
Mecânica
Rochasdas

Eduardo A. G. Marques
Euripedes A. Vargas Jr.



Copyright © 2022 Oficina de Textos

Grafia atualizada conforme o Acordo Ortográfico da Língua 

Portuguesa de 1990, em vigor no Brasil desde 2009.

Capa e projeto gráfico   Malu Vallim

Diagramação   Malu Vallim

Foto capa   Erwan Hesry (www.unsplash.com)

Preparação de figuras   Mauro Gregolin e Victor Azevedo

Preparação de textos   Hélio Hideki Iraha

Revisão de textos   Natália Pinheiro Soares 

Impressão e acabamento   BMF gráfica e editora

Todos os direitos reservados à Editora Oficina de Textos

Rua Cubatão, 798

CEP 04013-003   São Paulo   SP

tel. (11) 3085 7933   

www.ofitexto.com.br         atend@ofitexto.com.br

Conselho editorial Aluízio Borém; Arthur Pinto Chaves;  

 Cylon Gonçalves da Silva; Doris C. C. Kowaltowski;  

 José Galizia Tundisi; Luis Enrique Sánchez; Paulo Helene;  

 Rozely Ferreira dos Santos; Teresa Gallotti Florenzano.

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Marques, Eduardo

 Mecânica das rochas / Eduardo Marques,

Euripedes Vargas. -- 1. ed. -- São Paulo :

Oficina de Textos, 2022.

 ISBN 978-85-7975-347-3

 1. Minerais 2. Rochas 3. Rochas - Propriedades

4. Solo I. Vargas, Euripedes. II. Título.

22-105467      CDD-549

Índices para catálogo sistemático:

1. Rochas e minerais : Mineralogia 549

Aline Graziele Benitez - Bibliotecária - CRB-1/3129



Com anos de experiência comprovada em 
trabalhos de consultoria e projetos geotécnicos no 
Brasil, a LOCTEST foi criada em 2012 com foco 
nos seguimentos de mineração, hidroenergia, 
obras industriais e infraestrutura.

Com sede própria na região da Pampulha 
em Belo Horizonte/MG, a empresa conta com a 
colaboração de diversos profissionais renomados 
nas áreas de geotecnia, geologia/hidrogeologia, 
hidráulica/hidrologia, meio ambiente, engenharia 
de estruturas, entre outros nas áreas da 
Engenharia oferecendo a seus clientes serviço de 
excelência.

Atua na execução de ensaios geotécnicos de 
laboratório e campo em solo, rejeito e rocha.

Com sede própria na cidade mineira de Belo 
Horizonte e filial em São Paulo, a empresa atua 
em todo território nacional e internacional.

Fundada em 2009, a GEOESTávEL vem 
crescendo de maneira sustentável e estruturada, 
fruto do trabalho pregresso dos seus sócios 
fundadores e, também, da qualidade dos serviços 
prestados ao longo dos anos.

Equipe técnica constituída por profissionais 
qualificados e renomados dentro de sua área de 
atuação.

Inicialmente trabalhando com geotecnia, 
geologia e hidrologia-hidráulica de mineração, 
ampliou seus horizontes, atendendo a uma 
solicitação do mercado para a área de meio 
ambiente e ferrovias.

Nossa missão é atender o cliente de forma 
personalizada com o objetivo de buscar soluções 
inovadoras, práticas e com o melhor custo-
-benefício.

Saiba mais em: www.geoestavel.com.br

Realiza também monitoramento geotécnico 
em obras de terra (barragens, pilhas etc.) atuando 
constantemente em diversas obras industriais, 
mineração, siderurgia e modais de transporte.

Saiba mais em: www.loctest.com.br



Agradecimentos

Os autores gostariam de agradecer aos seus orientados e orientandos dos cursos 

de graduação e dos programas de mestrado e doutorado dos Departamentos de 

Engenharia Civil da Universidade Federal de Viçosa e da Pontifícia Universidade 

Católica do Rio de Janeiro e do Departamento de Geologia da Universidade Federal 

do Rio de Janeiro. Esses alunos e ex-alunos contribuíram significativamente ao longo 

de muitos anos, por meio do resultado de suas pesquisas, ao conteúdo deste livro. Os 

autores também agradecem aos seus colegas de várias instituições pela sua contri-

buição direta ou indireta através de discussões e conhecimento em Mecânica de 

Rochas.

