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4. DESCONTINUIDADES 

 

 

 

4.3 INTRODUÇÃO 

O projecto de qualquer estrutura a implantar no terreno, seja localizada à superfície ou no espaço 

subterrâneo, deve incluir um minucioso estudo das estruturas geológicas do local da construção. A 

descrição da qualidade de um maciço, especialmente de um maciço rochoso, inclui por sistema a 

análise das características das descontinuidades ocorrentes nesses locais. 

São as descontinuidades, com efeito, que condicionam as propriedades geotécnicas de grande 

número de terrenos (maciços terrosos rijos e maciços rochosos) conferindo-lhes um comportamento 

em termos de deformabilidade, resistência ao corte e permeabilidade substancialmente diferente do 

material que constitui esses maciços. 

A fotografia da Figura 4.1 mostra a forma duma cunha de um bloco de rocha, delimitado por duas 

descontinuidades que se intersectaram, que se destacou provocando o recuo da face do talude. 

Qualquer outra escavação no pé do talude pode igualmente determinar instabilidades similares de 

cunhas, as quais poderão levar à destruição de várias habitações construídas ao longo da crista da 

escarpa. A estabilidade das fundações destas habitações depende fundamentalmente das 

propriedades das descontinuidades, isto é, da sua orientação, desenvolvimento e resistência ao 

deslizamento. No caso presente, a resistência da rocha propriamente dita, de valor elevado para 

suportar as cargas transmitidas pelas fundações, não é determinante para a estabilidade. Este é um 

exemplo típico da situação onde o projecto da fundação deve ter como enfoque a geologia estrutural 

do local e não a resistência da rocha. 

A análise de estabilidade de blocos em fundações rochosas requer o conhecimento de informação 

fidedigna de dois tipos de características das descontinuidades:   

– orientação e dimensões das descontinuidades, as quais definem a forma e grandeza dos 

blocos, e a direcção segundo a qual o bloco pode deslizar; 

– as propriedades de resistência ao deslizamento das descontinuidades, que determinam a 

resistência ao escorregamento dos blocos. 
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Figura 4.1 - A intersecção de descontinuidades numa rocha muito resistente produziu o colapso de blocos da 

fundação das casas construídas junto à crista da escarpa. 

 

4.4  TIPOS DE DESCONTINUIDADES 

Sob a designação de descontinuidade engloba-se qualquer entidade geológica que interrompa a 

continuidade física de uma dada formação. As caracterizações geológicas classificam geralmente as 

descontinuidades de acordo com o modo da sua formação. Isto é usual na geologia de engenharia 

porque descontinuidades de cada categoria têm propriedades similares, no que respeita às 

dimensões e propriedades de resistência ao deslizamento, que podem ser utilizadas nas análises 

preliminares das condições de estabilidade do local. Apresentam-se de seguida os tipos mais 

frequentes de descontinuidades que se podem observar na natureza. 

a) Falha ( fault) 

Fractura em que houve um deslocamento de grandeza significativa ao longo da superfície de 

separação das partes, esta usualmente designada por superfície ou plano de falha. As superfícies dos 

blocos que delimitam a falha designam-se por paredes de falha e o espaço compreendido entre estas 

designa-se por caixa de falha. Uma parede de falha polida por atrito entre blocos designa-se por 

espelho de falha (slickenside), enquanto que a brecha de esmagamento das paredes de uma falha é 

designada por milonito. As falhas raramente são unidades planas singulares já que ocorrem 
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normalmente como conjuntos de descontinuidades paralelas ou sub-paralelas, constituindo famílias, 

ao longo das quais se registou movimento numa maior ou menor extensão. 

b) Superfície de estratificação ( bedding) 

Descontinuidade paralela à superfície de deposição dos sedimentos, a qual pode ou não ter uma 

expressão física. De notar que a atitude original da superfície de estratificação não deverá ser 

assumida como horizontal. 

c) Foliação ( foliation) 

Descontinuidade determinada pela orientação paralela dos minerais lamelares ou bandas minerais 

nas rochas metamórficas. 

d) Diaclase ( joint) 

Fractura em que não houve significativo deslocamento ao longo da superfície de rotura. Em geral 

diaclases intersectam superfícies primárias tais como superfícies de estratificação, de clivagem e de 

xistosidade. Designam-se por diaclases de corte (shear joint) aquelas que são devidas a tensões de 

corte e por diaclases de tracção (tension joint) as que são originadas por tensões de tracção. 

Um conjunto de diaclases sensivelmente paralelas numa dada região designa-se por família de 

diaclases (joint set), enquanto o conjunto de duas ou mais famílias de diaclases nessa região designa-

se por sistema de diaclases (joint sistem). Duas famílias de diaclases com orientações 

aproximadamente normais entre si designam-se por ortogonais. No caso das diaclases, é 

relativamente frequente a ocorrência de três famílias principais com atitudes sensivelmente normais 

entre si, como ocorre muitas vezes em maciços de rochas ígneas, ou mesmo nos maciços 

sedimentares e metamórficos em que uma das famílias corresponde, respectivamente, às superfícies 

de estratificação e de xistosidade. 

e) Clivagem de fractura ( cleavage) 

Fracturas paralelas formadas em camadas rochosas de baixa resistência, ditas incompetentes, 

intercaladas em camadas com graus de resistência superior (competentes) são descontinuidades 

conhecidas por clivagens de fractura. Tais tipos de descontinuidades podem, por exemplo, formar-se 

num xisto argiloso intercalado entre duas camadas de arenito de resistência muito superior que, ao 

serem dobrados, levam ao surgimento de superfícies de fractura oblíquas à superfície de 

estratificação. Subentende-se, nesta designação, que a formação das  superfícies de clivagem não é 

controlada pela orientação paralela das partículas minerais. 

f) Xistosidade ( schistosity) 

É a foliação no xisto ou em outra rocha cristalina de grão grosseiro resultante da disposição em 

planos paralelos dos minerais do tipo lamelar e/ou prismáticos, tal como a mica. 
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Quando se procede à caracterização das descontinuidades, algumas, como as falhas, são em regra 

estudadas individualmente. Isto porque, normalmente, para um dado local o número das que têm 

alguma importância geotécnica é reduzido e, além disso, têm frequentes vezes orientações e 

propriedades físicas diferentes umas das outras. Outras, como as diaclases e as superfícies de 

estratificação e de xistosidade, que conduzem isoladamente ou associados entre si à 

compartimentação dos maciços, ocorrem em geral em grande número, associadas em famílias 

(conjunto de descontinuidades com idêntica orientação e génese), o que justifica que o seu estudo se 

revista de um carácter estatístico. 

