 

 

A estabilidade de um talude de alturas significativamente baixas em rocha está 

condicionada pela existência de planos de fraqueza ou descontinuidades no maciço 

rochoso. A resistência e a deformação são características do maciço rochoso que 

dependem da persistência, do espaçamento, da orientação e das propriedades mecânicas 

destes planos, Azevedo e Marques (2006). 

 

Em maciços rochosos compostos por rocha dura, competente e pouco alterados, as 

rupturas são condicionadas pelos planos de fraqueza formados pelas suas 

descontinuidades, já em maciços formados por rocha branda, pouco competente e muito 
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alterados, as características de resistência da rocha matriz exercem maior influência no 

mecanismo de ruptura em taludes de menor altura. 

 

Para se realizar a análise de estabilidade de um talude, primeiramente é necessário 

determinar as famílias de descontinuidades e o modo potencial de ruptura do talude. Os 

modos de ruptura estão associados a diferentes estruturas geológicas, como fraturas, 

falhas e descontinuidades. Avaliar criteriosamente as condições destas estruturas e da 

face do talude é muito importante para que o projetista possa reconhecer o potencial de 

ocorrência de problemas com a estabilidade do talude, durante os estágios iniciais do 

projeto. 

 

Os modos rupturas condicionados pela estrutura podem ser classificados em quatro 

tipos principais, Hoek & Bray (1981): 

 

1. Ruptura planar 

2. Ruptura em cunha 

3. Tombamento (tombamento flexural e de blocos) 

4. Escorregamentos circulares, que podem ocorrer em solos ou rochas alteradas. 

 

Baseada na proposta de Hoek (2000), a Tabela 2.13 demonstra os modos de ruptura 

mais prováveis de ocorrer em taludes, seja ele escavado em rochas muito alteradas ou 

em rochas duras. 

 

Tabela 2.13 – Problemas típicos, parâmetros críticos, métodos para análises e critérios 
de aceitação (modificado de Hoek (2000)) 

Estrutura Problemas Típicos Parâmetros 
Críticos 

Métodos de 
Análise 

Critérios de 
dimensionamento e 

medidas mitigadoras 
 
 
 

 
 
 
 

Fratura complexa ao 
longo de uma 

superfície de ruptura 
circular ou quase 

circular 

Presença de falhas 
regionais. 

Resistência ao 
cisalhamento de 

materiais ao longo 
da superfície de 

ruptura. 
Distribuição de 

água subterrânea 
no talude, 

Métodos de 
equilíbrio limite que 

permitem que 
superfícies de ruptura 
não circular possam 

ser usadas para 
estimar mudanças no 
fator de segurança, 
como resultado de 

drenagem ou 

Valor absoluto do fator de 
segurança tem pouco 

significado, mas o ritmo de 
mudança do fator de 

segurança pode ser usado 
para avaliar a eficácia de 

medidas reparadoras. 
Monitoração a longo prazo 

de deslocamentos da 
superfície e subsuperfície 
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Estrutura Problemas Típicos Parâmetros 
Críticos 

Métodos de 
Análise 

Critérios de 
dimensionamento e 

medidas mitigadoras 
 

Deslizamentos 
particularmente 
em resposta à 
chuva ou à 

submersão da base 
do talude. 

Carga potencial de 
sismo. 

mudanças no perfil 
do talude. 

Métodos numéricos 
tais como análise de 
elementos finitos ou 
elementos discretos 
podem ser usados 

para investigar 
mecanismos de 

ruptura e histórico do 
deslocamento do 

talude. 

do talude é o único meio 
prático de avaliar o 

comportamento do talude e 
a eficácia de ações 

reparadoras. 

 

 
 
 

Taludes de solo ou 
maciços fortemente 

fraturados 

Ruptura circular ao 
longo de uma 
superfície com 

formato de colher 
através do solo ou 

maciços muito 
fraturados. 

Altura e ângulo da 
face do talude. 
Resistência de 

cisalhamento de 
materiais ao longo 
da superfície de 

ruptura. 
Distribuição de 

água subterrânea 
no talude. 

Sobrecarga 
potencial ou carga 

por sismo. 

Métodos de 
equilíbrio limite 

bidimensionais que 
incluem busca 

automática pela 
superfície de ruptura 

crítica são usados 
para estudos 

paramétricos do fator 
de segurança. 
Análises de 

probabilidade, 
análises de equilíbrio 

limite 
tridimensionais ou 
análises numéricas 
são ocasionalmente 

usadas para 
investigar problemas 
incomuns de talude. 

Fator de segurança >1.3 
para taludes 'temporários' 

com risco mínimo de 
danos. 

Fator de segurança > 1.5 
para taludes 'permanentes' 
com significativo risco de 

danos. 
Onde deslocamentos são 

críticos, análises numéricas 
para calculo da deformação 

podem ser necessárias e 
fatores de segurança mais 

altos geralmente serão 
aplicados nesses casos. 

 

 
 
 

Taludes de rochas 
(descontinuidades) 

Deslizamento planar 
ou em cunha em uma 

estrutura 
característica ou ao 
longo da linha de 
interseção de duas 
feições estruturais. 

Altura, ângulo e 
orientação do 

talude. 
Mergulho e 

direção de feições 
estruturais. 

Distribuição da 
água subterrânea 

no talude. 
Carga potencial 

por sismo. 
Sequência de 
escavação e 
instalação de 

suporte. 

Análises de 
equilíbrio limite que 
determinem modos 

de deslizamento 
tridimensionais são 
usados para estudos 

paramétricos do fator 
de segurança. 
Análises de 

probabilidade de 
ruptura, baseadas nas 

distribuições de 
orientações de 
estruturas e da 
resistência ao 
cisalhamento 

Fator de segurança >1.3 
para taludes 'temporários' 

com risco mínimo de 
danos. 

Fator de segurança >1.5 
para taludes 'permanentes' 
com significativo risco de 

danos. 
Probabilidade de ruptura de 

10 a 15% pode ser 
aceitável para taludes de 

minas a céu aberto onde o 
custo de remoção é menor 
do que o de estabilização. 

 

 
 
 

Taludes com 
descontinuidades 

verticais 

Tombamento de 
colunas separadas da 
massa rochosa por 

descontinuidades de 
mergulho íngreme 

que são paralelas ou 
quase paralelas à 
face do talude. 

Altura, ângulo e 
orientação do 

talude. 
Mergulho e 

direção de feições 
estruturais. 

Distribuição de 
água subterrânea 

no talude. 
 

Análises de 
equilíbrio limite de 

modelos 
simplificados de 

blocos são úteis para 
estimar o potencial 
de tombamento e 

deslizamento. 
Modelos de 

elementos discretos 
com geometria de 
talude simplificada 
podem ser usados 

para explorar 
mecanismos de 

Nenhum critério 
geralmente aceito para 

ruptura por tombamento 
está disponível, embora o 

potencial para tombamento 
seja normalmente óbvio. 

Monitorar os 
deslocamentos do talude é 
o único meio prático de 

determinar o 
comportamento do talude e 

a eficácia de medidas 
reparadoras. 
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Estrutura Problemas Típicos Parâmetros 
Críticos 

Métodos de 
Análise 

Critérios de 
dimensionamento e 

medidas mitigadoras 
ruptura por 
tombamento 

 

 
 

Blocos soltos em 
taludes rochosos 

Rochas soltas e 
blocos deslizando, 
rolando, caindo e 
saltando pelo no 

talude 

Geometria do 
talude. 

Presença de 
blocos soltos. 

Coeficientes de 
restituição de 
materiais que 

formam o talude. 
Presença de 

estruturas para 
contenção de 

rochas caindo e 
saltando. 

Cálculo de trajetórias 
de blocos caindo 
entre bancadas, 

baseado nas 
mudanças de 

velocidade a cada 
impacto é geralmente 

adequado. 
Análises de Monte 

Carlo de várias 
trajetórias baseadas 

na variação da 
geometria e das 
propriedades da 
superfície dão 

informações úteis 
sobre a distribuição 
da queda de blocos. 

Localização de blocos 
caídos ou distribuição de 

um grande número de 
blocos caídos da uma 

indicação da magnitude do 
problema potencial de 
queda de blocos e da 
eficácia de medidas 

reparadoras tais como 
redes, cercas de contenção 

e canaletas na base do 
talude. 

 

A utilização de projeções hemisféricas permite a representação das relações geométricas 

entre o talude e as descontinuidades, promovendo a comunicação entre geólogos e 

engenheiros na busca de melhorar o entendimento e interpretação dos dados de um 

determinado talude. 

 

Na Figura 2.7, Hoek & Bray (1981), ilustram quatro dos principais tipos de ruptura e 

sua representação em projeções hemisféricas. 

 

A representação geométrica 3D, considerando a relação entre as características 

estruturais e a face do talude, ou das paredes e tetos de uma escavação subterrânea, são 

muito importantes e permitem analisar e controlar possíveis rupturas, escorregamento 

ou queda de blocos nos taludes rochosos ou escavações. 
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Figura 2.7 – Principais tipos de ruptura de talude e a representação em projeção hemisférica da condição 
estrutural, susceptível aos respectivos modos de rupturas (Modificado de Hoek & Bray (1981)). 

 

Neste capítulo, o foco dos estudos é apresentar os conceitos e análises de rupturas 

aplicáveis a taludes em rocha dura em Itabirito Compacto, que possui características de 

rocha dura, e os modos de ruptura mais prováveis de ocorrer são: a ruptura planar, em 

cunha e tombamento de blocos. 

 

2.3.1 Ruptura Planar 

 

É classificado como modo de ruptura planar o deslizamento de um bloco rochoso pela 

face do talude por um plano de fraqueza, conforme está demonstrado na Figura 2.8. 
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Segundo Wyllie & Mah (2004), para ocorrer este tipo de ruptura é necessário que o 

talude esteja exposto às seguintes condições: 

 

1. O mergulho do plano menor do que o ângulo de inclinação da face do talude 

(ψp<ψf); 

2. O mergulho do plano do escorregamento maior que o ângulo de atrito deste 

plano (ψp>ϕ); 

3. O plano de deslizamento com a direção de ±20° em relação à direção da face do 

talude; 

4. A extremidade superior da superfície de deslizamento intercepta o plano de topo 

do talude ou terminar em uma fenda de tração; 

5. As superfícies de alivio lateral do maciço rochoso de baixa resistência ou o 

plano de escorregamento passar pela porção convexa do talude. 

 

 

 

Figura 2.8 – Representação gráfica dos critérios de ocorrência de ruptura planar em maciço rochoso 
(Wyllie & Mah, 2004). 

 
2.3.2 Ruptura em Cunha 

 

A ruptura em cunha consiste no escorregamento de blocos devido à existência de duas 

descontinuidades formando uma linha de interseção cuja direção intercepte a face do 

talude e inclinação menor que a inclinação da face, conforme demonstrado na Figura 

2.9. 
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Figura 2.9 – Modo de ruptura em cunha, vista da face do talude, demonstrando a definição dos ângulos 

(modificado de Wyllie & Mah (2004))  

 

Para uma melhor avaliação da possibilidade de ocorrer ruptura em cunha em um talude, 

a Figura 2.9, também apresenta a representação gráfica da projeção de duas 

descontinuidades e do talude, demonstrando a geometria de uma possível ruptura em 

cunha. 

 

Para que a geometria da cunha seja favorável ao escorregamento, Wyllie & Mah (2004) 

apontam alguns critérios a serem atendidos: 

 

1. Necessariamente deve ocorrer a intercessão de dois planos. No estereograma, a 

linha de interseção é representada pelo ponto, onde os grandes círculos médios dos dois 

planos se cruzam. A orientação da linha é definida pelo ângulo (αi) e sua inclinação por 

(ψi) (Figura 2.9); 

 

2. O ângulo de inclinação da linha de interseção deve ser menor que o mergulho da 

face e mais íngreme que o ângulo de atrito médio dos dois planos de descontinuidades, 

ou seja, ψfi> ψi>  ϕ, conforme demonstrado na Figura 2.9. 
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2.3.3 Tombamento de blocos 
 

O tombamento de blocos ocorre em função da rotação das colunas ou dos blocos de 

rocha sobre uma base fixa. Este modo de ruptura possui uma maior probabilidade de 

ocorrer em rochas duras, semelhante ao itabirito compacto, quando as colunas formadas 

pelas famílias de descontinuidades principais mergulham contra a face do talude, e as 

secundárias mergulham a favor, cujo espaçamento entre estes planos formam colunas 

esbeltas. 

 

Para Wyllie & Mah (2004), a ruptura por tombamento de blocos pode ser avaliada 

levando-se em conta duas condições. A primeira considera o mergulho dos planos, que 

formam a superfície basal do tombamento e a segunda consiste em verificar a 

interferência da forma do bloco. A Figura 2.10 demonstra as condições básicas para 

ocorrência de tombamento de blocos, onde y é a altura e ∆x é a espessura do bloco. 

 

O ângulo de atrito do plano da base do bloco é ϕp, então o bloco não deslizará e estará 

estável quando o ângulo de mergulho da base do bloco for menor que o ângulo de atrito, 

ou seja, ψp < ϕp. Avaliando a forma do bloco, o tombamento acontecerá quando a força 

peso estiver fora do centro de gravidade do bloco, atendendo a seguinte condição ∆x/y < 

tan ψp (Wyllie & Mah, 2004). 

 
Figura 2.10 – Tombamento de blocos 
 (extraído de Wyllie & Mah, 2004) 

 

Hudson & Harrison (1997) propõe dois critérios que condicionam a ruptura por 

tombamento de blocos: 

 

A – Quando há dois planos de descontinuidades com a interseção mergulhando contra o 

sentido de mergulho do talude, formando assim as faces dos blocos de rocha; 
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B – Quando há um plano de descontinuidade formando a base do bloco, condição que 

associada ao critério A permite à formação do bloco susceptível ao tombamento. 