Agradecem ainda à Geoestável Consultoria e Projetos Ltda. e à Loctest Labora-

tório de Geotecnia, nas pessoas de seus diretores Ney Amorim e Leonardo Ventura, 

pelo apoio financeiro e pela parceria que permitiram a publicação desta obra.

À Universidade Federal de Viçosa, à Pontifícia Universidade Católica do Rio de 

Janeiro e à Universidade Federal do Rio de Janeiro, instituições nas quais os autores 

atuaram ou atuam há mais de duas décadas e nas quais foi desenvolvida grande 

parte das pesquisas e dos trabalhos de extensão e ensino cujos dados foram utili-

zados nesta publicação.

O Prof. Eduardo Marques gostaria de agradecer profundamente ao Prof. Euripedes 

Vargas Jr. pela parceria iniciada em 1988, portanto, já há longos 34 anos. O Prof. Vargas 

foi o principal responsável pelo interesse do Prof. Eduardo Marques por essa área.



Sobre os autores

Eduardo A. G. Marques é Geólogo formado no Departamento de Geologia da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) em dezembro de 1987. Realizou 

mestrado e doutorado na mesma instituição sob orientação do Prof. Euripedes do 

Amaral Vargas Júnior, coautor desta obra. Tem pós-doutorado em Engenharia Civil 

pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (Portugal) em 2000 e pela 

Universidade de Queensland (Austrália) em 2015. É Professor Titular do Departa-

mento de Engenharia Civil da Universidade Federal de Viçosa (UFV) e Pesquisador 

Nível 1-B do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 

É consultor de diversas empresas de engenharia, entidades civis e órgãos públicos 

nas áreas de geologia, geotecnia, mineração, obras de infraestrutura, hidrogeologia, 

risco geológico-geotécnico e meio ambiente.

Euripedes do Amaral Vargas Júnior é Engenheiro Civil formado na Escola de 

Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo (USP) em 1971. Concluiu 

mestrado em Geotecnia no Departamento de Engenharia Civil da Pontifícia Univer-

sidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) em 1975. Em 1978 concluiu o mestrado 

e em 1982, o doutorado, ambos em Mecânica de Rochas, no Imperial College de 

Londres. Desde 1983 é professor no Departamento de Engenharia Civil da PUC-Rio 

e desde 1986, professor no Departamento de Geologia da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro (UFRJ), com dedicação a atividades acadêmicas de ensino e pesquisa 

em Geotecnia com ênfase em Mecânica de Rochas básica e aplicada à solução de 

problemas de engenharia. É atualmente Pesquisador Nível 1-A do Conselho Nacional 

de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).



Prefácio

A ideia deste livro surgiu da necessidade de ter um texto em língua portuguesa 

que apresentasse conceitos introdutórios atualizados de Mecânica das Rochas. 

O  livro mais famoso nesse tema em nossa língua foi publicado pelo Engenheiro 

Manuel Rocha originalmente em 1971, com posteriores modificações. A despeito de 

se tratar de uma obra de cinco décadas, ainda possui inúmeras informações atuais, 

em especial aquelas referentes a conceitos fundamentais. Entretanto, desde sua 

publicação, diversos avanços têm sido observados, o que justifica a elaboração e a 

publicação de um novo livro.

Nesse contexto, esta obra apresenta uma visão atualizada sobre conceitos básicos 

e sobre propriedades de rocha, de descontinuidades e de maciços rochosos, cujo 

objetivo é fornecer ao seu público-alvo – engenheiros civis, engenheiros de minas, 

geólogos e outros profissionais com atuação na área – uma perspectiva geral e atuali-

zada sobre aspectos básicos da Mecânica das Rochas, considerados pelos autores 

como essenciais para a compreensão do comportamento dos materiais rochosos. 

O conteúdo do livro também reflete a experiência dos autores como professores em 

cursos de graduação e pós-graduação sobre o assunto na Universidade Federal de 

Viçosa, na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e no Departamento de 

Geologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Nesse sentido, o Cap. 1 apresenta os campos de aplicação da Mecânica das 

Rochas e a natureza desses materiais, com distinção do comportamento de rochas e 

maciços rochosos devido à influência da presença de compartimentação do maciço, 

dada pelas descontinuidades, e do efeito de escala.