Nas aplicações práticas de engenharia são de uso corrente as designações das categorias de 

descontinuidades apresentadas podendo algumas das propriedades ser inferidas desde logo em 

função daquelas categorias. Por exemplo, falhas são estruturas principais contendo preenchimentos 

pouco resistentes, tais como rocha esmagada e milonito argiloso, enquanto diaclases têm 

desenvolvimentos menores que o das falhas e o seu preenchimento é frequentemente fino e coesivo 

ou nem sequer existe. 

Contudo as designações geológicas por si só raramente fornecem informação detalhada das 

propriedades das descontinuidades para efeitos de dimensionamento em projecto, especialmente 

para fundações onde características, como a espessura do preenchimento, podem ter uma 

significativa importância nos assentamentos. Por esta razão, descrições geológicas são correntes 

para a compreensão das condições locais, mas estudos geotécnicos mais específicos serão quase 

sempre necessários antes de proceder ao dimensionamento definitivo da obra. 

 

4.5 COMPARTIMENTAÇÃO DOS MACIÇOS ROCHOSOS 

Os parâmetros relativos às descontinuidades que determinam a forma e dimensão dos blocos que 

compartimentam os maciços rochosos são a orientação e número de famílias, o desenvolvimento e o 

espaçamento. 

Os desenhos da Figura 4.2 ilustram como estas propriedades podem influenciar a estabilidade da 

fundação. Em ambos os casos existem duas famílias de descontinuidades: a família A (set A) 

mergulha cerca de 40º no sentido da face do talude e a família B (set B) mergulha para o interior com 

uma pendente elevada. 
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Figura 4.2 – Influência do desenvolvimento e orientação das descontinuidades numa fundação: 

(a) descontinuidades contínuas mergulhando para o interior do talude – fundação estável;  

(b) descontinuidades contínuas mergulhando para fora da face do talude - fundação instável.  

 

No caso da Figura 4.2a as descontinuidades da família A são descontínuas (pouco persistentes) e 

mais espaçadas que as da família B. Esta fundação deverá ser estável porque as descontinuidades 

aflorando na face do talude não são contínuas e apenas um pequeno bloco instável se forma junto da 

face. Pelo contrário, na Figura 4.2b as descontinuidades mergulhando no mesmo sentido da face do 

talude são extensas e possibilitam o movimento do conjunto da fundação sobre aquelas, constituindo 

as descontinuidades da família B fracturas de tracção (tension cracks). Um exemplo típico da situação 

referida pode corresponder ao de uma formação de arenito estratificado contendo uma família 

conjugada de descontinuidades pouco persistentes. Se as camadas mergulham para o interior do 

talude a fundação pode ser estável, e se mergulham para fora da face com um ângulo de 40º, que é 

frequentemente maior que o ângulo de atrito das superfícies de estratificação do arenito, é provável 

que a fundação venha a escorregar sobre estas descontinuidades. 

As condições mostradas na Figura 4.2 ilustram também a influência do espaçamento das 

descontinuidades nos assentamentos. Neste exemplo, o espaçamento das descontinuidades é tal que 

a sapata assenta predominantemente na rocha intacta. Consequentemente é pouco provável a 

ocorrência do fecho das descontinuidades e o assentamento será função do módulo de 

deformabilidade da rocha intacta. Contudo, no caso duma rocha muito fracturada, o assentamento 

pode ocorrer como resultado do fecho das descontinuidades, particularmente se o preenchimento 
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incluir um material compressível, tal como argila, sendo neste caso o assentamento função do módulo 

de deformabilidade do maciço rochoso que constitui o conjunto da fundação.  

Quanto à estabilidade global da fundação registe-se que uma rocha intensamente fracturada pode ser 

suficientemente indentada para evitar o movimento do conjunto da fundação num tipo de rotura em 

bloco como o mostrado na Figura 4.2b. Por outro lado, o destaque de blocos de pequena dimensão 

pode gerar-se como resultado da acção do gelo ou da acção erosiva de um rio e, em consequência  

poderá dar-se o descalce da fundação (Figura 4.2a). 

4.5.1 Orientação das Descontinuidades 

O primeiro passo na investigação das descontinuidades duma fundação consiste na análise da 

orientação e identificação das famílias de descontinuidades, ou descontinuidades singulares, que 

podem determinar blocos de rocha potencialmente instáveis. A informação sobre a orientação das 

descontinuidades pode ser obtida a partir de diferentes fontes, tais como mapeamentos de superfície 

e subterrâneos, amostras e furos de sondagens, sendo necessário combinar os dados num sistema 

que possibilite a respectiva análise. Esta análise é facilitada pelo uso de métodos simples e precisos 

que exprimem a orientação da descontinuidade. 

A orientação, ou atitude duma descontinuidade no espaço é definida pelo pendor ou mergulho da linha 

de maior declive (dip) do respectivo plano que a contem (Figura 4.3), através do ângulo medido no 

sentido descendente a partir da horizontal (ψ), e pelo azimute da direcção dessa mesma linha (dip 

direction),  sendo medido este ângulo a partir do Norte no sentido dos ponteiros do relógio (α).  

α - azimute da linha de maior declive (dip direction) 

ψ  - pendor ou mergulho da linha de maior declive (dip) 

Figura 4.3 – Terminologia definindo a orientação do plano duma descontinuidade N60E,30SE: (a) vista 

isométrica; (b) vista em planta.  
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Nas aplicações práticas, mormente quando se fazem tratamentos estatísticos ou análises de 

estabilidade de maciços rochosos, é usual representar os dados de orientação na forma azimute da 

direcção (3 dígitos) / pendor (2 dígitos), tal como 150/30 e 040/60. 

Alguns profissionais, nomeadamente geólogos, preferem representar a orientação das 

descontinuidades pelos valores do azimute da recta de nível (strike), medido a partir do Norte, para 

Este ou Oeste por forma a não ultrapassar 90º, e pelo pendor da recta de maior declive. Esta 

representação resulta do facto de ser sob esta forma que os dados de campo são colhidos utilizando 

uma bússola provida de clinómetro (Figura 4.4). Nestas condições as orientações das 

descontinuidades acima dadas como exemplos teriam, respectivamente, as designações N60E,30SE 

e N50W,60NE. 