 

O critério A analisado deve ser utilizado para avaliação de interseções e o critério B 

para polos; com interseções e polos dos planos basais sobrepostos na projeção 

hemisférica. Em uma análise usual dos planos e cunhas que podem instabilizar o talude, 

Hudson & Harrison (1997), apresenta na Figura 2.11 um exemplo para avaliação de 

uma região que indica a instabilidade do talude associada ao tombamento direto de 

blocos.  

 

Figura 2.11 – Tombamento direto por sobreposição de polos de planos  
basais e interseções de planos envolvidos no tombamento  

(modificado de Hudson & Harrison (1997)) 
 

Analisando a Figura 2.11 de Hudson & Harrison (1997), observa-se que a linha de 

interseção está mergulhando no sentido contrário ao sentido do talude, enquanto o plano 

de descontinuidade basal está mergulhando no mesmo sentido do talude. Os círculos 

concêntricos estão numerados do perímetro para o centro para interseções, e do centro 

para fora para os polos. 
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Hudson & Harrison (1997), também aponta que o tombamento tende a ocorrer dentro de 

um limite de 20°, para mais ou para menos, em relação à direção do mergulho do talude, 

e indica que para taludes muito inclinados este limite pode ser considerado maior. 

 

A Figura 2.12, Hudson & Harrison (1997), apresenta, de forma didática, as condições 

que devem ser analisadas para a ocorrência do modo de ruptura tombamento, 

relacionando essas condições com os polos dos planos basais e as interseções das 

descontinuidades, representadas na projeção hemisférica.  

 

 
Figura 2.12 – Modo de ruptura por tombamento direto  

(modificado de Hudson & Harrison (1997)) 
 

Os critérios de Hudson & Harrison (1997), apresentados para avaliação do potencial de 

ruptura por tombamento de blocos estão incorporados no sistema computacional Dips 

6.0, de propriedade da empresa Rocsience, e foram utilizados no desenvolvimento das 

análises cinemáticas que compõem este trabalho e serão apresentadas no Capítulo 4. 
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3 DESCRIÇÃO DA ÁREA DO ESTUDO 

 

Este estudo foi desenvolvido na área de lavra da Mina Central, de propriedade da 

Usiminas Mineração, localizada no município de Itatiaiuçu, MG. A referida mina está 

inserida em uma região conhecida como Serra Azul, compreendida entre os municípios 

de Itatiaiuçu, Mateus Leme, Igarapé e Brumadinho. 

 

Esta região desenvolveu-se inicialmente a partir da atividade agropecuária, o que gerou 

um grande número de estradas vicinais que ligam a mina a vários distritos e povoados, 

sítios, fazendas e outras minas localizadas nesta região.  

 

O acesso à região pode ser feito a partir de Belo Horizonte, aproximadamente 80km 

pela BR-381, também denominada Rodovia Fernão Dias (Figura 3.1). 

 

 
Figura 3.1 – Mapa de localização da área da mina  

(Google, jan/2013) 
 
As atividades minerárias na Mina Central foram iniciadas na década de 70 a partir de 

lavra praticamente artesanal, seletiva, de minério friável, de fácil extração e de baixo 

custo de beneficiamento (separação física do minério por peneiramento). Os vestígios 

Área de 
estudo 
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desta lavra seletiva até recentemente podiam ser observados, mas com o passar dos 

anos, as operações foram se modernizando e novos processos e metodologias mais 

apropriadas e sofisticadas foram sendo adotados, tanto na extração do minério 

(operações de lavra) quanto no beneficiamento.  

 

Atualmente a mina encontra-se regionalizada em 5 áreas, todas ativas e em processo de 

desenvolvimento e lavra. Estas regiões são denominadas: 

 

• Região de Pains – localizada no extremo leste da mina 

• Região de Hematita – localizada na região central 

• Região do Vai e Volta – localizada na região noroeste da mina 

• Região de Monteiro – localizada na região central, mais a oeste. 

• Região de Mazano – esta região inicia no centro e se estende até o extremo oeste 

da mina. 

 

Na Figura 3.2 apresenta-se uma foto aérea das regiões da mina, para melhor 

visualização e localização das regiões operacionais mencionadas acima. 

 

Figura 3.2 – Fotografia aérea da mina e regiões operacionais de lavra. 
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3.1 GEOMORFOLOGIA  

 

A região foco deste estudo está localizada na porção oeste da Serra do Curral, direção 

E-W, entre o vale do Rio Paraopeba e a localidade Ponta da Serra, no seguimento 

ocidental do Quadrilátero Ferrífero, conforme situado por Alkmim (2009). 

 

Dorr (1969) descreve que o Quadrilátero Ferrífero está localizado na região central de 

Minas Gerais, aproximadamente na latitude 20°15’ S e longitude 43°30’W. É uma 

região muito alta, com a elevação máxima identificada na Serra do Caraça, com 2.100m 

de altitude. Esta região é um divisor de águas entre as Bacias Hidrográficas do São 

Francisco e do Rio Doce. 

 

O segmento ocidental do Quadrilátero estende-se da localidade de Ponta da Serra, 

próximo a Itatiaiuçu, até a região do Pico dos Três Irmãos. Este prolongamento a oeste 

da Serra do Curral, onde a mina está inserida, tem como particularidades a sua 

orientação geral aproximadamente E-W e o fato de ter a sua escarpa norte sobre os 

quartzitos da Formação Cercadinho. A ausência da Formação Gandarela (no extremo 

Oeste da Serra do Curral) e as espessuras relativamente menores das unidades mais 

velhas que a Formação Cercadinho na região são responsáveis por este traço 

geomorfológico. Outro ponto característico é a exposição da Formação Cauê na face sul 

da Serra. 

 

O segmento central estende da região do Pico Três Irmãos até o Pico Belo Horizonte, e 

o segmento oriental compreende a região do Pico Belo Horizonte até a Serra da 

Piedade, conforme pode ser visualizado no modelo digital de terreno, apresentado por 

Alkmim (2009), na Figura 3.3, onde constam também os pontos orográficos mais 

relevantes da região, relacionados abaixo: 

I – Pico do Itatiaiuçu (1435m); 

T – Três Irmãos (1422m); 

M – Serra da Mutuca (1501m); 

B – Pico Belo Horizonte (1388m); 

P - Serra da Piedade (1654m). 
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Figura 3.3 – Modelo digital de terreno da região do Quadrilátero Ferrífero 

 (Extraído de Alkmim, 2009) 

 

Neste modelo, Alkmim (2009), também identifica as bacias hidrográficas dos Rios 

Paraopeba e Velhas, que pertencem à bacia do São Francisco, e atravessam a Serra do 

Curral, em duas gargantas, promovendo a sua drenagem da vertente sul para a norte. 

 
A cumeada da serra é marcada pela ocorrência da Formação Ferrífera Cauê, que se 

encontra exposta em uma faixa de aproximadamente 400m de largura, em toda a sua 

extensão. Neste contexto geomorfológico, além da mina foco deste estudo, estão 

situados vários outros depósitos de minério de ferro, conforme apontado por Alkmim 

(2009). 
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3.2 GEOLOGIA REGIONAL 

 

A mina está inserida no contexto geológico do Quadrilátero Ferrífero em uma região de 

empurrões brasilianos, onde ocorrem dobras suaves e formação de uma macroestrutura 

antiformal, conforme descrito no trabalho Geoestrutural (2010). 

 

A Figura 3.4 apresenta a localização da área de estudo, contextualizada no Quadrilátero 

Ferrífero. 

 
 
Legenda: 
 

Área de estudo 
 

Figura 3.4 – Mapa Geológico do Quadrilátero Ferrífero  
(modificado de Dorr (1969) apud Geoestrutural (2010)), destacando-se em vermelho a região da mina. 

 

Conforme apresentado no estudo Geoestrutural (2010), a estratigrafia regional da região 

da mina, da base para o topo, compreende cinco unidades geológicas: 
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• Rochas cristalinas do embasamento representado por um terreno granito-gnaisse 

que aflora ao sul da região estudada; 

 

• Sequência metavulcano sedimentar do Grupo Nova Lima é composta por filitos, 

filitos ferruginosos, formações ferruginosas, quartzito fino e conglomerados; 

 

• Rochas metassedimentares do Supergrupo Minas que correspondem a três 

grupos: Caraça, Itabira e Piracicaba: 

 

• O Grupo Caraça é formado por rochas clásticas metassedimentares, que incluem 

a Formação Moeda (MCM) com seus quartzitos e filitos arenosos e os filitos da 

Formação Batatal (MCB); 

 

• O Grupo Itabira inclui rochas sedimentares químicas, como itabiritos e 

dolomitos. Enquanto a maior parte dos itabiritos está concentrada na Formação 

Cauê (MIC), a Formação Gandarela (MIG) concentra a maior parte dos 

dolomitos e dos filitos; 

 

• O Grupo Piracicaba compreende: a Formação Cercadinho (MPC), contendo 

quartzito ferruginoso, conglomerado, filito, filito dolomitico e dolomito argiloso; 

a Formação Fecho do Funil (MPF), contendo filito dolomitico, metasiltito e 

metadolomito silto-argiloso; a Formação Taboões (MPT), com quartzitos 

relativamente puros, de granulação fina e friável; a Formação Barreiro (MPB) 

composta por filitos, em grande parte carbonáticos; e a Formação Sabará (MPS), 

bastante intemperizada (saprolito) e composta de metagrauvacas, filitos, 

quartzitos e conglomerados; 

 

• Rochas intrusivas de idade pós-Minas, composta por rochas gabróicas, de 

espessura considerável; 

 
• Coberturas de idade terciária, composta por rochas cenozóicas, consistindo em 

alúvios, sedimentos, colúvios, cangas e lateritas. 
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3.3 GEOLOGIA LOCAL 

 

Conforme descrito por Suckau (2012) a distribuição geológica principal da mina 

consiste basicamente em itabiritos silicosos compactos, semi-compactos e friáveis, 

brechas itabiríticas e hematitas. Afloram segundo a orientação regional, predominando 

corpos alongados de direção NE-SW, com a intensidade de mergulho dos planos de 

foliação variando de baixo a mais elevada, nas partes altas da Serra, e médias, nas 

encostas, sendo o sentido de mergulho para SE. Na região de Pains, os corpos se 

apresentam com uma direção E-W, e mergulho para Sul. 

 

Predominam na área da mina itabiritos silicosos compactos, e maciços compactos com 

intercalações de itabiritos friáveis. De modo esparso, são identificados “diques” e ou 

lentes de Hematita Compacta. Próximo à superfície ocorrem lentes e ou horizontes de 

hematitas friáveis e cangas. 

 

Suckau (2012) menciona que os litotipos identificados em afloramentos e em 

testemunhos de sondagens e que compõem a geologia da mina podem ser divididos nas 

unidades: Supergrupo Rio das Velhas, representado pelo Grupo Nova Lima (NL); 

Supergrupo Minas, constituído pelos Grupos Caraça (Formações Moeda e Batatal), 

Itabira (Formação Cauê) e Piracicaba (Formação Cercadinho) e depósitos sedimentares 

de idade terciária. 

 

Estas litologias ocorrem com sua estratigrafia invertida, uma estrutura homoclinal com 

flanco normal erodido, com uma orientação preferencial NE-SW até a região de lavra 

denominada Hematita. Na região de lavra denominada Pains, ocorre uma inflexão 

tectônica, orientando-se as litologias segundo uma direção quase E-W.  

 

Nos subitens a seguir apresenta-se um descritivo das litologias identificadas na área da 

mina e as considerações referentes à formação das unidades geológicas na região da 

mina. 
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3.3.1 Supergrupo Rio das Velhas - Grupo Nova Lima  

 

Segundo Suckau (2012), o Grupo Nova Lima encontra-se limitando a base da serra, 

setor SW-S. São rochas xistosas e ou filíticas, ferruginosas ou não e foram mapeadas 

como uma unidade única. Também foram mapeados meta-tufos e filitos cisalhados, 

brechados, contendo clastos de gnaisse, ilustrados na Figura 3.5. 

 

 

Figura 3.5 – Filito cisalhado contendo clastos de Gnaisses 
 (Extraído de Nova Mina, 2009) 

 
 
3.3.2 Supergrupo Minas - Grupo Caraça – Formações Moeda e Batatal 

 

• Formação Moeda 

 

No mapeamento realizado, não foram identificados muitos afloramentos da Formação 

Moeda na região da mina, porém Suckau (2012) aponta que há uma continuidade desta 

unidade, conforme pode ser verificado nos testemunhos de furos de sonda. As 

espessuras dos quartzitos interceptados nos testemunhos relacionados à Formação 

Moeda variam desde 1m até 50m. Na capa, geralmente os quartzitos apresentaram-se 

mais decompostos devido ao intemperismo associado a uma rocha fraturada e cisalhada. 
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• Formação Batatal 

 

Ao longo de toda a área, as rochas desta formação estão em contato (tectonicamente 

sobrepostas) com as rochas do Grupo Itabira (Formação Cauê), conforme citado por 

Suckau (2012). Suas exposições, em superfície, ocorrem ao longo de baixos 

topográficos de drenagem, sendo que as rochas apresentam alto grau de alteração, o que 

modificou sua mineralogia original. 

 

Os filitos da Formação Batatal (Figura 3.6), em superfície, apresentam-se em 

exposições bastante alteradas, quase sempre saprolitizados. Porém a foliação original é 

bem preservada, com sua superfície definida por minerais planares, de orientação NE-

SW com mergulho médio de 45º e paralelas a sub-paralelas ao bandamento das 

formações ferríferas. 