No Cap. 2 listam-se informações a respeito da influência da mineralogia e dos 

diferentes tipos genéticos de rochas sobre o seu comportamento mecânico e da 

influência do intemperismo e da alterabilidade sobre esse comportamento, além de 

dados de propriedades-índice, com inúmeros dados de rochas brasileiras e de alguns 

outros países do mundo.

No Cap. 3, que é o mais extenso do livro, tem-se uma vasta e detalhada caracteri-

zação das propriedades de resistência e de deformabilidade de rochas, descontinui-

dades e maciços rochosos, finalizando com a apresentação dos principais sistemas 

de classificação de maciços rochosos e suas particularidades.

O Cap. 4 apresenta as características de fluxo em meios rochosos, com foco nas 

propriedades hidráulicas e nos modelos de fluxo em maciços rochosos, além da 

apresentação de ensaios de campo.



No Apêndice são expostas informações sobre o uso da projeção estereográfica, 

suas principais aplicações e exemplos de uso e de interpretação de dados com essa 

ferramenta em análises cinemáticas.

Em todos os capítulos procurou-se ilustrar, com inúmeras figuras e fotografias – 

sempre que possível coloridas –, os principais aspectos discutidos ao longo do texto.

Uma extensa lista de referências bibliográficas atualizadas consta no final.

Finalmente, os autores esclarecem que o objetivo deste livro é apresentar, ainda 

que de forma detalhada, e considerando que são fundamentais no conhecimento 

dos maciços rochosos, aspectos introdutórios relativos à Mecânica das Rochas. Uma 

outra contribuição, na qual serão apresentados dados de aplicações práticas em 

escavações subterrâneas, taludes, estabilização de maciços, mecânica das rochas 

aplicada a petróleo e instrumentação e monitoramento, encontra-se em fase inicial 

de elaboração e complementará as informações aqui expostas.
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Rochas são definidas como materiais sólidos consolidados, formados natural-

mente por agregados de matéria mineral e outros componentes, tais como carvão, 

óleo, gás e vidro vulcânico, que se apresentam em grandes massas ou fragmentos 

(blocos).

O homem tem, ao longo da história, desenvolvido diversos usos para as rochas, 

seja como material de construção (blocos, agregados etc.), seja elaborando, mais 

recentemente, projetos de engenharia envolvendo sua escavação. Apesar de essa 

utilização remontar há muito tempo – Coulomb, por exemplo, já havia escrito um 

artigo em 1773 no qual relatava resultados de testes em rochas –, foi apenas no 

século XX que diversos pesquisadores começaram a realizar estudos sobre o compor-

tamento das rochas em obras de engenharia. A década de 1960, em especial, marcou 

um período muito importante no desenvolvimento da Mecânica das Rochas em todo 

o mundo em razão dos diversos acidentes catastróficos que ocorreram, como os das 

barragens de Malpasset (França, 1959) e Vajont (Itália, 1963).

As principais propriedades que distinguem uma rocha de um solo são a coesão 

interna e a resistência à tração.

A coesão interna é a força que liga as partículas umas às outras (ligações entre os 

átomos). Esse valor difere da coesão aparente, que é resultante do atrito entre as partí-

culas quando submetidas a forças de cisalhamento. A areia, por exemplo, tem coesão 

interna nula, mas pode apresentar valores para a coesão aparente de 4,34 kg/cm2 

(Lambe; Whitman, 1969). Como regra, o solo apresenta coesão interna nula ou quase 

nula, enquanto uma rocha geralmente exibe valores elevados dessa propriedade.

Com relação à resistência à tração, um solo possui, usualmente, resistência nula 

ou desprezível, ao passo que uma rocha possui resistência positiva. Já com relação 

à compressão uniaxial, as rochas apresentam valores iguais ou superiores a 1 MPa; 

essa divisão é arbitrária, porém conveniente (Hudson, 1989).

Além da diferença entre rocha e solo, em problemas de engenharia envolvendo 

rochas, outro aspecto importante a ser considerado é a distinção entre rocha e 

maciço rochoso.

Rocha é o material definido anteriormente, sendo também comum designá-la 

como matriz rochosa. Ela mostra descontinuidades nas escalas ultramicroscópica, 

Introdução à Mecânica
das Rochas 1
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nada a partir de um julgamento das condições da rocha e dos custos relativos de 

cortes a céu aberto e túneis.