 

Figura 4.4 – Bússola provida de clinómetro  

 

No que se refere ao tratamento da representação da orientação das descontinuidades há a referir 

uma dualidade de critérios de tratamento em função do tipo de descontinuidades. Algumas, pela sua 

grande importância constituindo singularidades específicas, têm representação individual, como é o 

caso por exemplo das falhas e dos filões. Por tal, são estudadas em pormenor, em afloramentos ou 

no interior dos maciços, à custa da realização de trabalhos de prospecção e representadas uma a 

uma em cartas geológicas, perfis geológicos e blocos-diagrama. 

No caso de descontinuidades que ocorrem em grande número, no todo conduzindo à 

compartimentação geral do maciço, torna-se impossível representá-las na totalidade, pelo que se 

recorre com frequência à análise estatística das suas características, sobretudo das atitudes medidas 

(em regra da ordem das centenas), com vista a obter uma imagem do tipo de compartimentação; 

neste caso é usual apresentar-se numa planta geológica apenas algumas atitudes representativas e 

um esquema gráfico com o tratamento do conjunto das medições efectuadas e, em complemento, 

descrever-se num relatório a envolvente das propriedades físicas, para cada família de 

descontinuidades. 
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Antes de iniciar o registo das respectivas atitudes, porém, é indispensável definir, a partir do 

conhecimento de superfície, zonas do maciço com características próprias no que se refere à atitude 

das descontinuidades e só depois, dentro de cada zona, fazer o respectivo tratamento estatístico. 

Quando se procede ao estudo de um maciço de fundação de uma barragem, por exemplo, é costume, 

mesmo quando não há evidências nítidas de variação de atitude das descontinuidades de margem 

para margem, proceder à análise estatística separada das medições feitas em cada uma das 

margens; se a observação dos resultados mostrar não haver qualquer variação significativa das 

atitudes das descontinuidades, de uma para outra margem, faz então sentido proceder ao tratamento 

global de toda a informação, utilizando para o efeito um só gráfico de projecção. 

Outro exemplo característico é o do levantamento geológico de descontinuidades ao longo de um 

túnel mais ou menos extenso; neste caso o tratamento estatístico das medições das atitudes deve 

começar por ser parcelar, interessando trechos relativamente pouco extensos do túnel e só no caso 

de manutenção das atitudes pelas famílias mais representativas ao longo dos vários trechos, faz 

sentido agrupar as medições e fazer a análise de conjunto do maciço atravessado pelo túnel. 

A obtenção dos elementos de estudo no caso de descontinuidades numerosas faz-se, tal como as de 

expressão individual: quer a partir da observação de afloramentos, quer a partir da observação directa 

ou indirecta do interior dos maciços através de trabalhos de prospecção (poços, galerias e 

sondagens). 

4.5.1.1 Método da Roseta 

O método da roseta é um tipo de representação gráfica da orientação das descontinuidades. Trata-se 

de um método gráfico de simples execução em que se dispõe de uma base circular dividida de 0º a 

360º, frequentemente em sectores de 10º, correspondentes às direcções das descontinuidades e em 

que o número de medições para cada família é dado pelo comprimento do respectivo sector, medido 

a partir do centro do círculo. Neste tipo de representação, não há lugar para a indicação da inclinação 

individual das descontinuidades no gráfico, sendo somente indicado, da forma como se mostra na 

Figura 4.5, o intervalo de variação das inclinações das descontinuidades pertencentes a cada família. 

Considera-se que esta representação é relativamente pobre na informação que contem quando se 

pretende proceder a análises detalhadas, já que unicamente fornece campos de valores sem indicar 

qual a relativa probabilidade de ocorrência no cômputo global das medições efectuadas. 

Por isto, importa referir as técnicas de tratamento estatístico dos elementos relativos à orientação das 

descontinuidades numerosas e forma de representação gráfica adequada dos respectivos resultados. 

As representações mais usadas nas aplicações da engenharia civil são as projecções hemisféricas 

que só consideram a posição relativa dos ângulos das rectas e dos planos, e nunca a sua localização 

absoluta. 
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Figura 4.5 – Representação da orientação das descontinuidades pelo método da roseta  

4.5.1.2 Projecção Hemisférica 

A projecção hemisférica é um método de representação e análise das relações tri-dimensionais entre 

planos e rectas num diagrama bi-dimensional. Tem sido uma ferramenta largamente utilizada no 

campo da geologia estrutural e mais recentemente a sua utilização tem tido um grande incremento na 

resolução de problemas de engenharia. As bases do método e as suas aplicações práticas são 

descritas por vários autores tais como Goodman (1976), Hoek & Brown (1980), Hoek & Bray (1981) e 

Priest (1980, 1985)1. 

Imagine-se uma esfera livre de se mover no espaço e que por tal a podemos colocar por forma a um 

dado plano passar pelo seu centro. A intersecção do plano com a superfície da esfera é um círculo 

maior, correspondente ao perímetro da área sombreada da Figura 4.6. A recta perpendicular ao plano 

e passando pelo centro da esfera intersecta esta em dois pontos diametralmente opostos designados 

por polos do plano. 

Uma vez que o círculo maior e os polos representando o plano surgem nas partes superior e inferior 

da esfera, só será necessário um hemisfério para representar e trabalhar os dados do plano. 

                                                      

1 Sobre este tema recomenda-se a consulta do livro “Hemispherical Projection Methods in Rock Mechanics” da 

autoria de S. D. Priest. 
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Usualmente utiliza-se em engenharia o hemisfério inferior, embora haja um grande número de 

publicações sobre geologia estrutural a utilizarem o hemisfério superior, sendo igualmente possível 

utilizar este hemisfério para a resolução de problemas de engenharia. 

 

Figura 4.6 – Círculo maior e polos definidores da orientação dum plano. 

 

A projecção hemisférica permite a representação de círculos maiores e polos no plano horizontal que 

contém o equador (plano equatorial). Esta representação pode ser conseguida, tal como se mostra na 

Figura 4.7, ligando todos os pontos do circulo maior situados sobre a esfera de referência e polo com 

o zénite (ponto de intersecção da recta vertical que passa pelo centro da esfera com a superfície do 

hemisfério superior). As projecções hemisféricas do círculo maior e do polo são dadas pelas 

intersecções das respectivas linhas de projecção com o plano equatorial. 

A projecção referida no parágrafo precedente é conhecida por projecção igual ângulo ou de Wulff. 

Nesta projecção, qualquer círculo maior é representado por um arco de circunferência no plano 

equatorial de projecção. 
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Figura 4.7 - Projecção igual ângulo (Wulff) dum círculo maior e do respectivo polo. 