 

 
Figura 3.6 – Filitos relacionados à Formação Batatal  

(Extraído de Nova Mina, 2009) 
 
3.3.3 Supergrupo Minas - Grupo Itabira– Formação Cauê 

 

Conforme o mapeamento realizado pela Nova Mina (2009), a Formação Cauê 

caracteriza-se por ser contínua ao longo de toda a área, sendo que seus itabiritos 

compactos sustentam quase toda a serra (Figura 3.7).  
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Figura 3.7 – Vista de afloramentos de itabiritos compactos ao longo da encosta Sul da serra (Extraído de 
Nova Mina, 2009) 

Segundo Suckau (2012), os itabiritos da Formação Cauê possuem a espessura 

progressiva crescente de SW para NE, embora localmente ocorram recorrências, com 

grandes variações. 

 

Na publicação Nova Mina (2009) descreve-se que os itabiritos silicosos desta formação 

possuem bandamento composicional predominante, apresentando alternância de níveis 

claros e escuros, de quartzo e óxido de ferro respectivamente, com bandas de espessura 

milimétrica a centimétrica, com predominância do quartzo, encontrando-se mais 

alterada nas proximidades do contato com a Formação Cercadinho (Figura 3.8).  

 

 
Figura 3.8 – Bandas da formação composicional típica dos itabiritos 

 (Extraído de Nova Mina, 2009) 
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Os itabiritos silicosos segundo separados pela sua consistência em Itabiritos compactos, 

semi-compactos e friáveis, sendo que o intemperismo e instrusões vulcânicas são os 

principais mecanismos de geração desses litotipos, como discutido em Nova Mina, 

2009. 

 

Nas Figuras 3.9, 3.10 e 3.11, podem ser observadas as características destes litotipos de 

itabirito e visualizar a diferença da consistência entre eles. 

 

 
Figura 3.9 – Vista geral de um talude em Itabirito Compacto,  

localizado na região de Monteiro.  

 

 
Figura 3.10 – Vista geral de um talude em Itabirito Semi-compacto, 

 localizado na região de Vai e Volta. 
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Figura 3.11 – Vista geral de um talude em Itabirito Friável, 

 localizado na região de Mazano. 
 
 

Conforme Suckau (2012), predominam na região da mina itabiritos silicosos compactos, 

frequentemente observados em forma de “pontões”, como efeito “iceberg”, como na 

região da Hematita, ilustrado na Figura 3.12, caracteristicamente com itabiritos semi-

compactos a friáveis no entorno.  

 

 
Figura 3.12 – Vista geral da região da Hematita  

(Extraído de Nova Mina, 2009) 
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Suckau (2012), menciona também que os itabiritos friáveis e semi-compactos 

predominam no flanco NW do anticlinal aberto citado acima, com eixo WSW-ENE, 

onde os estratos têm mergulhos mais suaves para SE, enquanto os itabiritos compactos a 

compactos maciços predominam no flanco SW da dobra, nas encostas e parte baixa da 

Serra, no contato com a formação Batatal do Grupo Caraça. 

 

Itabiritos friáveis ocorrem preferencialmente próximos à superfície, podendo ocorrer até 

litotipos hematitizados friáveis a semi-compactos. Os itabiritos friáveis também 

ocorrem junto a contatos, principalmente próximo ao contato com a Formação 

Cercadinho, onde ocorrem como corpos descontínuos, lentes de pouca espessura (até 

cerca de 20m), em meio aos itabiritos compactos, competentes, segundo Suckau (2012). 

 

Em geral os itabiritos friáveis ocorrem intercalados em lentes de pouca espessura com 

itabiritos semi-compactos a compactos que predominam, especialmente, em 

profundidade. 

 

3.3.4 Supergrupo Minas - Grupo Itabira – Formação Gandarela 

 

Suckau (2012), relata que não foram encontrados na região da mina afloramentos e ou 

interceptações significativas em testemunhos de sonda ou afloramentos desta formação. 

 

3.3.5 Supergrupo Minas - Grupo Piracicaba – Formação Cercadinho 

 

A Formação Cercadinho ocorre imediatamente ao norte da Serra Azul, sendo que é 

responsável, junto com a Formação Cauê, pela manutenção das elevações topográficas 

mais elevadas da serra, descreve Suckau (2012). 

 

Possui espessura na ordem de 200 a 300m e caracteriza-se na área por uma sequência 

filítica, com 0,5 a 15 metros de espessura, por vezes ferruginosos, seguida por quartzitos 

às vezes conglomeráticos e mesmo lentes conglomeráticas. O filito que ocorre 

principalmente na passagem da Formação Cauê para a Formação Cercadinho, possui 



 

 

uma coloração cinza-claro a escuro, variando segundo o seu teor em ferro, quando então 

pode ser hematítico ou especularítico

 

Figura 3.13 – Feição típica dos filitos especularíticos da 

 
 
3.3.6 Coberturas 

 

Segundo Suckau (2012)

depositaram-se blocos de canga, formados por óxidos e hidróxidos de ferro, conforme 

ilustrado na Figura 3.14.

 

Em algumas regiões, foram identificadas coberturas, com material aluvionar, 

sedimentos de vale, colúvios, lateritas e “rolados”. 

 

Figura 3.14 – Blocos rolados de hematita em solo ferruginoso, laterítico, sobre o contato da Formação 
Ferrífera Cauê
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claro a escuro, variando segundo o seu teor em ferro, quando então 

pode ser hematítico ou especularítico (Figura 3.13). 

 
Feição típica dos filitos especularíticos da Formação Cercadinho 

(Extraído de Nova Mina, 2009) 

Suckau (2012), cobrindo as formações ferríferas da Mina Central, 

se blocos de canga, formados por óxidos e hidróxidos de ferro, conforme 

. 

Em algumas regiões, foram identificadas coberturas, com material aluvionar, 

sedimentos de vale, colúvios, lateritas e “rolados”.   

Blocos rolados de hematita em solo ferruginoso, laterítico, sobre o contato da Formação 
Ferrífera Cauê com a Formação Cercadinho (Extraído de Nova Mina, 2009).

claro a escuro, variando segundo o seu teor em ferro, quando então 

ercadinho  

, cobrindo as formações ferríferas da Mina Central, 

se blocos de canga, formados por óxidos e hidróxidos de ferro, conforme 

Em algumas regiões, foram identificadas coberturas, com material aluvionar, 

 
Blocos rolados de hematita em solo ferruginoso, laterítico, sobre o contato da Formação 

com a Formação Cercadinho (Extraído de Nova Mina, 2009). 
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4 METODOLOGIA UTILIZADA 

 

O estudo de caso foi desenvolvido basicamente em três etapas: 

 

• Etapa 1: Mapeamento geomecânico da mina – Nesta etapa foram levantadas as 

características geológicas e geomecânicas da mina para conhecimento do maciço 

rochoso; 

• Etapa 2: Determinação dos parâmetros de resistência do maciço rochoso – Os 

parâmetros do maciço foram obtidos a partir dos dados dos ensaios laboratoriais de 

resistência da rocha intacta, em amostras de Itabirito Compacto. Utilizando o critério de 

Hoek-Brown, estes dados foram tratados e foram estimados os parâmetros de resistência 

do maciço rochoso; 

• Etapa 3: Análise cinemática dos taludes operacionais da mina. Por fim, foram 

avaliados os modos de ruptura potenciais dos taludes operacionais da mina, 

considerando os planos de descontinuidades identificados nos maciços, em Itabirito 

Compacto. 

 

Nos subitens a seguir descrevem-se os materiais e métodos utilizados em cada etapa 

deste trabalho, com o objetivo de apresentar e registrar as particularidades dos critérios 

adotados, que servirão de base para os resultados obtidos neste estudo. 

 

4.1 MAPEAMENTO GEOTÉCNICO DA MINA 

 

Primeiramente foi realizado o mapeamento geomecânico da mina no período de Abril a 

Agosto de 2010, realizado pela equipe de Planejamento de Curto Prazo da Mina, onde 

foram cadastrados 1867 pontos distribuídos regularmente pelos taludes operacionais das 

áreas da mina. 

 

No mapeamento de campo foram avaliadas e registradas as características geomecânicas 

do maciço (pela metodologia de Bieniawski), e realizado o mapeamento geológico-
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geomecânico da mina na escala 1:2000, identificando os litotipos e estruturas 

geológicas existentes e suas principais características. O levantamento topográfico 

cadastral de pé e crista dos taludes foi realizado com coordenadas em UTM. 

 

Para cadastramento das medidas das estruturas geológicas e avaliação das características 

físicas do maciço, o mapeamento geomecânico contou com a utilização das seguintes 

ferramentas: 

 

• Trena de 50m – utilizada para marcar os pontos observados. Para realização do 

trabalho na escala 1:2000, os pontos foram marcados a cada 20m de distância; 

• Martelo de geólogo e canivete – utilizados para avaliar a resistência da rocha; 

• Bússola Clar – utilizada para obter as atitudes das estruturas, lineares e planares, 

identificadas em cada ponto. 

 

Devido às características geológico-geotécnicas do maciço da mina, os critérios e 

parâmetros da ISRM foram ajustados e complementados aos utilizados na mina, 

propostos em Geoestrutural (2009), e consolidados em tabelas apresentadas no Anexo 1. 

 

Os ajustes dos parâmetros adotados foram necessários para melhor caracterização do 

maciço rochoso identificado na mina como sendo mais brando, apresentando um grau 

de alteração mais significativo, como o Itabirito Friável, e as encaixantes encontradas 

mais na superfície, como o quartzito e o filito. 

 

Para avaliação do grau de alteração do maciço, o critério foi baseado na alteração 

mineralógica da rocha matriz e das descontinuidades, considerando a porcentagem do 

maciço alterado em cada ponto. 

 

O grau de consistência está relacionado à resistência a compressão uniaxial; desta 

forma, para estimar este parâmetro foi verificada a resistência da rocha em campo, 

aplicando-se o martelo de geólogo ou o canivete diretamente na rocha. 
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O grau de fraturamento foi estimado pela avaliação do espaçamento entre as 

descontinuidades e pela sua persistência. A descontinuidade predominante em cada 

ponto também foi determinada.  

 

Para caracterização das descontinuidades foram considerados: a alteração das paredes 

foi definida baseada na avaliação da alteração mineralógica do material de 

preenchimento e de sua coesão; a abertura das descontinuidades é a medida da 

espessura entre as paredes; a rugosidade foi definida a partir da avaliação do aspecto da 

parede de contato das descontinuidades, variando de plana a irregular. 

 

O RQD (“Rock Qualiy Designation”) foi estimado pelo número de juntas com 

espaçamento maior que 10cm e com persistência igual à altura de um banco, de 

aproximadamente 10m, a cada dois metros de extensão. 

 

A classe do maciço foi obtida através da consolidação dos parâmetros avaliados em 

campo, chegando se ao valor do índice RMR do maciço, segundo os critérios sugeridos 

pela metodologia de classificação geomecânica RMR, proposta por Bieniawski (1989). 

Porém, não foram considerados na determinação do índice RMR do maciço o efeito de 

fluxo subterrâneo e a correção do RMR em função da orientação das descontinuidades, 

já que esse índice RMR foi utilizado para estimar da resistência do maciço rochoso.  

 

Durante o mapeamento de campo não foram identificados registros de fluxo subterrâneo 

aflorando no maciço rochoso, e um dos fatores que influenciam esta condição é o fato 

da mina encontrar-se em um estágio de operação e escavação de taludes mais 

superficial. 

 

A influência da orientação das descontinuidades foi tratada neste estudo através de 

análises cinemáticas, portanto no índice RMR não foi considerada a correção proposta 

por Bieniawski (1989), para determinação dos parâmetros. 

 

As descontinuidades identificadas no mapeamento foram designadas como: 
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• F1 – família de fraturas paralelas ao bandamento, estrutura condicionante 

principal; 

• F2 e F3 – famílias de fraturas secundárias da formação rochosa; 

 

O mapeamento destas estruturas identificadas em campo teve como objetivo verificar 

sua distribuição espacial e a influência que elas exercem na estabilidade dos taludes. 

 

Foi criado um banco de dados no sistema de informação geográfica ArcGis 10 (2010), 

onde foram consolidadas todas as informações obtidas no mapeamento de campo. Este 

sistema facilitou o armazenamento, tratamento e análise da geologia e do sistema de 

fraturas existentes, bem como as características físicas do maciço rochoso. 

 

4.2 DETERMINAÇÃO DE PARÂMETROS DE RESISTÊNCIA 

 

A partir do mapeamento de campo, foram identificados os locais mais representativos, 

em termos de exposição do Itabirito Compacto nas áreas da mina para realizar a coleta 

das amostras, que foram ensaiadas em laboratório. 

 

As localizações destes pontos estão mencionadas na Tabela 3.2, e locadas, em planta, 

conforme pode ser observado na Tabela 4.1 e Figura 4.1: 

 

Tabela 4.1 - Pontos mapeados na mina, onde foram coletadas as amostras 

Localização do ponto 
Georeferencimento 

(Coordenadas SAD69) 
Ponto Região Talude N (m) E (m) cota (m) 
623 Mazano MA-IX 7.772.967 559.875 1.251,69 

1158 Vai e volta VA-I 7.773.969 561.063 1.174,19 

733 Monteiro MO-V 7.773.424 560.687 1.247,59 

1769 Hematita HE-III 7.773.693 561.686 1.083,15 

95 Pains PA-III 7.774.303 562.996 1.225,89 

423 Mazano MA-X 7.772.862 559.604 1.281,78 

731 Monteiro MO-V 7.773.416 560.651 1.249,22 

1726 Hematita HE-III 7.773.751 561.666 1.082,72 
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Figura 4.1 – Pontos mapeados na mina, onde foram coletadas as amostras. 