Escavações na superfície para outros propósitos também necessitam da 

Mecânica das Rochas no controle das explosões, na seleção dos cortes e na definição 

de suportes. No caso de minas a céu aberto, uma escavação viável do ponto de vista 

econômico determina que um estudo considerável se faça necessário na definição 

da inclinação dos taludes operacionais e finais. Métodos estatísticos de abordagem 

das muitas variáveis têm sido desenvolvidos com o intuito de habilitar o projetista 

de minas a determinar os custos de explotação da forma mais proveitosa. Normal-

mente, nessas obras, devido ao custo muito elevado, à dinâmica da lavra ou a condi-

cionantes técnicos, não são usualmente executadas obras de suporte. Por se levar 

em conta que não se trabalha com coeficientes de segurança confortáveis, essas 

obras são frequentemente monitoradas com relação à deformação.

1.1.2 Atividades em profundidade (> 100 m) (Fig. 1.5)
 f Minas em profundidade.

 f Túneis para uso civil.

 f Cavernas para hidrelétricas.

 f Aproveitamento de energia geotérmica.

No caso da mineração, a decisão principal está relacionada à possibilidade ou não 

de deixar as cavidades abertas na extração do minério e deixar a rocha deformar-se 

e eventualmente romper, ou se algum tipo de suporte deve ser utilizado para evitar 

a ruptura e a possibilidade de ela se propagar em direção à superfície. A decisão 

correta vai depender das condições da rocha e do estado de tensão a que ela está 

submetida.

Um exemplo de caverna construída para hidrelétricas é mostrado na Fig. 1.5B, que 

apresenta a casa de força da Usina Hidrelétrica de Serra da Mesa, em Minaçu (GO).

Câmaras subterrâneas têm sido progressivamente mais utilizadas por razões de 

economia, segurança e proteção ambiental no armazenamento de alguns produtos. 

No caso de armazenamento de gás natural liquefeito, por exemplo, exige -se a deter-

minação das propriedades da rocha sob temperaturas extremamente baixas e a 

análise da transferência de calor nela. Já o armazenamento de rejeitos radioativos, 

óleo e gás exige um ambiente estanque, para que não haja vazamento.

Problemas associados a tensões 
iniciais, mudança no estado de 
tensões, fluxo etc.

Fig. 1.4 Tipos de projeto 

envolvendo engenharia de 

rochas: (A) fundação e  

(B) talude

Fonte: (A) cortesia de Alexandre 

Azeredo.

A B



2.1 Minerais de rocha
Minerais são elementos ou compostos químicos resultantes de processos inorgâ-

nicos, de composição química geralmente definida, e encontrados naturalmente na 

crosta terrestre. Em geral, encontram-se no estado sólido, com exceção da água e do 

mercúrio, que se apresentam no estado líquido nas condições normais de tempera-

tura e pressão (CNTP). São classificados de acordo com suas propriedades químicas 

e, principalmente, físicas (dureza, traço, clivagem, fratura, peso específico, brilho, 

cor etc.).

Os principais minerais formadores de rochas são os silicatos (90% dos minerais). 

Outros grupos importantes são os carbonatos, os óxidos, os hidróxidos e os sulfetos. 

Desses grupos, destacam-se os seguintes minerais: quartzo, feldspatos (oligoclásio 

e plagioclásio, entre outros), calcita, nefelina, dolomita, magnetita, hematita, pirita, 

calcopirita, galena, olivina, clorita, granada, cianita, sillimanita, piroxênios e anfibó-

lios. A seguir, são descritos esses grupos.

a] Grupo dos silicatos: os silicatos representam os minerais mais comuns na Terra 

e são denominados minerais maiores ou essenciais. Sua estrutura cristalina 

é constituída por tetraedros de sílica.

    [SiO4]–1 (Al, Na, Fe, Ca, Mg, K etc.)

São exemplos: quartzo (SiO2), grupo dos feldspatos, grupo dos feldspatoides 

(nefelina e leucita – mais alumínio e menos sílica que os feldspatos), grupo 

dos anfibólios, grupo dos piroxênios, grupo das micas, grupo das argilas, 

grupo das olivinas, entre outros.

Como os silicatos são os mais comuns na crosta terrestre e compreendem 

minerais com propriedades físicas e químicas muito distintas, eles influen-

ciam muito o comportamento das rochas nas quais estão presentes. Assim, 

rochas ricas em quartzo e feldspato são duras, com comportamento frágil. 