 

Uma outra projecção, alternativa a esta e correntemente utilizada, é a projecção igual área, de 

Lambert, ou de Schmidt. Nesta, qualquer ponto P´ situado na superfície da hemisfera inferior, 

representativo duma recta que passa pelo centro da esfera, é representado no plano equatorial de 

projecção por um ponto P (Figura 4.8b) situado no alinhamento do plano vertical que contém aquela 

recta e se situa a uma distância do centro da área de projecção igual ao quociente da distância entre 

P´ e B por 2 . Nesta projecção, qualquer círculo é representado no plano equatorial de projecção por 

uma curva cuja equação é do 4º grau. 

Nas aplicações práticas de engenharia, a utilização da projecção igual área é preferível para o 

tratamento de dados das orientações das descontinuidades, já que permite uma representação 

gráfica com menores distorções. A projecção igual ângulo, nomeadamente quando se recorre a 

aplicações manuais, pode apresentar-se com alguma vantagem pela facilidade de recurso à utilização 

do compasso para executar certas construções gráficas.  

Apesar destas diferenças entre os tipos de projecção indicados, a filosofia de abordagem dos 

problemas é idêntica para qualquer deles. 
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(a) (b) 

Figura 4.8 – Cortes verticais, pelo centro da esfera de referência, ilustrando: (a) - projecção igual ângulo; (b) - 

projecção igual área. 

 

Como adiante se explicará, a representação de planos e respectivos polos poderá ser feita com o 

auxílio duma rede de projecção, tal como as representadas na Figura 4.9. Os “círculos maiores” da 

rede representam planos com rectas de níveis orientadas na direcção N-S e pendores intervalados 

dum valor constante, igual a 10º no caso da Figura 4.9. Por se tratar de uma projecção igual ângulo, 

os “círculos maiores” da rede da Figura 4.9a são arcos circulares centrados na recta de suporte do 

eixo E-W no caso da rede de projecção igual ângulo. 

 

  

 (a) (b) 

Figura 4.9 – Redes de projecção: (a) - igual ângulo (Wulff); (b) - igual área (Schmidt). 
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Considere-se agora um plano base cuja recta de nível tenha aquela orientação (N-S) e uma recta r 

desse mesmo plano que faz um determinado ângulo δ com a recta de nível. Ao rodar o plano base em 

torno do eixo N-S, a recta r descreve um movimento definindo uma superfície cónica cuja intersecção 

com a esfera de referência determina um círculo menor.  

As redes de projecção contêm ainda as representações de “círculos menores” correspondentes a 

rectas do plano base orientadas com desfasamentos angulares constantes, igual a 10º nos casos da 

Figura 4.9. Na rede da Figura 4.9a (projecção igual ângulo), as representações dos “círculos menores”  

são obtidas pelo traçado de arcos circulares, agora centrados na recta de suporte do eixo N-S. 

Resulta, do que se acabou de referir, que o ângulo entre duas quaisquer rectas pertencentes a um 

mesmo plano cuja recta de nível tenha a orientação N-S, representadas na rede de projecção por dois 

pontos dum mesmo “círculo maior“, é determinado pelos número de intervalos entre “círculos 

menores” que contêm aqueles pontos. 

  

 (a) (b) 

Figura 4.10  – Representação do plano N40W,40SW (αd/ψd = 230/40), com base nas redes de projecção: (a) - 

igual ângulo (Wulff); (b) - igual área (Schmidt). 

 

Para realizar a representação manual dum plano pelo “círculo maior” e pelo polo no plano equatorial 

de projecção, pode-se utilizar a rede de projecção como auxiliar. Começa por se assentar sobre a 

rede, uma folha de papel vegetal que pode girar em torno do centro da rede, recorrendo-se para tal a 

um alfinete que serve de eixo. Na folha de papel vegetal marca-se o ponto correspondente ao Norte 

da rede e em seguida, a partir deste, marca-se a direcção do pendor da descontinuidade medida 

sobre a periferia da rede no sentido dos ponteiros do relógio. Em seguida roda-se a folha de papel 

vegetal por forma a esta direcção coincidir com o eixo E-W da rede. Sobre este eixo e a partir da 

periferia da rede mede-se o pendor do plano após o que se desenha no papel vegetal o traço do plano 
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sobreposto ao “círculo máximo” da rede de projecção. O polo corresponderá ao ponto da rede, a 

marcar ainda com a folha de papel vegetal rodada, localizado sobre o eixo E-W à “distância” de 90º do 

ponto de intersecção deste eixo com o traço do “círculo maior”. Depois destas operações, roda-se a 

folha de papel vegetal por forma ao Norte regressar à sua posição verdadeira. 

A Figura 4.10 mostra a representação, obtido por esta via a partir das redes de projecção igual ângulo 

e igual área, dum plano cuja recta de maior declive tem a direcção de 230º e um pendor de 40º. O 

plano aparece representado pelo traço do “círculo maior” e pelo polo. 

4.5.1.3 Diagramas de Isodensidades 

Uma utilização elementar das projecções hemisféricas é a representação e análise das orientações 

das descontinuidades medidas no campo. Dispondo dos dados correspondentes a um elevado 

número de descontinuidades é possível representá-las num dos sistemas de projecção atrás referidos 

e, a partir daí, identificar as principais famílias de descontinuidades, determinar a orientação mais 

representativa de cada família e, para cada uma destas, verificar a dispersão das orientações em 

relação à orientação mais representativa. 

Para este tratamento dos dados relativos às orientações das descontinuidades, é conveniente fazer a 

representação dos planos através dos respectivos polos. Embora nessa representação dos polos se 

possa utilizar uma das rede anteriormente referidas, é preferível a utilização duma rede polar tal como 

a representada na Figura 4.11. 

 

 
  

 (a) (b) 

Figura 4.11 – Redes polares: (a) – projecção igual ângulo; (Wulff) (b) - projecção igual área (Schmidt). 

 

Com uma rede deste tipo,  não será necessário rodar a folha de papel vegetal onde se representam 
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os polos dos diversos planos. A folha de papel vegetal é sobreposta à rede polar e os polos são 

desenhados directamente com base nos valores αd/ψd da recta de maior declive do plano atendendo 

a que a orientação da recta normal a um plano, representada por αn/ψn, pode ser obtida a partir da 

orientação da sua recta de maior declive: αn = αd ± 180º e ψn = 90º - ψd. Atendendo a estas relações, 

refira-se que uma vez definida a direcção da recta normal (igual à da recta de maior declive) sobre a 

rede polar, o polo pode ser obtido marcando a partir do centro da rede o valor do pendor da recta de 

maior declive (ψd), à semelhança do que é mostrado na Figura 4.10.  