 

A amostragem foi realizada a partir da coleta de blocos, com dimensões médias de 

40x40x40cm. A coleta dos blocos seguiu a metodologia padrão ABNT NBR 6490/1985 

e a Especificação Técnica DNER-ET-DE-B00/001, que se referem às recomendações a 

serem tomadas para coleta e transporte, visando preservar as características das 

estruturas das amostras. 

 

As amostras foram acomodadas em caixas apropriadas, armazenadas em local coberto, e 

transportadas ao término das coletas para o laboratório. 

 

Foram enviadas ao laboratório amostras de Itabirito Friável, Semi-compacto e 

Compacto para avaliação da resistência destes litotipos, porém o laboratório reportou, 

IPT (2011), que ficou impossibilitado de realizar os ensaios especificados nas amostras 

de Itabirito Friável e Semi-compacto, por não ser possível a moldagem dos corpos de 

prova nesses materiais, atendendo as recomendações preconizadas nas normas utilizadas 

(IPT, 2011). 
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Ponto 1769 

Ponto 1158 

Ponto 733 

Ponto 731 
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Ponto 731 
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Desta forma, os ensaios de compressão simples, triaxial e de cisalhamento, foram 

realizados apenas no Itabirito Compacto. 

 

Segundo os relatórios do IPT (2011 e 2012), para a extração das amostras dos blocos de 

Itabirito Compacto, foi utilizada uma perfuratriz com coroas diamantadas 

confeccionadas especialmente para cortar este material, devido suas características 

físicas, como dureza, compactação e cimentação elevadas, o que ocasionou um desgaste 

acentuado nas coroas disponíveis. 

 

Os relatórios do IPT (2011 e 2012) apontam, também, que os ensaios foram realizados 

seguindo as orientações da ASTM (American Society for Testing Materials). E quando 

aplicável, seguiram-se as orientações da ISRM (International Society for Rock 

Mechanics), e contou-se com a vasta experiência do laboratório, em ensaios de amostras 

de rocha. 

 

4.2.1 Ensaios de resistência à compressão uniaxial e triaxial 

 

O ensaio de compressão uniaxial foi executado com o objetivo de determinar a 

resistência à compressão simples, o módulo de Young e o coeficiente de Poisson. 

 

A fim de subsidiar a determinação dos parâmetros de ângulo de atrito e coesão do 

maciço rochoso, foi realizado o ensaio de resistência à compressão triaxial nas amostras 

de rocha intacta. 

 

4.2.2 Ensaios de resistência ao cisalhamento direto 

 

Os ensaios de cisalhamento direto foram realizados utilizando a metodologia proposta 

por Protodyakonov (1974), com tecnologias desenvolvidas no próprio laboratório, 

conforme exposto por IPT (2012). 
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As tensões de ruptura, normal e de cisalhamento, foram calculadas em função da força 

vertical aplicada, bem como das dimensões e inclinação do corpo de prova, a partir das 

equações, IPT (2012): 

ασ cos⋅⋅= d
h

Fv   (4.1) 

 

ατ send
h

Fv ⋅⋅=   (4.2) 

Onde: 

σ=Tensão normal ao plano de ruptura 

τ=Tensão de cisalhamento no plano de ruptura 

Fv=Força de compressão aplicada às cunhas na direção vertical 

h=altura do corpo de prova 

d=diâmetro do corpo de prova 

α=inclinação da cunha ou do corpo de prova em relação ao plano horizontal  

 

O IPT (2012) apontou que, com base na experiência do laboratório, a inclinação do 

corpo de prova em relação ao plano horizontal (α) não deve ser inferior a 50°, nem 

superior a 70°. E recomenda realizar no mínimo 5 (cinco) ensaios para caracterização da 

envoltória de ruptura para um mesmo tipo de rocha. Na Figura 4.2 apresenta-se um 

esquema de montagem do ensaio de cisalhamento tipo Protodyakonov. 

 

 
Figura 4.2 – Ensaio de cisalhamento - Câmara tipo Protodyakonov (extraído de IPT, 2012) 
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4.2.3 Parâmetros de resistência do Maciço rochoso 

 

Para estimar os parâmetros de resistência do maciço rochoso foi aplicado o critério 

empírico proposto por Hoek & Brown (1980), atualizado por Hoek, et. al. (2002). 

 

Neste estudo, as variáveis da rocha intacta, a, constante da rocha, mi, e a resistência à 

compressão simples, σci, necessárias para aplicação do critério de Hoek-Brown, foram 

obtidas através dos resultados do ensaio de compressão triaxial da rocha. O índice 

geomecânico GSI, que representa as características do maciço, foi estimado com base 

nos parâmetros geomecânicos mapeados em campo pelo valor do RMR. 

 

Primeiramente foram calculadas a resistência à compressão simples (σci) e a constante 

da rocha mi, a partir da envoltória das tensões principais σ1 e σ3, obtidas pelo ensaio de 

compressão triaxial, seguindo as orientações de Hoek & Brown (1980). 

 

Utilizando o valor de σci encontrado, foi possível determinar a constante mi pela 

equação do critério de Hoek-Brown, conforme demonstrado no Anexo 2. 

 

O valor do GSI foi estimado pela equação: 

 

GSI= RMR89’ – 5  (4.3) 

 

Para indicar o nível de perturbação da rocha, ou seja, a variável D do critério de Hoek-

Brown, foi avaliada a metodologia de escavação dos taludes. Nas áreas de lavra o 

desmonte é feito com explosivos, sendo assim o valor utilizado para D foi 1. 

 

Os parâmetros de ângulo de atrito (ϕ) e coesão (c) do maciço foram estimados 

aplicando-se o critério de Hoek-Brown, conforme Hoek et. al. (2002). 
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Para realizar esta estimativa, o sistema computacional RocData 3.0, de propriedade da 

empresa canadense Rocscience, incorpora estes critérios e fornece a representação 

gráfica das envoltórias de tensões representativas da condição identificada do maciço. 

 

Porém, devido ao valor obtido para a constante mi do Itabirito Compacto ser muito 

elevado, não foi possível utilizar o programa computacional RocData 3.0 para 

determinar os parâmetros do maciço neste estudo. Desta forma, os parâmetros do 

maciço foram calculados manualmente, utilizando, como ferramenta de apoio, o 

programa Excel.  

 

4.2.4 Procedimento adotado para realização da análise cinemática 

 

A principal motivação para realização de análises cinemáticas foi verificar o potencial 

de ruptura, sabendo que as características do Itabirito Compacto são tipicamente de 

rocha dura e que nestes casos, a estabilidade dos taludes operacionais é condicionada 

pelos planos de fraturas. 

 

As análises cinemáticas foram realizadas considerando a geometria de lavra da mina, 

para definição dos taludes operacionais, e os dados obtidos no mapeamento 

geomecânico dos taludes em Itabirito Compacto identificados na mina. 

 

Nos itens abaixo, apresenta-se sequencialmente o procedimento adotado para obtenção 

dos dados que foram utilizados para realizar as análises cinemáticas e verificação dos 

modos de ruptura dos taludes: 

 

• Foram definidos os taludes operacionais, considerando a geometria de avanço da 

lavra nas regiões da mina, com a base topográfica atualizada de Dez/2012; 

 

• Em seguida, foi extraído do mapa o azimute de mergulho predominante em cada 

talude; 
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• Devido à variabilidade do ângulo de talude praticada atualmente na mina, neste 

estudo foi inferido um ângulo global igual a 50°, por ser o mais representativo na mina; 

 

• Com base nos dados do mapeamento geomecânico, foram identificados todos os 

pontos com ocorrências de Itabirito Compacto na mina e separados por talude; 

 

• As medidas cadastradas dos planos de fraturas (F1, F2 e F3) mapeadas nas 

ocorrências de Itabirito Compacto foram utilizadas para analisar os modos de ruptura 

possíveis em todos os taludes setorizados da mina; 

 

• Para definição do ângulo de atrito dos planos de fratura (ϕ), foi utilizada a 

proposta de Palmström (1995), calculando-se a partir da tangente da razão entre Jr sobre 

Ja; 

 

• Como critério de segurança, foi admitido 45° para o ângulo de atrito máximo das 

fraturas; 

 
• Os planos dos taludes operacionais e das famílias de fraturas predominantes 

nestes taludes foram tratados através da projeção hemisférica, utilizando como 

ferramenta para processamento das análises o sistema computacional Dips, versão 6.0, 

desenvolvido pela empresa canadense Rocsience; 

 

Para facilitar a interpretação das análises cinemáticas foram adotados os critérios 

propostos por Hudson & Harrison (1997), aplicados apenas para o caso de tombamento 

de blocos, e que se encontra incorporado ao sistema computacional Dips, versão 6.0. 

 

Com o objetivo de criar ábacos, para facilitar a análise imediata em campo da 

probabilidade de ruptura, foram realizadas análises cinemáticas nas seguintes condições: 

 

• Variando a direção do talude em relação ao bandamento: Paralelo (148°), 

Oposto (328°) e Oblíquo (58° e 238°); 

• Variando o ângulo de mergulho da face do talude de 40° a 80°; 
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• Variando o ângulo de atrito das juntas (ϕ) em 26°, 33° e 45°. 

 
Visto que o índice Jr do Itabirito Compacto mapeado é 2, o ângulo de atrito ϕ terá uma 

variação em função do grau de alteração, portanto: 

 

• ϕ = 45° corresponde em campo a um grau de alteração de 1 a 2; 

• ϕ = 33° corresponde em campo a um grau de alteração de 3; 

• ϕ = 26° corresponde em campo a um grau de alteração de 4 e 5; 

 

As condições apresentadas foram lançadas em uma matriz para cada modo de ruptura: 

Cunha, Planar e Tombamento de blocos, a fim de projetar a probabilidade de ruptura, 

considerando situações hipotéticas da mina.  

 

Os ábacos foram criados utilizando o software Minitab Statistical, versão 16, da 

empresa Minitab. 
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5 RESULTADOS  

 

5.1 RESULTADOS DO MAPEAMENTO GEOMECÂNICO 

 

O mapeamento geomecânico foi realizado em 1867 pontos, distribuídos regularmente 

pelos taludes da mina, conforme pode ser observado na Figura 5.1. 

 

 

Figura 5.1 – Pontos do Mapeamento Geotécnico da Mina Central 

 

Um dos produtos oriundos deste mapeamento foi o mapa geológico da mina, que 

subsidiou a equipe do Planejamento de Lavra com informações mais detalhadas sobre a 

geologia das frentes de lavra. Neste mapa, apresentado na Figura 5.2, pode ser 

observada a distribuição das litologias mapeadas na mina. 
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Figura 5.2 – Mapa geológico com a distribuição das litologias da  

mina e seções de referência. 
 

Como mencionado anteriormente, na mina existe uma predominância do litotipo 

Itabirito Compacto, principalmente em profundidade. Nas Figuras 5.3 e 5.4, 

apresentam-se as seções AA e BB do mapa da Figura 5.2, geradas a partir de furos de 

sondagem para o modelamento geológico da mina. 

A 

A 

B 

B 



 

81 
 

 

Figura 5.3 – Seção AA 

 

Figura 5.4 – Seção BB 
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No mapeamento geomecânico

Compacto na superfície da

que representa 35% dos pontos mapeados

uma porcentagem de 22

ilustrado no gráfico apresentado na Figura 

 

A Canga foi identificada nos extremos 

lavra, se mantendo ainda 

representando 11% dos pontos mapeados. 

  

Os filitos e quartzitos são as tipologias das 

foram identificados na mina em menor proporção, 

uma baixa exposição destes litotipos, devido 

 

No mapeamento também foi identificado que aproximadamente 

mina podem ser considerados

do maciço rochoso (Figura 5.
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mecânico foi confirmada a representatividade 

superfície da mina, tendo sido registradas 641 ocorrências deste litotipo, o 

% dos pontos mapeados. O Itabirito Friável e Semi

22% e 18% em 412 e 342 ocorrências, respectivamente, conforme 

ilustrado no gráfico apresentado na Figura 5.5. 

ntificada nos extremos da mina, em áreas onde ainda não há processo de 

se mantendo ainda como um horizonte de cobertura da formação ferrífera, 

% dos pontos mapeados.  

Os filitos e quartzitos são as tipologias das rochas encaixantes da Formação 

na mina em menor proporção, 8% e 4% respectivamente

uma baixa exposição destes litotipos, devido ao estágio de desenvolvimento da mina.

No mapeamento também foi identificado que aproximadamente 2% da superfície

considerados como terreno natural (material laterítico), sem 

(Figura 5.5). 

Figura 5.5 – Litotipos identificados na mina. 
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Os histogramas abaixo (Figura 5.

geomecânicas do maciço e a classe

pontos mapeados e a representatividade do Itabirito Compacto no resultado.

significado das classes nos histo

 

Figura 5.6 – Histogramas com as características geomecânicas de todos os litotipos identificad
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s histogramas abaixo (Figura 5.6) apresentam estatisticamente as características 

geomecânicas do maciço e a classe geomecânica, identificadas em campo para todos 

pontos mapeados e a representatividade do Itabirito Compacto no resultado.

significado das classes nos histogramas está descrito no Anexo 1. 
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Com relação à classificação do maciço da mina pode-se dizer que: 

 

• A Classe III representa 22% da superfície da mina, com predominância do 

Itabirito Compacto. 