Rochas ricas em anfibólios e piroxênios alteram-se mais facilmente, origi-

nando perda de resistência. Rochas ricas em micas apresentam clivagem/

foliação, que aumenta muito a anisotropia.

Minerais, classificação, 
intemperismo e 

propriedades ‑índice  
das rochas
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Os processos de expansão de rochas argilosas podem ser divididos, simplificada-

mente, em três categorias, segundo Taylor (1979):

 f oxidação da pirita e efeitos associados;

 f liberação da energia de deformação acumulada (alívio de tensões devido à 

denudação do relevo, à tectônica de placas ou à ação antrópica);

 f hidratação e outros efeitos dependentes da água nos vazios e da pressão de ar 

nos vazios associada à água.

Esses processos também ocorrem para outros tipos de rocha, com exceção do 

último, que é característico de rochas sedimentares e metamórficas de baixo a 

médio grau.

Oxidação da pirita e efeitos associados

A oxidação da pirita (FeS2), originando ácido sulfúrico no ambiente geológico sob 

condições aeróbicas, já foi descrita por diversos autores. A reação do oxigênio com a 

pirita, originando minerais secundários, envolve grandes expansões, como mostra 

a Tab. 2.1.

Os aumentos de volume associados a essas reações e à própria oxidação da pirita 

são, por si só, processos conhecidos como causadores de expansão e desintegração 

em rochas. A Fig. 2.3 mostra a criação de uma fratura a partir da oxidação de pirita 

em um xisto grafitoso existente na Mina São Bento, situada em Santa Bárbara (MG).

Liberação da energia de deformação acumulada (alívio de tensões 

devido à denudação do relevo, à tectônica de placas ou à ação 

antrópica)

A denudação do relevo, a elevação de massas de rocha em decorrência da ação de 

forças tectônicas ou a realização de uma escavação em subsuperfície podem gerar 

Fig. 2.3 A evolução do 

processo de alteração 

das piritas resulta 

em expansão, com o 

consequente surgimento de 

manchas e fissuras em xisto 

grafitoso

Tab. 2.1 Aumento de volume resultante da oxidação da pirita

Mineral 
original Mineral formado Aumento de 

volume Referência

Pirita (FeS2)

Jarosita 115% Penner et al. (1973) e Jácomo (1992)

Melanterita 536% Shamburger et al. (1975)

Sulfato de ferro anidro 350% Fasiska et al. (1974)

Fonte: Marques (1992).



Os problemas de engenharia em Mecânica das Rochas envolvem duas questões 

básicas:

 f A resistência ao colapso para um determinado estado de tensão: as tensões atuantes 

no maciço rochoso atingirão os níveis máximos toleráveis, provocando, 

consequentemente, ruptura local ou total do material?

 f Os deslocamentos admissíveis: os deslocamentos do maciço rochoso, sob o carre-

gamento aplicado, produzirão deformações na estrutura a ponto de provocar 

danos ou seu colapso?

O maciço rochoso deve ser reconhecido como um material descontínuo, que 

pode ter propriedades variadas em diferentes pontos e direções. É composto por 

rocha intacta (matriz rochosa) e pelas descontinuidades. Trata-se de um material 

que foi frequentemente submetido a ações mecânicas, térmicas e químicas ao longo 

de milhões de anos.

Para prever o comportamento da rocha como um material de engenharia, 

algumas propriedades da rocha intacta (sã), das descontinuidades e do maciço 

rochoso devem ser determinadas. Essas propriedades podem variar muito conforme 

a área de interesse da engenharia. Alguns enfoques diferentes podem ser apresen-

tados para especificá-las:

 f Medição direta das propriedades fundamentais: procedimento mais adotado em 

pesquisa, mas que permite uma melhor caracterização das propriedades a 

serem utilizadas em projetos. É mais caro e usualmente empregado apenas 

em projetos com mais recursos.

 f Determinação de propriedades-índice como uma comparação indicativa da qualidade 

da rocha: procedimento mais fácil e menos dispendioso de ser executado.

 f Determinação dos parâmetros/propriedades por retroanálise.