A Figura 4.12 mostra um exemplo onde 387 descontinuidades medidas num local foram 

representadas pelos seus polos através das projecções igual ângulo e igual área. A partir destas 

representações pode-se proceder à análise das concentrações dos polos das descontinuidades e 

determinar as orientações mais representativas  das famílias de descontinuidades. 

 

  

 (a) (b) 

Figura 4.12 - Representação dos polos de 387 descontinuidades: (a) – projecção igual ângulo; (Wulff) 

(b) - projecção igual área (Schmidt). 

 

A ferramenta essencial necessária para as análises pela via manual da dispersão das 

descontinuidades são redes de contagem onde a área de projecção é dividida em sectores com 

idêntica representatividade das correspondentes áreas da superfície do hemisfério de referência. A 

Figura 4.13 mostra dois exemplos de redes de contagem, sendo de assinalar no caso da rede relativa 

à projecção igual ângulo a variação das áreas dos sectores, diminuindo da periferia para o centro, 

tendo em vista a correcção das distorções inerentes a este tipo de projecção. 
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 (a) (b) 

Figura 4.13 – Exemplos de redes de contagem: (a) – projecção igual ângulo; (Wulff) (b) - projecção igual área 

(Schmidt). 

 

A forma mais conveniente para usar a rede de contagem é obter uma cópia desta em material 

transparente e sobrepô-la à folha de dados onde se fez a representação dos polos das 

descontinuidades, deixando-a livre de rodar em torno do centro (novamente com a ajuda dum alfinete, 

por exemplo). Uma terceira folha de papel transparente, a folha de trabalho onde se irá fazer a 

representação das curvas de igual densidade de distribuição das descontinuidades no espaço, é 

montada sobre as restantes duas folhas, mas por forma a ficar solidária com a folha inferior que 

contem os dados a analisar. 

O primeiro passo da análise é contar todos os polos da rede. Isto deverá ser feito contando o número 

de polos caindo dentro de cada célula da rede de contagem. Estes números são anotados na folha de 

trabalho em pontos correspondentes ao centro de cada uma das células. Conhecido o número total de 

polos da amostragem, determinam-se as percentagens relativas aos valores anotados para cada 

célula. A rede de contagem pode então ser rodada entre a folha de dados e a folha de trabalho por 

forma a conseguir incluir o máximo de polos numa das células e, a partir daí,  pode determinar-se a 

máxima percentagem de concentração de polos. Com pequenas rotações da rede de contagem, 

podem-se estabelecer as posições dos pontos aos quais correspondem percentagens de 

concentração de polos sucessivamente inferiores à máxima e, a partir daí, traçar na folha de trabalho 

curvas delimitando áreas de idêntica densidade de ocorrência dos polos. 
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Actualmente existe no mercado diverso software que permite o tratamento informático dos dados de 

levantamento e o seu tratamento. Normalmente tal software, para além do traçado de curvas de 

isodensidades de concentração de polos, permite a obtenção de outros elementos de interesse 

prático. Na Figura 4.14 mostram-se os diagramas obtidos através do software DIPS (Rocscience) em 

resultado do tratamento do conjunto de descontinuidades representado na Figura 4.12. 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 4.14 - Curvas de isodensidades de concentração de polos representados na Fig. 12: 

a) – projecção igual ângulo; (Wulff) (b) - projecção igual área (Schmidt). 
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Neste caso foram identificadas três famílias de descontinuidades, duas com orientação subvertical 

(concentração de polos junto ao contorno da área de projecção) e a terceira é subhorizontal 

(concentração polar no centro). A máxima concentração polar das famílias subverticais corresponde 

às normais cuja orientação é caracterizada por  αn/ψn = 158/01 (recta de maior declive αd/ψd = 

338/89) e αn/ψn = 236/06 (recta de maior declive αd/ψd = 056/84). Por sua vez a família subhorizontal 

é caracterizada pela orientação αn/ψn = 204/86 (recta de maior declive αd/ψd = 24/04). 

Entre famílias, verifica-se que as subverticais possuem idênticos valores de máximos da concentração 

de polos (cor mais escura), tendo portanto idêntica importância em termos de frequência de 

ocorrência. Por sua vez, sob este ponto de vista, a família subhorizontal será aparentemente menos 

importante pelo facto de a máxima concentração polar ser inferior à das famílias subverticais. 

4.5.2 Tipos de instabilidade em taludes 

Os diferentes tipos de instabilidade possíveis em taludes rochosos estão intimamente ligados ao tipo 

de estruturas geológicas pelo que é importante, logo numa fase preliminar dos estudos, identificar 

quais as potenciais situações de instabilidade que tais estruturas podem ocasionar. Estas situações, 

podem ser muitas vezes facilmente identificadas através duma simples análise dos diagramas com a 

representação dos polos das descontinuidades e das respectivas curvas de isodensidades. (Figura 

4.15). 

Podem-se diferenciar quatro potenciais tipos de rotura cujas características são função das 

orientações relativas da face do talude e das descontinuidades. Para cada um dos potenciais tipos de 

rotura existe um método específico de análise da estabilidade o qual tem em consideração a forma e 

dimensões dos blocos, a resistência ao deslizamento das superfícies de escorregamento, as pressões 

da água e outras forças aplicadas. 

Os primeiros três tipos de instabilidade de blocos – planar, cunha e “toppling”- têm formas distintas 

determinadas pela estrutura geológica. No caso dos blocos planares e cunhas (Figura 4.15b e 15c) a 

estrutura tem mergulho concordante com a face do talude e emerge nesta, pelo que na representação 

hemi-esférica os pólos das descontinuidades localizam-se na parte oposta do círculo maior 

representativo do plano da face do talude. No caso do “toppling” de blocos (Figura 4.15d) a estrutura 

mergulha no sentido contrário para o interior da face do talude, pelo que na representação hemi-

esférica  os pólos e o círculo maior do plano da face situam-se do mesmo lado da área de projecção. 