• A Classe IV é a classe com o maior número de pontos mapeados na superfície da 

mina, representado 51%. Com predominância de ocorrência dos Itabiritos Compactos, 

Semi-compactos e Friáveis, na mesma proporção. 

• A Classe V representa 27% da superfície da mina, com predominância dos 

litotipos Canga, Filito e Itabirito Friável. 

 

A fim de representar as principais características geotécnicas distribuídas na mina foram 

elaborados três mapas temáticos: Grau de Alteração (Figura 5.7), Grau de Fraturamento 

(Figura 5.8) e Classe Geomecânica (Figura 5.9). 

 

 
Figura 5.7 – Mapa do grau de alteração dos maciços rochosos da mina 
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Figura 5.8 – Mapa do grau de fraturamento dos maciços rochosos da mina 

 

 
Figura 5.9 – Mapa de classes geomecânicas dos maciços rochosos da mina  

(Sistema RMR de classificação) 
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5.1.1 Caracterização estrutural do Itabirito Compacto 

 

Nos itens a seguir serão apresentadas algumas características identificadas durante o 

mapeamento geomecânico no maciço rochoso formado pelo Itabirito Compacto e as 

projeções hemisféricas, com os planos médios dos três sistemas de fraturas 

predominantes nos taludes em Itabirito Compacto.  

 

5.1.1.1 Bandamento  

 

O bandamento é a estrutura planar principal da Formação Ferrífera (Itabirito Compacto, 

Semi-compacto e Friável), paralelos a esta estrutura foram identificados planos de 

fraturas, que neste trabalho foram definidos como família de fraturas F1. 

 

A Figura 5.10 consiste na projeção hemisférica dos polos dos planos de fratura, 

coincidentes ao bandamento, do Itabirito Compacto, cujo plano médio identificado foi 

148/34. Em relação ao plano médio do bandamento da Formação Ferrífera (143/37), 

pode-se dizer que não houve uma variação significativa. 

 

 

Figura 5.10 – Representação gráfica do bandamento do Itabirito Compacto  
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Os Itabiritos possuem uma alternância de camadas com composição e textura, 

permitindo observar a estruturação das camadas (ou bandas) a olho nu. A espessura das 

bandas é variável de poucos milímetros até vários decímetros em alguns pontos. 

 

O bandamento não apresenta variações consideráveis na sua direção. Esta é uma 

estrutura penetrativa, persistente e fechada, geralmente aparece dobrada em quase toda a 

extensão da mina. Foi identificado no mapeamento que os itabiritos são marcados pela 

alternância de bandas silicosas/argilosas e ferruginosas. 

 

5.1.1.2 Família de Fraturas (F2 e F3) 

 

Caracteriza-se por serem estruturas persistentes observadas praticamente em todos os 

litotipos e taludes da mina. 

 

A Figura 5.11 apresenta-se a projeção hemisférica dos polos dos planos de fraturas F2, 

mapeados no Itabirito compacto. O plano médio identificado foi 235/89.  Em relação ao 

plano médio de F2 identificado na Formação Ferrífera (232/89), pode-se dizer que não 

houve variação relevante. 

 

 
 

Figura 5.11 – Representação gráfica da Família de Fraturas F2. 
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A Figura 5.12 apresenta-se a projeção hemisférica dos polos dos planos de fraturas F3, 

mapeados no Itabirito compacto. O plano médio identificado foi 322/52. Em relação ao 

plano médio de F3 identificado na Formação Ferrífera (321/50), pode-se dizer que não 

houve variação relevante. 

 
 

Figura 5.12 – Representação gráfica da Família de Fraturas F3 
 

Nos planos das Fraturas F2 e F3 não foram identificados materiais de preenchimento. 

 

Pela representação gráfica do polo médio do Itabirito Compacto no estereograma, e a 

projeção média dos polos dos demais litotipos da Formação Ferrífera, pode-se 

confirmar que o sistema de fraturas identificadas no maciço em Itabirito Compacto é 

similar aos demais litotipos da Formação. 

 

5.2 RESULTADOS DOS PARÂMETROS DE RESISTÊNCIA DO ITABIRITO 

COMPACTO 

 

Os ensaios de resistência comprovaram a elevada resistência da rocha matriz (intacta) 

do Itabirito Compacto. Identifica-se uma redução da resistência com a influência dos 

planos de fraturas ou quando a amostra ensaiada possuía um grau de alteração mais 

elevado. 
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Com relação ao ensaio de compressão uniaxial simples, na Tabela 5.1. São 

apresentados, de forma resumida, a resistência uniaxial (σc), os módulos da elasticidade 

(E), secante e tangente, e o quociente de Poisson (ν), referente à ruptura dos corpos de 

prova ensaiados, por região da mina. 

  

Tabela 5.1 – Resultados dos ensaios de compressão uniaxial 

Ponto Região σc (MPa) 
E  

secante 
(MPa) 

E 
tangente 
(MPa) 

ν  
secante 

ν  
tangente 

623 Mazano 282 87.016 87.156 0,14 0,16 

1158 Vai e volta 517 103.608 100.892 0,16 0,18 

733 Monteiro 359 92.328 85.010 0,15 0,18 

1769 Hematita 144 63.129 61.767 0,09 0,11 

95 Pains 248 73.484 77.599 0,15 0,18 

423 Mazano 381 80.434 76.262 0,13 0,16 

731 Monteiro 241 57.829 57.565 0,14 0,17 

1726 Hematita 105 26.913 33.837 0,07 0,12 

 

Os resultados dos ensaios triaxiais são apresentados na Tabela 5.2. 
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Tabela 5.2 – Resultados dos ensaios de compressão triaxial 

Ponto 
Tensão 

confinante 
 σ3 (MPa) 

Tensão axial 
σ1 (MPa) 

c (MPa) ϕ 

623 

20 902,62 

28,8 68,3 

4 563,88 

2 196,06 

16 609,81 

8 594,96 

1158 

20 299,95 
Não foi 

possível gerar a 
envoltória de 

tensões 

Não foi 
possível gerar a 
envoltória de 

tensões 

16 451,95 

8 475,87 

4 529,54 

2 445,6 

733 

2 33,28 

5 43,8 

16 130,18 

20 115,53 

8 83,54 

4 30,21 

95 

16 551,97 

47,8 56,4 

20 494,87 

2 311,55 

8 375,98 

4 397,49 

423 

20 802,58 

32,1 65,8 

4 400,59 

8 587,38 

16 513,13 

2 286 

731 

2 194,6 

13,6 63,8 

16 567,58 

8 127,23 

20 408,35 

4 208,33 

 

A partir destes parâmetros foi possível determinar a constante m da rocha intacta e a 

resistência à compressão da rocha (σci) de cada ponto amostrado. Na Tabela 5.3 são 

apresentados os valores obtidos para estas variáveis utilizadas, posteriormente, para 

determinar os parâmetros (c e ϕ) do maciço rochoso pelo Critério de Hoek-Brown. 
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Tabela 5.3 – Tensão de pico (σci) da rocha e a constante mi do Itabirito Compacto. 

Ponto de coleta da 
amostra 

Área da Mina σci (MPa) mi 

Ponto 733 Monteiro 25,00 24,35 
Ponto 623 Mazano 300,00 97,70 
Ponto 423 Mazano 300,00 74,26 
Ponto 95 Pains 320,00 26,20 
Ponto 731 Monteiro 160,00 70,40 

 

Não foi possível determinar mi e σci das regiões da Hematita e Vai e Volta (Ponto 

1158), devido aos copos de prova, extraídos das amostras coletadas nestas regiões terem 

apresentado uma variabilidade muito grande no grau alteração, no mesmo bloco 

amostrado.  

 

Com os parâmetros da rocha intacta definidos, foi possível estimar os parâmetros de 

resistência do maciço, considerando os dados do mapeamento de campo. Na Tabela 5.4 

apresentam-se estes parâmetros de resistência. 

 

Tabela 5.4 – Parâmetros de resistência do maciço dos taludes 

Ponto de coleta 
da amostra 

Região da 
Mina Talude 

Altura do 
talude (m) GSI 

σc 
(MPa) ϕ'(°) c' (MPa) 

Ponto 733 Monteiro MO-V 28 38 0,125 33 0,15 
Ponto 623 Mazano MA-IX 30,5 39 1,643 61 0,62 
Ponto 423 Mazano MA-X 38 32 0,832 55 0,52 
Ponto 95 Pains PA-III 38 33 0,981 47 0,43 
Ponto 731 Monteiro MO-V 28 32 0,444 52 0,33 

 

O cálculo de todas as variáveis do critério de Hoek-Brown para determinar os 

parâmetros de ângulo de atrito (ϕ’) e coesão (c’) do maciço rochoso, estão na memória 

de cálculo apresentadas no Anexo 3, onde também se encontram as representações 

gráficas das envoltórias de tensões do maciço. 

 

Com o ensaio de cisalhamento, pelo método de Protodiakonov, foi possível determinar 

as tensões de cisalhamento na ruptura atuantes no corpo de prova. Na Tabela 5.5, estão 

demonstrados os resultados obtidos neste ensaio.  
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Tabela 5.5 – Resultados dos ensaios de resistência ao cisalhamento 

Ponto Região Talude σn (MPa) τ (MPa) c (MPa) ϕ (°) 

623 Mazano MA-IX 26,34 48,01 22,70 50,70 

1158 Vai e volta VA-I 60,23 100,75 22,70 50,70 

733 Monteiro MO-V 32,14 66,88 32,00 51,60 

1769 Hematita HE-III 87,55 146,20 32,00 51,60 

95 Pains PA-III 13,43 27,41 13,30 54,40 

423 Mazano MA-X 70,36 114,65 13,30 54,40 

731 Monteiro MO-V 15,92 37,41 15,80 52,50 

1726 Hematita HE-III 56,28 88,60 15,80 52,50 

 

Pode ser constatado que ensaio de cisalhamento direto há uma grande dificuldade em 

romper o corpo de prova da maneira planejada, desta forma os resultados dos ensaios 

realizados não foram aproveitados para calculo dos parâmetros de resistência do maciço 

rochoso. 

 

Os registros fotográficos dos corpos de prova ensaiados (antes e após o ensaio) e as 

curvas obtidas nos ensaios de Resistência à compressão simples, Resistência à 

compressão triaxial e Resistência ao cisalhamento, estão apresentados detalhadamente 

no Anexo 4. Para melhorar o entendimento e análise comparativa, referente aos dados 

de resistência da rocha na escala de rocha intacta e maciço rochoso, neste anexo, foram 

incluídos os dados do maciço obtidos pelo mapeamento, em cada ponto ensaiado.  

 

Com este estudo foi possível encontrar um fator de escala entre os parâmetros c e ϕ da 

rocha intacta, obtidos nos ensaios de resistência triaxial, e estes parâmetros para o 

maciço rochoso em Itabirito Compacto, calculado aplicando o Critério de Hoek-Brown, 

conforme demonstrado na Tabela 5.6. 

Tabela 5.6 – Fator de escala de c e ϕ, da rocha intacta para o maciço rochoso 

Ponto 
Grau de 

Fraturamento Rocha intacta 
Maciço Rochoso 
(Hoek-Brown) Fator de escala 

 c (MPa) ϕ c' (MPa) ϕ' c (%) ϕ (%) 
623 3 28,8 68,3 0,62 61 2,15% 89,31% 
733 3 5,0 43,8 0,15 33 3,00% 75,34% 
95 3 47,8 56,4 0,43 47 0,90% 83,33% 
423 4 32,1 65,8 0,52 55 1,62% 83,59% 
731 4 13,6 63,8 0,33 52 2,43% 81,50% 

Média 25,46 59,62 0,41 49,6 2,02% 82,62% 
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5.3 RESULTADOS DAS ANÁLISES CINEMÁTICAS DOS TALUDES 

OPERACIONAIS 

 

As análises cinemáticas foram realizadas nos 30 taludes operacionais setorizados na 

mina, conforme pode ser observado na Figura 5.13. 

 

 

Figura 5.13 – Localização dos taludes operacionais. 

 

A altura média identificada dos taludes setorizados foi de 42m. Além da altura, na 

Tabela 5.7 encontra-se a identificação de cada talude operacional na mina e o azimute 

do mergulho da face destes taludes. 
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Tabela 5.7 – Identificação dos taludes operacionais. 

 

 

A Figura 5.14 apresenta os taludes setorizados e os pontos identificados em Itabirito 

Compacto, utilizados na análise cinemática. Neste mapa pode ser observada a 

relevância, em número de ocorrências, deste litotipo na mina e em cada setor. 

 

Figura 5.14 – Localização dos pontos de ocorrência do Itabirito Compacto, identificados no mapeamento 
geomecânico. 

Cota 
Inferior

Cota 
Superior

Altura 
(m)

Cota 
Inferior

Cota 
Superior

Altura 
(m)

PA-I 315 1.208 1.265 57,3 MO-I 180 1.186 1.213 27
PA-II 290 1.215 1.265 50,4 MO-II 114 1.186 1.200 14
PA-III 286 1.182 1.220 38 MO-III 34 1.186 1.240 53,7
PA-IV 339 1.176 1.204 27,8 MO-IV 78 1.186 1.240 53,7
PA-V 332 1.138 1.164 26,2 MO-V 169 1.200 1.228 28
PA-VI 293 1.111 1.162 51,4 MO-VI 132 1.207 1.242 35
PA-VII 182 1.162 1.164 2 MA-I 347 1.202 1.260 58,1
HE-I 198 1.070 1.109 38,2 MA-II 97 1.210 1.260 50
HE-II 155 1.071 1.138 66,9 MA-III 166 1.240 1.260 20
HE-III 68 1.047 1.131 84 MA-IV 314 1.202 1.260 58
HE-IV 314 1.045 1.092 46,6 MA-V 159 1.210 1.283 73
HE-V 162 1.086 1.142 55,6 MA-VI 166 1.231 1.269 38
HE-VI 21 1.087 1.125 37,6 MA-VII 186 1.231 1.260 29

Vai e Volta VA-I 338 1.152 1.200 47,9 MA-VIII 133 1.230 1.267 37
MA-IX 16 1.229 1.260 30,5
MA-X 132 1.247 1.285 38

Região da 
mina

Mazano

Monteiro

Hematita

Pains

Região da 
mina

Talude Azimute
Dados do talude

Talude Azimute
Dados do talude
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5.3.1 Probabilidade de ruptura dos taludes operacionais 

 

Após a conclusão do processamento das análises cinemáticas foi possível verificar a 

probabilidade de ocorrência dos modos de ruptura analisados: potencial de ruptura por 

cunha, escorregamento planar e tombamento de blocos. Os estereogramas com o 

resultado das análises destes modos de ruptura estão apresentados no Anexo 5. 