Supondo que possam ser estimadas as tensões preexistentes (iniciais) no 

maciço rochoso e que seja possível prever como elas serão modificadas pela 

construção e pela operação das obras de engenharia, como determinar o compor-

tamento do maciço (se a rocha vai romper, fissurar, escoar etc.)? Utiliza-se um 

Propriedades de resistência 
e deformabilidade de 

maciços rochosos
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Ensaio axissimétrico para determinação da resistência à compressão 

triaxial

O ensaio consiste na compressão, em geral, axial do cilindro de rocha com a 

aplicação simultânea de pressão confinante, como mostrado na Fig. 3.8A. A Fig. 3.8B 

apresenta um exemplo de prensa triaxial servocontrolada.

Na ruptura, o estado de tensões é dado por:

 σ σ σ1 3− =∆  (3.7)

em que:

s1 = tensão axial aplicada na amostra na ruptura;

s3 = tensão/pressão confinante aplicada na amostra, em geral mantida constante;

Ds = s1 – s3 = tensão desviadora aplicada na amostra.

Em ensaios triaxiais de rochas, o efeito do confinamento é obtido por meio da 

aplicação de óleo sob pressão na câmara triaxial, na qual é colocada a amostra 

de rocha envolvida por uma membrana impermeável (de maneira similar à que 

se realiza em solos). Quanto maior é a pressão confinante, maior é a resistência 

apresentada pelo material.

Na Fig. 3.9 mostra-se o conjunto de amostra e câmara triaxial sugerido por Hoek 

e Franklin (1968). Essa célula triaxial, bastante utilizada, permite a aplicação de 

pressões confinantes de até 70 MPa.

O aumento de resistência exibido pelas rochas 

ensaiadas com confinamento sugere vários tipos de 

trajetórias de tensões para os ensaios. Entretanto, de 

maneira contrária à que ocorre em ensaios de solos, o 

ensaio triaxial em rochas não é padronizado, existindo 

grande variedade de tipos de carregamento e de 

equipamentos.

De acordo com o modelo, as células triaxiais podem 

permitir que a variação da poropressão e da permea-

bilidade seja determinada; algumas possibilitam a 

adaptação de instrumentação interna e outras exigem 

a utilização de membranas especiais.

Outra observação importante obtida dos ensaios 

de compressão (simples e triaxial) está relacionada aos 

tipos de ruptura verificados em rochas. Existem três 

tipos básicos, conforme apresentado na Fig. 3.10, entre-

tanto eles podem ocorrer em conjunto, formando tipos 

mistos. São eles:

 f fendilhamento ou clivagem axial: as fraturas são 

desenvolvidas na direção paralela ao carregamento 

axial;

Fig. 3.8 (A) Estado de tensões em um ensaio triaxial e (B) prensa 

triaxial servocontrolada do laboratório da PUCRio
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Abertura

É definida como a distância perpendicular de separação entre as paredes de rocha 

de uma descontinuidade aberta cujo interior se encontra preenchido por água ou ar. 

Distingue-se de largura, termo empregado para o espaço entre as paredes de uma 

descontinuidade que se encontra preenchido por um material sólido, por exemplo, 

argilas. Na Fig. 3.54 são apresentadas esquematicamente as definições de abertura e 

largura de descontinuidades.

A ISRM (2007) propõe a classificação de abertura mostrada na Tab. 3.10.

A abertura é um parâmetro da descontinuidade muito importante e extrema-

mente variável. Grandes aberturas significam maior facilidade de acesso à água e, 

consequentemente, facilidade de intemperização e redução de resistência.

Material de preenchimento

É todo aquele material que ocupa a distância entre as paredes de rocha de uma 

descontinuidade, ou seja, a largura da descontinuidade. Entre os materiais de preenchi-

mento mais comuns, destacam-se: óxido de ferro, calcita, clorita, areias, argilas e siltes.

Em razão da enorme variedade de ocorrência, as descontinuidades preenchidas 

apresentam grande variação de comportamento, especialmente no que se refere à 

resistência ao cisalhamento, à deformabilidade e à permeabilidade.

Abertura

Descontinuidade fechada Descontinuidade aberta Descontinuidade preenchida

Largura

Tab. 3.10 Classificação de abertura de descontinuidades

Abertura Descrição Aspecto

< 0,1 mm Muito estreita

Feições fechadas0,1-0,25 mm Estreita

0,25-0,5 mm Parcialmente aberta

0,5-2,5 mm Aberta

Feições entreabertas2,5-1 mm Moderadamente larga

10 mm Larga

1-10 cm Muito larga

Feições abertas10-100 cm Extremamente larga

> 1 m Cavernosa

Fonte: ISRM (2007).