O quarto tipo de instabilidade, rotura circular, ocorre em solos, enrocamentos ou rochas com fracturas 

muito próximas e com descontinuidades não persistentes mergulhando para fora da face do talude 

(Figura 4.15a). Para cortes de escavação em maciços com rocha fracturada, a superfície de 

escorregamento forma-se seguindo em parte do traçado as descontinuidades com orientação 

aproximadamente paralela a esta superfície e na parte restante do traçado intersectando a rocha  
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Figura 4.15 – Tipos principais de figuras de rotura de taludes e condições estruturais que lhes dão origem. 
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intacta. Dada a relativamente elevada resistência ao corte da rocha quando comparada com a 

resistência ao deslizamento das descontinuidades, este tipo de rotura somente ocorre em maciços 

rochosos com fracturas muito próximas onde a maior parte da superfície de deslizamento coincide 

com as descontinuidades. Em consequência, quando a rotura ocorre sob estas condições, a 

superfície de escorregamento aproxima-se de um arco circular de grande raio determinando uma 

superfície de rotura pouco profunda. Análises de estabilidade deste tipo de rotura em maciços 

rochosos podem ser conduzidos de modo idêntico aos de estabilidade de solos, utilizando parâmetros 

apropriados de resistência. 

Por uma questão de clareza, nos diagramas mostrados na Figura 4.15 aparecem apenas 

representados casos bastante simples. Nas situações correntes podem verificar-se outras 

combinações de estruturas geológicas que conduzem a diferentes figuras de rotura. Por exemplo, 

num maciço em que as descontinuidades conduzam à formação de blocos prismáticos susceptíveis 

de escorregar sobre duas descontinuidades, a ocorrência de uma terceira família de descontinuidades 

que normalmente origina a instabilidade por “toppling”, pode potenciar o aparecimento de fendas de 

tracção dando origem a blocos instáveis com a forma de troncos de pirâmide. Estas fendas de tracção 

são um factor importante a ter em conta nas análise de estabilidade dos maciços, já que frequentes 

vezes constituem o local privilegiado para a infiltração de escorrências superficiais da água das 

chuvas, que podem gerar forças que favorecem o escorregamento. 

4.5.3 Análises Cinemáticas 

Uma vez identificado o tipo de rotura através da projecção hemisférica, a mesma representação pode 

também ser utilizada para examinar a direcção segundo a qual o bloco irá deslizar e dar uma 

indicação das possíveis condições de estabilidade. Este procedimento é conhecido como análise 

cinemática. 

Uma aplicação da análise cinemática pode ser mostrada em relação à face rochosa da Figura 4.1, 

onde duas descontinuidades planas  formaram um bloco que deslizou do talude na direcção do 

fotógrafo. Se a face do talude fosse menos inclinada que a linha de intersecção dos planos das duas 

descontinuidades, então o bloco (cunha) formado por estes não poderia escorregar. Esta relação 

entre a direcção segundo a qual o bloco deslizaria e a orientação da face do talude é medida na 

projecção hemi-esférica prontamente. Contudo, enquanto análises da projecção hemisférica dão uma 

boa indicação das condições de estabilidade, aquela não têm entra em linha de conta com forças 

externas tais como cargas das fundações, pressões da água ou reforços incluindo ancoragens 

tensionadas, as quais podem ter um efeito significativo na estabilidade. O procedimento usual em 

projecto consiste na utilização da análise cinemática para identificar blocos potencialmente instáveis, 

seguido de análises numéricas para verificação da estabilidade desses blocos. 
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Um exemplo de análise cinemática pode ser observada na Figura 4.15 onde se representa uma 

sapata localizada na crista de um talude inclinado que contém três famílias de descontinuidades. O 

potencial para estas descontinuidades determinarem blocos instáveis na fundação depende do seu 

azimute e pendor em relação à face do talude; as condições de estabilidade podem ser estudadas 

através da projecção hemi-esférica tal como se descreve seguidamente. 

4.5.3.1 Rotura Planar 

Um bloco planar potencialmente instável é determinado pelo plano AA caracterizado por ter um 

pendor menor que a face (ψp < ψf), ou seja, emerge (“daylight”) no plano da face do talude (Figura 

4.15a). Contudo, o deslizamento não será possível sobre o plano BB o qual tem um pendor maior que 

a face (ψp > ψf), ou seja, não emerge no plano da face do talude. Similarmente, a família de 

descontinuidades CC tem pendor contrário ao da face pelo que o escorregamento não é possível 

sobre estes planos, embora o “toppling” seja possível. Os pólos da face do talude (símbolo pf)  e das 

descontinuidades (pAA, pBB e pCC)  estão representados na projecção hemisférica na Figura 4.15b, 

admitindo que todas as descontinuidades têm azimute idêntico ao da face. A posição destes pólos em 

relação à face do talude mostra que os pólos de todos os planos que emergem na face, que 

determinam situações potencialmente instáveis, localizam-se numa área restrita situada para o interior 

do polo da face do talude (ψf). Tal área, que pode ser utilizada para identificar rapidamente os blocos 

potencialmente instáveis, é designada por envoltória “daylight” e aparece na Figura 4.15b preenchida 

por uma trama de traços horizontais. 

Refira-se que o azimute da recta de maior declive (dip direction) das famílias de descontinuidades tem 

influência na estabilidade. Na prática verifica-se que o escorregamento não é possível se o azimute da 

recta de maior declive da descontinuidade diferir da direcção da recta de maior declive da face de um 

valor superior a cerca de 20º. Isto é, o bloco será estável se αp - αf > 20º porque, nestas condições, 

haverá um incremento da espessura de rocha intacta numa das extremidades do bloco a qual 

permitirá garantir a este uma resistência suficiente para evitar o seu escorregamento. Na projecção 

hemi-esférica esta restrição relativa à orientação das rectas de maior declive dos planos é 

representada por duas linhas definindo direcções da recta de maior declive (αf + 20º) e (αf - 20º). Estas 

duas linhas determinam os limites laterais da envoltória “daylight” na Figura 4.15 aplicável aos casos 

de instabilidade por rotura planar (área preenchida por uma trama quadricular). 
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Figura 4.16 – Análise cinemática de blocos em taludes: (a) representação das descontinuidades; (b) envoltórias 

representadas através de projecção igual área. 