 

Nas análises cinemáticas realizadas, não foram identificados taludes com o potencial de 

ruptura em cunha. Em todos os taludes analisados a probabilidade de ocorrência foi 

inferior a 5%, conforme pode ser avaliado na Tabela 5.8. 

 

Rupturas por escorregamento planar em relação ao bandamento foram identificadas com 

mais representatividade no talude HE-IV e HE-V, da região de Hematita, com 20% de 

probabilidade de ocorrência, indicando que estes taludes devem estar em um nível de 

alerta no monitoramento e que a geometria deve ser avaliada. 

 

Nos taludes MO-VI e PA-IV, das regiões de Monteiro e Pains, a probabilidade de 

ocorrência de rupturas por escorregamento planar, na mesma condição, foi de 16,7% e 

15,4%, respectivamente, o que indica uma condição tolerável em relação a sua 

estabilidade e o monitoramento deve ser realizado. 

 

O modo de ruptura por tombamento de blocos foi o mais identificado nos taludes 

operacionais da mina, mostrado na Tabela 5.8. Porém, para certificação desta condição, 

deve ser avaliada a geometria possível dos blocos em relação à face do talude. 
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Tabela 5.8 - Quadro resumo análise cinemática 

 
Legenda:         
Faixa de probabilidade 
de ruptura do talude: Condição Faixa de probabilidade 

de ruptura do talude: Condição Faixa de probabilidade 
de ruptura do talude: Condição 

0% 10% Aceitável 20% 30% Alerta 50% 100% Crítico 
10% 20% Tolerável 30% 50% Atenção       

 

Nas Figuras 5.15 e 5.16, apresentam-se os mapas dos taludes e a condição de 

estabilidade identificada nas análises cinemáticas e mencionada na tabela acima. 

 

Dados dos talude e dos planos das fraturas

Região Setor Talude
Plano 

médio do 
talude

Plano 
médio F1

Plano 
médio F2

Plano 
médio F3

Ângulo de 
atrito 

planos de 
fratura φ

Cunha

Planar 
(em 

relação ao 
bandamen

to)

Tombame
nto de 
blocos

Avaliação

Pains I PA-I 50/315 151/48 261/67 358/47 45 3,0% 0,0% 10,6% Tolerável
Pains II PA-II 50/290 165/58 273/81 346/36 45 0,0% 0,0% 9,2% Aceitável
Pains III PA-III 50/286 173/53 259/85 346/32 45 0,0% 7,7% 0,0% Aceitável
Pains IV PA-IV 50/339 170/45 274/85 338/36 45 0,3% 15,4% 17,3% Tolerável
Pains V PA-V 50/332 173/20 267/81 337/62 27 4,7% 6,9% 5,6% Aceitável
Pains VI PA-VI 50/293 184/30 275/84 2/65 45 0,5% 0,0% 5,2% Aceitável
Pains VII PA-VII 50/182 191/34 90/80 34/76 45 0,7% 0,0% 31,4%Atenção
Hematita I HE-I 50/198 161/30 289/70 8/59 45 0,0% 0,0% 27,8% Alerta
Hematita II HE-II 50/155 147/39 49/89 324/56 45 0,6% 7,1% 28,0% Alerta
Hematita III HE-III 50/68 117/41 222/87 301/51 34 4,6% 13,2% 0,0% Tolerável
Hematita IV HE-IV 50/314 145/44 233/85 332/43 45 0,0% 20,0% 17,7% Alerta
Hematita V HE-V 50/162 140/46 30/71 317/49 45 1,1% 20,0% 17,2% Alerta
Hematita VI HE-VI 50/21 135/62 225/88 310/50 45 0,0% 0,0% 33,3% Atenção
Vai e Volta I VA-I 50/338 156/19 235/87 337/26 34 0,2% 7,4% 16,3% Tolerável
Monteiro I MO-I 50/180 138/54 225/66 324/34 45 1,4% 0,0% 7,9%Aceitável
Monteiro II MO-II 50/114 118/31 234/65 314/59 45 0,2% 0,0% 18,2% Tolerável
Monteiro III MO-III 50/34 89/12 40/86 325/70 45 0,9% 0,0% 9,1% Aceitável
Monteiro IV MO-IV 50/78 138/43 N/N* 324/56 27 0,0% 0,0% 17,1%Tolerável
Monteiro V MO-V 50/169 141/36 43/86 340/38 34 3,2% 12,0% 9,0%Tolerável
Monteiro VI MO-VI 50/132 156/33 39/78 320/49 34 3,6% 16,7% 15,8% Tolerável
Mazano I MA-I 50/347 146/62 226/74 338/26 45 0,0% 0,0% 19,9% Tolerável
Mazano II MA-II 50/97 143/63 233/77 329/21 45 0,3% 0,0% 14,6%Tolerável
Mazano III MA-III 50/166 23/13 221/81 147/85 45 0,6% 0,0% 12,7% Tolerável
Mazano IV MA-IV 50/314 148/63 231/96 16/30 45 0,0% 0,0% 30,0%Alerta
Mazano V MA-V 50/159 145/34 253/67 322/57 45 0,3% 7,7% 24,6% Alerta
Mazano VI MA-VI 50/166 143/37 50/79 324/47 45 0,3% 3,3% 21,9%Alerta
Mazano VII MA-VII 50/186 160/35 40/81 342/56 45 0,4% 0,0% 25,8% Alerta
Mazano VIII MA-VIII 50/133 191/21 296/71 24/74 45 0,0% 0,0% 19,6% Tolerável
Mazano IX MA-IX 50/16 147/40 50/76 318/54 45 0,6% 0,0% 10,2% Tolerável
Mazano X MA-X 50/132 159/49 322/49 39/60 45 1,2% 0,0% 0,0% Aceitável

Probabilidade de ruptura (% )
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Figura 5.15 – Condição de estabilidade dos taludes operacionais – Ruptura Planar 

 

 

Figura 5.16 – Condição de estabilidade dos taludes operacionais – Tombamento de Blocos 
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A partir de análises cinemáticas propõe-se uma faixa, em porcentagem, para ocorrência 

da ruptura de taludes e ações a serem tomadas para cada condição identificada, 

conforme apresentado na Tabela 5.9: 

 

Tabela 5.9 – Probabilidade de ruptura de talude e ações mitigadoras 

Faixa de probabilidade de 
ruptura do talude: 

Condição Ação 

0% 10% Aceitável Monitoramento de rotina 
10% 20% Tolerável Intensificar monitoramento 

20% 30% Alerta 
Intensificar o monitoramento e verificar a 
necessidade de alterar a geometria do talude. 

30% 50% Atenção 
Intensificar o monitoramento e reavaliar a 
geometria do talude. 

50% 100% Crítico Alterar a geometria do talude 

 
 
5.3.2 Probabilidade de ruptura de taludes hipotéticos, posicionados em relação ao 

bandamento 

 

Foram realizadas 180 análises cinemáticas para avaliar da probabilidade de ocorrência 

dos modos de ruptura cunha, planar e tombamento de blocos. 

 

A Tabela 5.10 apresenta as probabilidades obtidas nas análises realizadas para o modo 

de ruptura em cunha. 

 

Tabela 5.10 – Probabilidade de ruptura por Cunha 

Grau de 
alteração 

ϕf Azimute 
Ângulo do Talude 

40° 50° 60° 70° 80° 

1 e 2 45° 

58 0,0% 0,3% 1,6% 5,1% 11,6% 
148 0,0% 1,7% 6,4% 11,0% 15,6% 
238 0,0% 0,4% 2,8% 7,3% 13,9% 
328 0,0% 1,7% 7,7% 13,4% 18,4% 

3 33° 

58 1,0% 3,2% 6,2% 11,0% 18,1% 
148 3,4% 10,2% 16,1% 21,3% 26,1% 
238 1,2% 3,8% 7,7% 13,3% 20,4% 
328 2,6% 8,4% 15,5% 21,6% 26,8% 

4 e 5 26° 

58 3,5% 6,6% 10,2% 15,3% 22,4% 
148 7,7% 15,2% 21,3% 26,7% 31,5% 
238 3,8% 7,1% 11,7% 17,5% 24,7% 
328 5,9% 12,3% 19,6% 25,8% 31,0% 
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Utilizando as probabilidades apresentadas na Tabela 5.10, as Figuras 5.17 a 5.19 

apresentam as curvas de probabilidades de ruptura, obtidas para os taludes em Itabirito 

Compacto, variando a direção (Azimute) e o ângulo do talude, a fim de facilitar o 

trabalho de campo, em uma análise rápida da probabilidade de ocorrência da ruptura em 

cunha no talude avaliado. 

 

 
Figura 5.17 – Probabilidade de ruptura em cunha, para grau de alteração 1 e 2 e  

ϕf de 45°, em função da orientação do talude. 
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Figura 5.18 – Probabilidade de ruptura em cunha, para grau de alteração 3 
 e ϕf de 33°, em função da orientação do talude. 

 

 

Figura 5.19 – Probabilidade de ruptura em cunha, para grau de alteração 4 e 5  
e ϕf 26°, em função da orientação do talude. 
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A Tabela 5.11 apresenta as probabilidades obtidas nas análises realizadas para o modo 

de ruptura planar. Nas Figuras 5.20 a 5.22 apresentam-se os gráficos de probabilidade 

de ruptura, obtidas para os taludes em Itabirito Compacto, variando a direção (azimute) 

e o ângulo de mergulho do talude, a fim de facilitar o trabalho de campo, em uma 

análise rápida da probabilidade de ocorrência da ruptura planar no talude avaliado. 

 

Tabela 5.11 – Probabilidade de Ruptura Planar 

Grau de 
alteração 

ϕf Azimute 
Família 

de 
fraturas 

Ângulo do Talude 

40° 50° 60° 70° 80° 

1 e 2 45° 

148 F1 0,0% 10,2% 31,3% 39,5% 39,5% 
328 F3 0,0% 12,6% 40,6% 65,7% 65,7% 
58 F2 0,0% 0,0% 0,0% 6,1% 30,9% 
238 F2 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,0% 

3 33° 

148 F1 14,8% 39,2% 60,2% 68,5% 68,5% 
328 F3 12,6% 35,7% 63,6% 88,8% 88,8% 
58 F2 0,0% 0,0% 0,0% 6,1% 30,9% 
238 F2 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,0% 

4 e 5 26° 

148 F1 24,4% 48,9% 69,9% 78,1% 78,1% 
328 F3 18,9% 42,0% 69,9% 95,1% 95,1% 
58 F2 0,0% 0,0% 0,0% 6,1% 30,9% 
238 F2 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,0% 

 
 

No caso de análise do modo de ruptura planar é importante ressaltar a influência das 

famílias de fraturas na análise probabilística, visto que neste caso a orientação do talude 

(azimute) e a orientação de cada plano de fratura possuem uma relação direta na 

estabilidade. Como a orientação do talude hipotético analisado teve como referência a 

família de fratura principal (bandamento ou F1), na Tabela 5.12 tem-se as definições 

das famílias que condicionam a ruptura, segundo a orientação dos taludes: 

 

Tabela 5.12 – Famílias de fraturas condicionante para ruptura planar dos taludes 

 
 

Orientação do talude (Azimute) Familia de Fratura condicionantes

148° podendo variar 45° para + ou - F1 ou bandamento

58° podendo variar 45° para + ou -

238° podendo variar 45° para + ou -

328° podendo variar 45° para + ou - F3

F2
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Figura 5.20 – Probabilidade de ruptura planar, para grau de alteração 1 e 2  

e ϕf 45°, em função da orientação do talude e da família de fraturas condicionante. 

 

 
Figura 5.21 – Probabilidade de ruptura planar, para grau de alteração 3 

e ϕf 33°, em função da orientação do talude e da família de fraturas condicionante. 
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Figura 5.22 – Probabilidade de ruptura planar, para grau de alteração 4 e 5  

e ϕf 26°, em função da orientação do talude e da família de fraturas condicionante. 
 

A Tabela 5.13 apresenta as probabilidades obtidas nas análises realizadas para o modo 

de ruptura por tombamento de blocos. 