Fig. 3.54 Definição 

esquemática de abertura e 

largura de descontinuidades

Fonte: adaptado de ISRM 

(2007).



A energia total da partícula de um líquido ideal em movimento (sem viscosidade 

e sem atrito) é composta de três componentes – a energia cinética, a energia 

potencial gravitacional e a energia de pressão (Fig. 4.1). Quando se exprime a energia 

por unidade de peso, obtém-se:

 z
p v

g
h

a

p
+ + = =
γ

2

2
constante  (4.1)

em que:

z = carga de posição ou energia potencial gravitacional (altura geométrica a partir de 

um plano horizontal de referência);

p/a = carga de pressão ou energia de pressão do fluido ou da carga piezométrica;

vp
2/2g = carga de energia cinética, carga dinâmica ou energia cinética;

vp = velocidade de percolação intersticial;

h = carga total ou energia por unidade de peso em cada ponto.

Essa expressão é conveniente, já que se pode medir a energia por sua carga, dada 

em unidade de comprimento.
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Fig. 4.1 Variação das cargas de 

posição, piezométrica e dinâmica 

para um fluido perfeito, em fluxo 

permanente (teorema de Bernoulli)
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caso de rocha friável ou muito alterada, pode-se reduzir essa pressão para  

0,15 kgf/cm²/m (0,15 MPa/m).

Com base nos resultados obtidos, há três possibilidades de comportamento de 

fluxo:

 f com abertura: nos estágios de pressão mínima e intermediária, as vazões 

medidas após a vazão máxima são maiores dos que as vazões medidas nesses 

mesmos estágios antes da máxima;

 f sem alteração: nos estágios de pressão mínima e intermediária, as vazões 

medidas após e antes da vazão máxima são as mesmas;

 f com fechamento: nos estágios de pressão mínima e intermediária, as vazões 

medidas após a vazão máxima são menores dos que as vazões medidas 

nesses mesmos estágios antes da máxima.

Esses comportamentos permitem identificar se está havendo mudança nos 

volumes de fluxo e são importantes para avaliar, por exemplo, o efeito do enchi-

mento de um reservatório de uma barragem sobre o fluxo pela fundação e ombreiras.

Como citado anteriormente, o ensaio pode ser executado com diferentes quanti-

dades de estágios de pressão. Em ensaios em maciços/rochas muito permeáveis, pode 

ser recomendado realizar um maior número de estágios de baixa pressão (ensaio de 

múltiplos estágios), permitindo uma melhor interpretação do comportamento.

Uma unidade também usualmente utilizada nos ensaios de perda d’água é a 

unidade Lugeon (UL), que equivale a 1 L/min · m a uma pressão de 10 kg/cm² (≈ 1 MPa) 

por 10 min.

4.3.2 Ensaio de bombeamento
O termo ensaio de bombeamento, ou teste de bombeamento, representa um conjunto 

de métodos práticos de campo que permitem:

 f a estimativa de capacidade de produção de um poço de extração de água;

 f a definição da área (raio) de influência do poço;

 f a obtenção de parâmetros hidráulicos do aquífero (permeabilidade).

O teste consiste em extrair água de um poço de bombeamento a uma vazão 

conhecida. A duração do teste pode variar de acordo com a finalidade pretendida, 

desde horas até dias de bombeamento. Para outorga, usualmente o período de 

bombeamento é de 24 h e 12 h de recuperação (ou até se recuperar completamente o 

nível estático medido antes do início do teste).

Existe um segundo tipo de teste de bombeamento, mais conhecido como teste de 

aquífero, no qual se extrai água de um poço de bombeamento a uma vazão conhecida 

e se monitora o rebaixamento no próprio poço e em poços de monitoramento locali-

zados nas suas proximidades (Fig. 4.13). A duração do teste pode variar de acordo 

com a finalidade pretendida, desde horas até dias de bombeamento. Na Fig. 4.14 

exibe-se, como exemplo, um resultado de teste de bombeamento com recuperação.