4.5.3.2 Rotura de Cunhas 

A análise cinemática de rotura de cunhas (Figura 4.15c) pode ser efectuada de maneira similar ao das 

roturas planares. No presente caso o polo da linha de intersecção de duas descontinuidades é 

representado na área de projecção hemisférica e considera-se que o escorregamento é possível se o 

polo emergir na face do talude, isto é (ψi < ψf). A análise da direcção do escorregamento no caso de 

cunhas com possibilidade cinemática de deslizar é mais complexa que o das roturas planares uma 

vez que existem dois planos que delimitam a superfície de escorregamento, podendo o deslizamento 

processar-se simultaneamente sobre os dois planos ou sobre um deles. Para a análise deste tipo de 

instabilidade é recomendável o recurso ao teste de Markland, que se expõe mais adiante.  
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Refira-se desde já que o lugar geométrico correspondente às linhas de intersecção emergentes na 

face, tal como é mostrado na Figura 4.15b, é mais amplo que o relativo ao das roturas planares. A 

envoltória “daylight” para roturas de cunhas é o lugar geométrico de todos os pólos representando 

linhas de intersecção com azimutes  que determinam o afloramento desta no plano da face do talude. 

4.5.3.3 Rotura por “toppling” 

Para que a rotura por toppling possa ocorrer o azimute da recta de maior declive das 

descontinuidades, mergulhando no sentido oposto ao do pendor da face do talude, não deve divergir 

mais que cerca de 20º do azimute da recta de maior declive do plano da face. Só nestas 

circunstâncias se podem formar séries de blocos de forma paralelepipédica (placas) cujas faces de 

maior desenvolvimento possuam azimute paralelo, ou próximo, do azimute do plano da face.  

Também, o pendor dos planos das descontinuidades deve ser suficientemente elevado para que o 

escorregamento entre placas possa ocorrer. Se as faces das camadas tiverem um ângulo de atrito φj,  

então o escorregamento só ocorrerá (vide § seguinte) se a direcção das tensões de compressão 

aplicadas fizer com a normal às descontinuidades um ângulo superior a φj. Como a direcção da tensão 

principal máxima numa escavação é paralela à face do corte (pendor ψf),  então o escorregamento 

entre camadas e a rotura por “toppling“ ocorrerá em planos de descontinuidades com pendor ψp ( 

normal com pendor ψnp = 90º - ψp) quando for verificada a condição: (90º - ψf) + φ < ψp, ou seja, ψnp < 

ψf - φ .   

Estas condições relativas à orientação dos planos das descontinuidade que podem determinar roturas 

por “toppling” são mostradas na Figura 4.15d. Na projecção hemisférica o lugar geométrico das 

orientações destes planos localiza-se no lado oposto ao das zonas definidas para os escorregamentos 

planares e de cunhas. 

4.5.3.4 Cone e Círculo de Atrito 

Uma vez identificada pela projecção hemisférica a situação cinemática admissível relativa a um bloco, 

torna-se possível examinar as condições de estabilidade recorrendo a essa mesma projecção. Esta 

análise é realizada assumindo que a resistência na superfície de deslizamento incorpora unicamente a 

componente atrítica e que a coesão é nula.  

Considere-se um bloco paralelepipédico de rocha com a base lisa, submetido unicamente à acção 

gravítica (vertical) e em repouso sobre uma superfície cuja inclinação em relação ao plano horizontal 

se pode fazer variar. Enquanto a inclinação (ou pendor) do plano da base for suficientemente 

pequena, o bloco mantém-se numa situação de equilíbrio, havendo no entanto um valor limite do 

pendor da base a partir do qual o bloco passa a escorregar sobre tal plano. O ângulo correspondente 

a tal limite, que é função da natureza das superfícies de contacto, designa-se por ângulo de atrito (φ).   
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Supondo que a base é uma descontinuidade, tal bloco encontra-se em equilíbrio sempre que o pendor 

desta descontinuidade seja menor que o ângulo de atrito. Tal afirmação é equivalente à afirmação de 

que o bloco está em equilíbrio sempre que o ângulo entre a vertical (linha de acção do peso próprio) e 

a normal ao plano da descontinuidade da base seja inferior a φ.  

Se na área da projecção, com centro coincidente com o centro daquela desta área, for desenhado um 

círculo menor correspondente a um cone de eixo vertical e semi-abertura igual a φ,  pode-se então 

afirmar que o bloco é estável se a normal à descontinuidade que representa a base ficar situada no 

interior desse círculo, designado por “cone de atrito”, e instável se situar no exterior deste.   

Tendo em atenção o que anteriormente foi exposto, a verificação da estabilidade poderia também ser 

realizada com base na representação da recta de maior declive do plano da descontinuidade da base 

e de um círculo menor, designado por “círculo de atrito”, representativo do lugar geométrico das 

rectas com pendor igual a φ (círculo cuja distância angular do contorno da área de projecção é φ). 

Nesta representação, o bloco é estável sempre que a representação da recta de maior declive da 

descontinuidade se posicione exteriormente ao “círculo de atrito”. 

As regiões da Figura 4.16 mostram as possíveis posições dos polos que podem originar blocos 

instáveis. Foram desenhadas regiões para faces de talude com pendores de 60º e 80º que 

evidenciam que o risco de instabilidade cresce à medida que o talude é mais íngreme, tal como se 

pode observar pela maiores dimensões da região para o talude mais inclinado. Também, tais regiões 

são maiores quando diminui o ângulo de atrito. A delimitação das regiões de instabilidade permite 

concluir ainda que, quando da actuação isolada da acção gravítica, a instabilidade somente ocorrerá 

para uma gama restrita de condições geométricas. 

 
Figura 4.17 – Análise cinemática combinada com análise usando o conceito de cone de atrito (representação 

através de projecção igual área). 
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No caso de o bloco paralelepipédico em análise, sujeito à actuação isolada do peso próprio, para além 

da instabilidade por escorregamento pode verificar-se um outro tipo de instabilidade associado à 

rotação do bloco em torno da aresta inferior da base (ver Figura 4.17). Deste movimento, 

característico da rotura por “toppling”, resulta o derrube do bloco. A verificação da condição de 

estabilidade do bloco em relação ao derrube é estabelecida a partir da equação de equilíbrio de 

momentos das forças actuantes em relação ao eixo de rotação (aresta inferior).  

 

Figura 4.18 – Condições de estabilidade em função da geometria dum bloco paralelepipédico sob a acção do 

peso próprio. 
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Sendo o peso próprio W = (a.b.h).γ a força actuante (a e b as dimensões da base, respectivamente na 

direcção da recta de nível e da recta de maior declive, h a altura do bloco e γ o peso volúmico da 

rocha), o momento de derrube será Md = W.sinΨ.h/2 e o momento estabilizador Me = W.cosΨ.b/2. 