 

Tabela 5.13 – Probabilidade de ruptura por Tombamento de blocos 

Grau de 
alteração 

ϕf Azimute 
Ângulo do Talude 

40°  50° 60° 70° 80° 

1 e 2 45° 

58 15,0% 15,6% 17,4% 20,0% 23,8% 
148 15,5% 17,3% 20,5% 23,2% 25,1% 
238 12,6% 12,9% 14,6% 17,2% 21,2% 
328 12,1% 13,7% 17,7% 21,2% 23,8% 

3 33° 

58 9,1% 10,1% 11,9% 14,6% 18,4% 
148 11,2% 14,4% 17,6% 20,3% 22,2% 
238 7,4% 8,2% 9,6% 12,2% 16,3% 
328 8,0% 11,0% 15,0% 18,5% 21,1% 

4 e 5 26° 

58 6,5% 7,5% 9,3% 12,0% 15,8% 
148 9,7% 12,9% 16,1% 18,8% 20,8% 
238 5,0% 5,8% 7,3% 9,9% 14,0% 
328 6,5% 9,5% 13,5% 17,0% 19,6% 
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Utilizando as probabilidades apresentadas na Tabela 5.13, as Figuras 5.23 a 5.25 

apresentam as curvas de probabilidades de ruptura, obtidas para os taludes em Itabirito 

Compacto, variando a direção (azimute) e o ângulo do talude, a fim de facilitar o 

trabalho de campo, em uma análise rápida da probabilidade de ocorrência de 

tombamento de blocos no talude avaliado. 

 

 

Figura 5.23 – Probabilidade de ruptura por tombamento de blocos, para grau de alteração 1 e 2  
e ϕf de 45°, em função da orientação do talude 

 

 

Ângulo de mergulho

A
zi

m
u

te

8070605040

300

250

200

150

100

>  

–  

–  

–  

–  

–  

<  14

14 16

16 18

18 20

20 22

22 24

24

(%)

Probabilidade

Probabilidade de Ruptura Tombamento - GA 1 a 2; Ø 45°

Ângulo do talude 



 

105 
 

 

Figura 5.24 – Probabilidade de ruptura por tombamento de blocos, para grau de alteração 3  
e ϕf de 33°, em função da orientação do talude 

 

 

Figura 5.25 – Probabilidade de ruptura por tombamento de blocos, para de grau de alteração 4 e 5  
e ϕf 26°, em função da orientação do talude 
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6 CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

 

Na classificação geomecânica foram identificados os principais pesos e a sua influência 

na classificação do maciço rochoso, e verificou-se que é benéfica a aplicação desta 

ferramenta para conhecimento do maciço rochoso a ser trabalhado, porém considerando 

as particularidades de cada maciço. 

 

Na classificação RMR, o peso dado à resistência e à alteração do material representa a 

resistência à compressão simples da rocha. O RQD e o espaçamento das 

descontinuidades são parâmetros cujos pesos mais influenciam para obtenção do índice 

RMR. 

 

Nas litologias identificadas no campo, o espaçamento das fraturas entre os planos do 

bandamento é muito pequeno, da ordem de centímetros. Esta é a estrutura principal do 

maciço que condiciona a ruptura, juntamente com as famílias de fraturas secundárias 

identificadas no mapeamento. 

  

O cálculo dos parâmetros de resistência dos maciços rochosos (c e ϕ), utilizando o 

critério de Hoek-Brown, somente deve ser aplicado a maciços muito fraturados, 

portanto com grau de fraturamento igual ou superior a 3. 

 

Comparando os valores calculados para a resistência do maciço pela classificação RMR 

e pelo critério de Hoek-Brown, foi identificada uma grande discrepância entre estes 

valores. Para a coesão (c) foram encontrados valores variando de 0,1 a 0,5MPa para o 

maciço, quando calculado pelo critério de Hoek-Brown, e valores variando de 0,1 a 

0,2MPa quando determinado pela classificação RMR. Para o ângulo de atrito (ϕ), 

calculado pelo critério de Hoek-Brown, foram encontrados valores variando de 41° a 

67°, enquanto o indicado pela classificação RMR variou de 15° a 25°. 

 

Com a realização dos ensaios laboratoriais, pode ser confirmada a elevada resistência da 

rocha matriz do Itabirito Compacto, reforçando a prerrogativa de que a ruptura de 
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taludes em rochas duras e altura limitada, como é o caso analisado, ocorre pelos planos 

de descontinuidades, o que indica a forte influência do grau de fraturamento do maciço 

na estabilidade do talude. 

 

Desta forma, se reforça a relevância da identificação das estruturas condicionantes para 

a estabilidade do talude, em rocha dura, para a confiabilidade dos resultados das 

análises cinemáticas, e melhor compreensão do comportamento estrutural do maciço 

rochoso. 

 

Os ábacos elaborados para avaliar a probabilidade de ruptura dos taludes são uma 

ferramenta de grande utilidade na rotina operacional da mina, possibilitando uma 

avaliação expedita da condição de campo, permitindo assim ações mais ágeis para 

proposição de medidas mitigadoras, podendo reduzir o risco de ruptura de taludes. 

 

Propõe-se a realização de campanhas de ensaios de campo complementar utilizando 

ensaios de compressão puntiforme para determinação da resistência a compressão do 

maciço. Este método pode ser facilmente realizado e caracterizar uma maior área da 

mina para tratamento dos dados estatisticamente. E a partir dos dados desses ensaios 

estabelecer uma correlação com os ensaios de compressão simples, obtidas nos ensaios 

realizados, para que esse parâmetro possa ser determinado para os itabiritos compactos 

sem necessidade de realização de mais ensaios laboratoriais, que são difíceis de serem 

realizados nesse litotipo. 

 

Incorporar na rotina operacional da mina a atualização do mapeamento geomecânico 

conforme avanço das frentes de lavra para constante atualização dos dados geológicos e 

estruturais da mina. A partir dos dados de campo, deve-se alimentar o banco dos dados 

e reavaliar a probabilidade de ruptura dos taludes, através de análises cinemáticas, ou a 

partir de análises de estabilidade utilizando as metodologias tradicionais. 
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ANEXO 1 – TABELAS PARÂMETROS GEOMÂNICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

112 

 

Tabela 1.a – Grau de alteração  

Código Grau Descrição 

 

1 
Fresca 

Nenhum sinal visível de material rochoso alterado. 

Rocha sã, alteração mineralógica nula a incipiente. 

Minerais preservam as características originais de brilho, cor e 

clivagem.  

Descoloração sutil das principais descontinuidades. 

 

2 

 

 

Levemente alterada 

Descoloração leve indicando alteração da rocha e das 

descontinuidades. 

Todo material pode estar descolorido. 

Alteração mineralógica perceptível. 

Menos de 5% do maciço rochoso está alterado 

Cores esmaecidas. Perda do brilho dos minerais. 

 

3 

 

 

Moderadamente 

alterada 

Menos da metade do material rochoso está decomposto, a rocha 

fresca ou descolorida está  presente como uma estrutura descontínua 

ou em pedaços. 

Toda a matriz apresenta-se com evidencias de oxidação, 

caulinitização. 

Pode ocorrer material mais alterado e ou solo ao longo das 

descontinuidades.  

4 Altamente alterada 

Mais da metade do material rochoso esta decomposto e ou 

desagregado a rocha fresca ou descolorida está presente como uma 

estrutura descontínua ou em pedaços. 

Alteração mineralógica muito acentuada. 

Cores bastante modificadas. 

Possível presença de núcleos rochosos menos alterados.  

5 

 

Completamente 

alterada 

Todo material esta decomposto, porém com a estrutura original 

preservada. 

Saprolito.  

Nas FFB tantos as bandas silicosas quanto às ferruginosas 

apresentam-se com baixa coesão (sílica liberada) e as bandas 

ferruginosas apresentam-se alto índice de oxidação (limonitizados). 

6 
 

Solo residual 

Todo material rochoso foi decomposto e a estrutura original esta 

destruída. 

Solo formado por alteração “in situ”.  
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Tabela 1.b – Grau de consistência 

Código Grau Descrição 

 

0 

 

Extremamente 

macia 

Penetrável pelo polegar. Marcado com a unha. 

Esfarela facilmente sob pressão dos dedos e dissolve completamente 

quando agitado em água. 

Resistência a compressão uniaxial variando de 0,25 a 1 Mpa. 

 

1 

 

Macia 

Penetrável por lâmina provoca sulcos profundos, desagregáveis 

manualmente. 

Esfarela ao golpe do martelo. 

(Resistência a compressão uniaxial variando de 1 a 5 Mpa. 

 

2 

 

Média macia 

Facilmente penetrável por lâmina; quebra-se facilmente a um golpe 

do martelo. 

Somente as bordas do fragmento podem ser quebradas pela pressão 

dos dedos. 

Resistência a compressão uniaxial variando de 5 a 25 Mpa. 

3 Média 

Quebra com relativa facilidade ao golpe do martelo, as bordas do 

fragmento não podem ser quebradas pela pressão dos dedos. 

A lâmina de aço provoca sulcos rasos na superfície. 

R3 (Resistência a compressão uniaxial variando de 25 a 50 Mpa) 

4 Média dura 

A lâmina de aço dificilmente provoca sulcos na superfície. 

Quebra-se a um golpe de martelo. 

Resistência a compressão uniaxial variando de 50 a 100 Mpa 

5 Dura 

Quebra-se com vários golpes de martelo. 

Não risca pela lamina de aço. 

Resistência a compressão uniaxial variando de 100 a 250 Mpa 

6 Extremamente dura 

São impenetráveis por lâminas de aço. 

Os fragmentos possuem bordas ásperas e cortantes. 

Quebra-se com dificuldade a vários golpes do martelo. 

Resistência a compressão uniaxial variando de >250 Mpa 
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Tabela 1.c – Grau de fraturamento 

Código Grau Descrição 

1 Maciço 
Espaçamento das descontinuidades > 2 m 

1 descontinuidades a cada 3 metros 

2 Pouco fraturado 

Espaçamento das descontinuidades entre 60 cm e 2 m 

2 a 3 descontinuidades a cada 3 metros 

0 a 1 descontinuidades por metro  

3 
Moderadamente 

fraturado 

Espaçamento das descontinuidades entre 20 e 60 cm 

4 a 10 descontinuidades a cada 3 metros 

2 a 5 descontinuidades por metro  

4 Muito Fraturado 

Espaçamento das descontinuidades entre 6 e 20 cm 

11 a 30 descontinuidades a cada 3 metros 

6 a 10 descontinuidades por metro 

5 
Intensamente 

Fraturado 

Espaçamento das descontinuidades entre 2 e 6 cm 

30 a 60 descontinuidades a cada 3 metros 

11 a 20 descontinuidades por metro  

6 Fragmentado 

Espaçamento das descontinuidades entre < 2 cm 

60 descontinuidades a cada 3 metros 

>20 descontinuidades por metro  

- Desagregado 
Sem possibilidade de se determinar às descontinuidades. 

Material destruído pela sondagem 

 

 

Tabela 1.d – Tipo de descontinuidade 

 

 

 

 

  

 

Código Tipo de descontinuidade Código Tipo de descontinuidade 

1 Junta 6 Fratura 

2 Acamamento 7 Foliação 

3 Lamina 8 Veio 

4 Lente 9 Falha 

5 Xistosidade 10 Zona de Cisalhamento 
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Tabela 1.e – Alteração das paredes das descontinuidades 

 

  

Código Grau Descrição 

1 Sem alteração 

Nenhum sinal visível de material rochoso alterado; 

Alteração mineralógica nula a incipiente; 

Minerais preservam as características originais de brilho, 

cor e clivagem; 

Possível descoloração sutil das paredes; 

Bandas coesas. 

2 Pouco alterada 

Descoloração leve indicando alteração da rocha e das 

descontinuidades; 

Alteração mineralógica perceptível; 

Cores esmaecidas. Perda do brilho dos minerais; 

Presença de oxidação nas descontinuidades; 

Bandas coesas. 

3 Moderadamente alterada 

Evidências de oxidação, caulinitização; 

Pode ocorrer material mais alterado e/ou solo ao longo das 

descontinuidades; 

Bandas menos coesas. 

4 Muito alterada 

Alteração mineralógica muito acentuada; 

Cores bastante modificadas; 

Presença acentuada de oxidação nas bandas ferruginosas, 

nas descontinuidades e filmes de hidróxido de ferro nas 

bandas silicosas; 

Bandas silicosas com baixa coesão, bandas ferruginosas 

menos coesas. 

5 Completamente alterada 

Todo material está decomposto, porém com a estrutura 

original preservada; 

Saprolito; 

Sílica liberada e alto índice de oxidação. 
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Tabela 1.f – Abertura da descontinuidade 

Código Grau Descrição 

1 Fechada - 

2 Pequena Abertura < 0,3 cm 

3 Moderada Abertura entre 0,3 cm e 2 cm 

4 Larga Abertura entre 2 cm e 10 cm 

5 Cavernosa Abertura >10 cm 

 

 

Tabela 1.g – Rugosidade 

 

 

Tabela 1.h – Rock Quality Designation (RQD)  

Código Porcentagem (%) Descrição 

1 0-25 Muito Pobre 

2 25-50 Pobre 

3 50-75 Regular 

4 75-90 Bom 

5 90-100 Excelente 

 

 

 

  

Código Descrição 

1 
Superfície lisa com estrias; 

Aspecto plano e regular. 

2 
Superfície lisa; 

Aspecto ondulado e regular. 

3 
Superfície levemente rugosa; 

Aspecto ondulado e irregular. 

4 
Superfície rugosa; 

Aspecto regular, mas escalonada. 