Apêndice 
Projeção estereográfica

A projeção estereográfica é uma ferramenta muito utilizada para solucionar 

questões e problemas envolvendo análises cinemáticas referentes a maciços 

rochosos, por meio de relações angulares entre linhas e planos no espaço, usando 

uma projeção de uma esfera sobre um plano. A Geologia de Engenharia e a Mecânica 

das Rochas utilizam a projeção estereográfica para resolver uma série de problemas 

encontrados em geologia estrutural, mapeamento geológico superficial e subsuper-

ficial, mineração e escavações (taludes, escavações subterrâneas, fundações etc.). 

É utilizada na análise de descontinuidades planares (falhas, fraturas, dobras etc.) e 

lineares (lineações, eixos de dobra etc.).

AP.1 Termos geométricos
Para facilitar o entendimento dessa técnica, faz-se necessário definir alguns 

termos geométricos, a saber:

 f Direção do plano: é dada pela linha de interseção do plano inclinado em análise 

com o plano horizontal de referência. É tomada sempre em relação ao Norte, 

variando de zero a 90° para Leste (E) ou para Oeste (W). Comparando-se com 

coordenadas topográficas, a direção seria o rumo, tomado sempre a partir do 

Norte. É representada pelo ângulo beta (b) na Fig. AP.1.

 f Inclinação (ou mergulho do plano): é dada pela reta de máxima inclinação do 

plano em questão. É o valor do ângulo entre o plano horizontal de referência e 

a reta de máxima inclinação do plano em questão. Na Fig. AP.1, é representada 

pelo ângulo alfa (a). A reta que define a máxima inclinação é perpendicular 

à direção do plano. O valor da inclinação de um plano vai de zero a 90°, sendo 

zero grau o próprio plano horizontal, e 90°, o plano vertical.

 f Direção de inclinação (ou de mergulho): é dada pela projeção da reta de máximo 

declive do plano inclinado no plano horizontal de referência. É o valor do 

ângulo formado entre o Norte e a projeção da reta de inclinação do plano. 

É medida sempre a partir do Norte no sentido horário, variando de zero a 

360°. Comparando-se com coordenadas topográficas, a direção de inclinação 

seria o azimute da inclinação, contado sempre do Norte, no sentido horário. 

A reta que define a direção de inclinação também é perpendicular à direção 

do plano. Na Fig. AP.1, é representada pelo ângulo gama ().



Apêndice

177

AP.4 Tipos de ruptura nos diagramas de contorno
Nesta seção pretende-se, de maneira esquemática, sem entrar em maiores 

detalhes, mostrar os principais tipos de ruptura de taludes relacionados com os 

diagramas de contorno.

Essas análises de estabilidade, por serem estatísticas, não se prestam para o 

projeto final de uma obra, mas sim como análise preliminar, denominada análise 

cinemática, que tem por objetivo avaliar se existem condições geométricas de ocorrer 

algum dos tipos possíveis de ruptura de taludes/escavações em maciços rochosos. 

Essa análise preliminar vai indicar a necessidade ou não de estudos posteriores e 

também os locais mais viáveis para possíveis obras de contenção, além de aconse-

lhar ou não estudos posteriores mais minuciosos de ensaios de laboratório e/ou de 

campo.

AP.4.1 Ruptura planar
Ocorre em material com fraturas, falhas ou uma estrutura grandemente orien-

tada (acamamento sedimentar ou foliação), tal como em folhelhos, ardósias, filitos e 

xistos, conforme se mostra na Fig. AP.8, nos quais a ruptura acontece por um único 

plano de descontinuidade. As condições para que haja ruptura são:

 f o plano de ruptura deve interceptar a face do talude, portanto o seu mergulho 

deve ser menor que o da face do talude (
P
 < 

F
);

 f a inclinação do plano de ruptura tem de ser maior que o ângulo de atrito do 

plano (
P
 > f);

 f a direção do plano tem de fazer até ± 30° com a direção do talude.

AP.4.2 Ruptura por cunha
É aquela cujo deslizamento se dá ao longo da linha de interseção (LI) e é originada 

pela interseção de duas descontinuidades, como apresentado na Fig. AP.9. As condi-

ções para que haja ruptura são:

 f a direção da LI deve ser aproximadamente perpendicular (± 30°) à direção do 

talude;

 f a inclinação da LI deve ser menor que a inclinação do talude;

 f a inclinação da LI tem de ser maior que o ângulo de atrito.

Crista do talude

Face do talude

Direção do
 deslizamento

Grande círculo do plano
corresponde à família I

N

T
Fig. AP.8 Modelo 3D e projeção 

estereográfica de uma ruptura 

planar