5 
Superfície extremamente rugosa; 

Aspecto Irregular e escalonado. 
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ANEXO 2 – MEMÓRIA DE CALCULO DA CONSTANTE Mi 
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ANEXO 3 – PARÂMETROS DE RESISTENCIA DO MACIÇO ROCHOSO 
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Ponto 733

Dados do ponto:

σci 25 MPa

mi 24,4

GSI 38

D 1

s rocha intacta 1

Dados especificos:

γ 0,03261 MN/m³

Altura 28 m

Variavel Resultado Unidade

mb 0,291

s 0,0000      

a 0,513

σ3max 0,6942 MPa

σt -0,0028

σc 0,125 MPa

σcm 1,672 MPa

Em 1,253        GPa σ3 e σ1 maciço calculado:

Em 1.252,97   MPa σ3' (Mpa) σ1' (Mpa) dσ1'/dσ3' σn' τ

σ3n 0,0278 Mpa 0,10 0,89 5,01 0,23 0,30

ϕ ' 33,45 Graus 0,20 1,32 3,86 0,43 0,45

c' 0,148 Mpa 0,30 1,68 3,35 0,62 0,58

0,40 2,00 3,04 0,80 0,69

0,50 2,29 2,83 0,97 0,79

Parâmetros do maciço calculados pelo 

critério impirico de Hoek e Brown, 

baseado na metodologia adaptada de 

Hoek, Carranza-Torres e Corkum, 

2002:

Curva tensão cisalhamento x tensão normal (τ x σn)


Relação entre σ1' e σ3'

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2,0

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1
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Ponto 623

Dados do ponto:

σci 300 MPa

mi 97,7

GSI 39

D 1

s rocha intacta 1

Dados especificos:

γ 0,03314 MN/m³

Altura 30,5 m

Variavel Resultado Unidade

mb 1,252

s 0,0000      

a 0,512

σ3max 1,0189 MPa

σt -0,0092

σc 1,643 MPa

σcm 42,521 MPa

Em 2,654        GPa σ3 e σ1 maciço calculado:

Em 2.654,42   MPa σ3' (Mpa) σ1' (Mpa) dσ1'/dσ3' σn' τ

σ3n 0,0034 Mpa 0,10 5,93 29,55 0,29 1,04

ϕ ' 61,47 Graus 0,20 8,34 21,36 0,56 1,68

c' 0,617 Mpa 0,30 10,24 17,71 0,83 2,24

0,40 11,87 15,52 1,09 2,74

0,50 13,33 14,02 1,35 3,20

Parâmetros do maciço calculados pelo 

critério impirico de Hoek e Brown, 

baseado na metodologia adaptada de 

Hoek, Carranza-Torres e Corkum, 

2002:

Curva tensão cisalhamento x tensão normal (τ x σn)


Relação entre σ1' e σ3'

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

12,0

13,0

14,0

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6
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Ponto 423

Dados do ponto:

σci 300,00 MPa

mi 74,3

GSI 32

D 1

s rocha intacta 1

Dados especificos:

γ 0,03219 MN/m³

Altura 38 m

Variavel Resultado Unidade

mb 0,578

s 0,0000      

a 0,520

σ3max 1,1657 MPa

σt -0,0062

σc 0,832 MPa

σcm 27,559 MPa

Em 1,774        GPa σ3 e σ1 maciço calculado:

Em 1.774,07   MPa σ3' (Mpa) σ1' (Mpa) dσ1'/dσ3' σn' τ

σ3n 0,0039 Mpa 0,10 3,73 19,30 0,28 0,79

ϕ ' 54,55 Graus 0,20 5,33 14,11 0,54 1,28

c' 0,516 Mpa 0,30 6,60 11,79 0,79 1,69

0,40 7,70 10,40 1,04 2,06

0,50 8,68 9,44 1,28 2,41

Relação entre σ1' e σ3'

Parâmetros do maciço calculados pelo 

critério impirico de Hoek e Brown, 

baseado na metodologia adaptada de 

Hoek, Carranza-Torres e Corkum, 

2002:

Curva tensão cisalhamento x tensão normal (τ x σn)


0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

8,5

9,0

9,5

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4
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Ponto 95

Dados do ponto:

σci 320,00 MPa

mi 26,2

GSI 33

D 1

s rocha intacta 1

Dados especificos:

γ 0,03457 MN/m³

Altura 38 m

Variavel Resultado Unidade

mb 0,219

s 0,0000      

a 0,518

σ3max 1,1965 MPa

σt -0,0207

σc 0,981 MPa

σcm 17,900 MPa

Em 1,879        GPa σ3 e σ1 maciço calculado:

Em 1.879,19   MPa σ3' (Mpa) σ1' (Mpa) dσ1'/dσ3' σn' τ

σ3n 0,004 Mpa 0,10 2,55 12,51 0,28 0,64

ϕ ' 46,920     Graus 0,20 3,55 9,24 0,53 0,99

c' 0,43         Mpa 0,30 4,36 7,78 0,76 1,29

0,40 5,08 6,90 0,99 1,55

0,50 5,72 6,30 1,22 1,80

Parâmetros do maciço calculados pelo 

critério impirico de Hoek e Brown, 

baseado na metodologia adaptada de 

Hoek, Carranza-Torres e Corkum, 

2002:

Curva tensão cisalhamento x tensão normal (τ x σn)


Relação entre σ1' e σ3'

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4
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Ponto 731

Dados do ponto:

σci 160,00 MPa

mi 70,4

GSI 32

D 1

s rocha intacta 1

Dados especificos:

γ 0,03221 MN/m³

Altura média 

do talude

28 m

Variavel Resultado Unidade

mb 0,547

s 0,0000          

a 0,520

σ3max 0,8327 MPa

σt -0,0035

σc 0,444 MPa

σcm 14,292 MPa

Em 1,774            GPa σ3 e σ1 maciço calculado:

Em 1.774,07       MPa σ3' (Mpa) σ1' (Mpa) dσ1'/dσ3' σn' τ

σ3n 0,0052 Mpa 0,10 2,68 14,15 0,27 0,64

ϕ ' 51,99 Graus 0,20 3,86 10,43 0,52 1,03

c' 0,334 Mpa 0,30 4,81 8,76 0,76 1,37

0,40 5,63 7,76 1,00 1,66

0,50 6,36 7,07 1,23 1,93

Relação entre σ1' e σ3'

Parâmetros do maciço calculados pelo 

critério impirico de Hoek e Brown, 

baseado na metodologia adaptada de 

Hoek, Carranza-Torres e Corkum, 

2002:

Curva tensão cisalhamento x tensão normal (τ x σn)
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0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

0,0
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ANEXO 4 – FICHA TÉCNICA DE RESISTENCIA DO ITABIRITO COMPACTO 
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733

Ponto Região Setor

733 Monteiro V

N (m) E (m) cota (m)

7.773.424 560.687 1.248

Classe RQD ϕ (°) c (MPa)

III 43 25 0,2

Obs.:

Parâmetros da rocha intacta Parâmetros do maciço

c (Mpa) ϕ (°) GSI mi σc (Mpa) c' (MPa) ϕ' (°)

5 43,8 38 24,4 25 0,1 41,4

Mapeamento geomecanico

Ponto

Ensaio triaxial
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733

F rupt. (Mpa) σc (Mpa) E secante E tangente ν secante ν tangente

867,30 359,16 92.328,30 85.009,63 0,15 0,18

Obs.:

F rupt.(kg) σ normal (Mpa) τ (Mpa) c (Mpa) ϕ' (°)

41.808,52 32,14 66,88 32,00 51,60

Ensaio cisalhamento 

Ensaio compressão simples

Ponto
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623

Ponto Região Setor

623 Mazano IX

N (m) E (m) cota (m)

7.772.967 559.875 1.252

Classe RQD ϕ (°) c (MPa)

III 44 25 0,2

Obs.:

Parâmetros da rocha intacta Parâmetros do maciço

c (Mpa) ϕ (°) GSI mi σc (Mpa) c' (MPa) ϕ' (°)

28,8 68,3 39 97,7 300 0,5 67,3

Ponto

Ensaio triaxial

Mapeamento geomecanico
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623

F rupt. (Mpa) σc (Mpa) E secante E tangente ν secante ν tangente

677,61 281,84 87.016,26 87.156,04 0,14 0,16

Obs.:

F rupt.(kg) σ normal (Mpa) τ (Mpa) c (Mpa) ϕ' (°)

31.101,46 26,34 48,01 22,70 50,70

Ensaio cisalhamento 

Ponto

Ensaio compressão simples
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423

Ponto Região Setor

423 Mazano X

N (m) E (m) cota (m)

7.772.862 559.604 1.282

Classe RQD ϕ (°) c (MPa)

IV 37 15 0,1

Obs.:

Parâmetros da rocha intacta Parâmetros do maciço

c (Mpa) ϕ (°) GSI mi σc (Mpa) c' (MPa) ϕ' (°)

32,1 65,8 32 74,3 300 0,3 62,8

Mapeamento geomecanico

Ponto

Ensaio triaxial
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423

F rupt. (Mpa) σc (Mpa) E secante E tangente ν secante ν tangente

919,22 380,93 80.434,32 76.262,17 0,13 0,16

Obs.:

F rupt.(kg) σ normal (Mpa) τ (Mpa) c (Mpa) ϕ' (°)

76.479,00 70,36 114,65 13,30 54,40

Ensaio compressão simples

Ensaio cisalhamento 

1905 retirou equipamento em 45% da ruptura

Ponto
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95

Ponto Região Setor

95 Pains III

N (m) E (m) cota (m)

7.774.303 562.996 1.226

Classe RQD ϕ (°) c (MPa)

IV 38 15 0,1

Obs.:

Parâmetros da rocha intacta Parâmetros do maciço

c (Mpa) ϕ (°) GSI mi σc (Mpa) c' (MPa) ϕ' (°)

47,8 56,4 33 26,2 320 0,3 56,2

Mapeamento geomecanico

Ponto

Ensaio triaxial
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95

F rupt. (Mpa) σc (Mpa) E secante E tangente ν secante ν tangente

600,48 345,43 73.484,08 77.599,44 0,15 0,18

Obs.:

F rupt.(kg) σ normal (Mpa) τ (Mpa) c (Mpa) ϕ' (°)

17.335,24 13,43 27,41 13,30 54,40

Ensaio compressão simples

Ensaio cisalhamento 

Para calculo dos parâmetros da rocha intacta, foi descartado o CP 1902, devido este corpo de prova ter rompido sob 

influencia da foliação.

O CP 1903 retirou equipamento em 58% da ruptura

Ponto
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731

Ponto Região Setor

731 Monteiro V

N (m) E (m) cota (m)

7.773.416 560.651 1.249

Classe RQD ϕ (°) c (MPa)

IV 37 15 0,1

Obs.:

Parâmetros da rocha intacta Parâmetros do maciço

c (Mpa) ϕ (°) GSI mi σc (Mpa) c' (MPa) ϕ' (°)

13,6 63,8 32 70,4 160 0,3 58,9

Ponto

Ensaio triaxial

Mapeamento geomecanico
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731

F rupt. (Mpa) σc (Mpa) E secante E tangente ν secante ν tangente

579,32 240,89 57.829,34 57.564,72 0,14 0,17

Obs.:

F rupt.(kg) σ normal (Mpa) τ (Mpa) c (Mpa) ϕ' (°)

22.943,70 15,92 37,41 15,80 52,50

Ensaio compressão simples

Ensaio cisalhamento 

Ponto



 

139 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1726

Ponto Região Setor

1726 Hematita III

N (m) E (m) cota (m)

7.773.751 561.666 1.083

Classe RQD ϕ (°) c (MPa)

IV 37 15 0,1

Obs.:

Parâmetros da rocha intacta Parâmetros do maciço

c (Mpa) ϕ (°) GSI mi σc (Mpa) c' (MPa) ϕ' (°)

 -  -  -  -  -  -  - 

Ensaio triaxial

Mapeamento geomecanico

Ponto
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1726

F rupt. (Mpa) σc (Mpa) E secante E tangente ν secante ν tangente

255,07 105,46 26.912,97 33.836,67 0,07 0,12

Obs.:

F rupt.(kg) σ normal (Mpa) τ (Mpa) c (Mpa) ϕ' (°)

59.653,62 56,28 88,60 15,80 52,50

Ponto

Ensaio compressão simples

Ensaio cisalhamento 
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1158

Ponto Região Setor

1158 Vai e volta I

N (m) E (m) cota (m)

7.773.969 561.063 1.174

Classe RQD ϕ (°) c (MPa)

III 43 25 0,2

Obs.:

Parâmetros da rocha intacta Parâmetros do maciço

c (Mpa) ϕ (°) GSI mi σc (Mpa) c' (MPa) ϕ' (°)

 -  -  -  -  -  -  - 

Mapeamento geomecanico

Ponto

Ensaio triaxial
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1158

F rupt. (Mpa) σc (Mpa) E secante E tangente ν secante ν tangente

1.247,37 516,50 103.608,01 100.892,22 0,16 0,18

Obs.:

F rupt.(kg) σ normal (Mpa) τ (Mpa) c (Mpa) ϕ' (°)

66.621,71 60,23 100,75 22,70 50,70

Ensaio compressão simples

Ensaio cisalhamento 

Ponto
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1769

Ponto Região Setor

1769 Hematita III

N (m) E (m) cota (m)

7.773.693 561.686 1.083

Classe RQD ϕ (°) c (MPa)

III 44 25 0,2

Obs.:

Parâmetros da rocha intacta Parâmetros do maciço

c (Mpa) ϕ (°) GSI mi σc (Mpa) c' (MPa) ϕ' (°)

 -  -  -  -  -  -  - 

Ensaio triaxial

Mapeamento geomecanico

Ponto
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1769

F rupt. (Mpa) σc (Mpa) E secante E tangente ν secante ν tangente

347,51 144,07 63.128,87 61.767,18 0,09 0,11

Obs.:

F rupt.(kg) σ normal (Mpa) τ (Mpa) c (Mpa) ϕ' (°)

97.043,35 87,55 146,20 32,00 51,60

Ponto

Ensaio compressão simples

Ensaio cisalhamento 
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ANEXO 5 – ESTEREOGRAMAS DAS ANÁLISES CINEMÁTICAS 
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