Para que o bloco esteja em equilíbrio ter-se-á de verificar Me > Md, ou seja: 

 W.cosψ.b/2 > W.senψ.h/2  ⇒ b/h > tanψ 

Na Figura 4.17 representa-se a justaposição das condições acima deduzidas para a verificação da 

estabilidade dum bloco paralelepipédico, verificando-se existir, mesmo para um bloco com esta forma 

geométrica simples e submetido unicamente à acção gravítica, três potenciais de situações de 

instabilidade (escorregamento planar, toppling, e misto), as quais são função das dimensões relativas 

do bloco,  pendor do plano da base e valor do ângulo de atrito no plano desta. 

4.5.3.5 Teste de Markland 

Enquanto a análise das condições de estabilidade dos blocos planares é usualmente feita recorrendo 

ao estudo do posicionamento das normais em função do “cone de atrito”, já para o caso das cunhas o 

exame é normalmente conduzido através da verificação do posicionamento da recta de intersecção 

das descontinuidades que delimitam as bases do bloco relativamente ao “círculo de atrito”, 

recorrendo-se para tal efeito ao denominado teste de Markland. 

Como adiante se verá, através deste teste, inicialmente concebido para analisar a estabilidade de 

blocos nos casos em que o movimento de deslizamento ocorre ao longo da linha de intersecção de 

duas descontinuidades planas (Figura 4.15c), é também possível identificar a situação de 

escorregamento dum bloco ao longo de um dos planos descolando do outro. 

Se durante o deslizamento duma cunha o contacto for mantido ao longo dos planos de duas 

descontinuidades da base, então o movimento dar-se-á obrigatoriamente na direcção da linha de 

intersecção daqueles planos, devendo esta linha intersectar a face do talude. Por outras palavras, 

para haver deslizamento do bloco, o pendor da linha de intersecção das descontinuidades deve ser 

menor que o pendor (ou mergulho) aparente do plano da face do talude, medido este na direcção da 

linha de intersecção (ver Figura 4.18a).  

À semelhança do exposto em relação ao escorregamento sobre um plano de um bloco 

paralelepipédico, numa primeira aproximação, que constitui a base do teste de Markland, é 

considerado que só poderá haver instabilidade do bloco, quanto a um potencial escorregamento sobre 

as duas descontinuidades, nos casos em que se verifique que o pendor da linha de intersecção 

destas excede o valor do ângulo de atrito, ou seja, quando a recta de intersecção se posicione 

interiormente ao “círculo de atrito” correspondente àquele ângulo.  

Assim, tal como se mostra na Figura 4.18b, um talude será potencialmente instável quando, na área 
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de projecção, o ponto que representa a recta de intersecção dos dois planos cai dentro da zona crítica 

delimitada pela circunferência definida pelo ângulo de atrito φ (círculo de atrito) e é exterior ao “círculo 

maior” que representa a face do talude.  

 

Figura 4.19 – Teste de Markland. 

 

Assinale-se que o teste Markland apresenta desde já como limitação o facto de utilizar um único valor  

do ângulo de atrito sendo duas as descontinuidades sobre as quais o bloco pode escorregar, podendo 

estas possuir valores bastantes diferentes de tal ângulo. Também através de estudos mais 

elaborados mas fora do âmbito da disciplina, é possível verificar que o factor de segurança em 

relação à estabilidade de um talude (relação entre a resistência disponível, expressa em termos de 

uma força, e o somatório das forças actuantes que tendem a provocar o escorregamento, 

contabilizadas na direcção do deslizamento), para além dos parâmetros de resistência ao 

escorregamento das descontinuidades e do pendor da linha de intersecção, depende também do valor 

do ângulo formado pelas descontinuidades que constituem a base da cunha e que determinam um 

efeito favorável à estabilidade designado por “efeito de cunha”. 

Um refinamento introduzido por Hocking (Figura 4.19) ao teste de Markland permite diferenciar as 
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situações de escorregamento em que o movimento se dá segundo a recta de intersecção de dois 

planos, ou segundo a recta de maior declive de um dos planos que constitui a base do bloco. Se as 

condições do teste de Markland são satisfeitas, isto é, se a recta de intersecção dos dois planos cai 

na área sombreada (área de instabilidade potencial), e se, simultaneamente, a direcção da recta de 

maior declive de um dos planos das descontinuidades se situar entre a direcção da recta de 

intersecção e a direcção da recta de maior declive do outro plano, então o deslizamento deverá 

ocorrer segundo a recta de maior declive do primeiro plano e não segundo a recta de intersecção.  

 

Figura 4.20 - Teste de Markland: refinamento de Hocking. 

 

Nas Figuras 5.19 e 5.20 as descontinuidades foram representadas pelos círculos maiores. No entanto, 

quando se procede a aplicações do teste de Markland, prefere-se frequentemente a representação 

das descontinuidades através dos polos. Na Figura 4.20, os planos das duas descontinuidades 

representadas na Figura 4.18 aparecem representados pelos respectivos polos.  

 

Figura 4.21 - Representação dos planos pelos polos e determinação da recta de intersecção dos planos através 

do polo do círculo maior que contem os polos daqueles planos. 
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Para determinar a linha de intersecção daquelas descontinuidades dever-se-á, com a ajuda de uma 

das redes de projecção anteriormente referidas (ver §3.1.2), colocar os polos sobre um mesmo círculo 

maior para determinar o plano que contem as normais às descontinuidades. A recta normal a este 

plano é coincidente com a recta de intersecção. das duas descontinuidades. 

Um exemplo da utilização do teste de Markland, considerando a representação dos polos numa área 

de projecção, é exemplificada na Figura 4.21. Neste exemplo pretende-se examinar a estabilidade 

dum talude cuja face é representada pela recta de maior declive 120/50. Admite-se que o valor do 

ângulo de atrito é de 30º. 

Uma primeira tarefa será representar na área de projecção (Figura 4.21a) os seguintes elementos: o 

círculo maior representando a face do talude (a), o polo representando a face do talude (b) e o círculo 

de atrito (c). Possuindo a representação das famílias de descontinuidades, representadas pelas 

curvas de isodensidade, são desenhados os círculos maiores passando pelos pontos de maior 

concentração polar. As linhas de intersecção serão então representadas pelos polos desses círculos 

maiores, como se mostra na Figura 4.21b. 

 
Figura 4.22 - Avaliação preliminar da estabilidade de um talude com 50º de inclinação, num maciço com 4 

famílias de descontinuidades. 

 

A análise da Figura 4.22b permite verificar que as combinações mais perigosas das descontinuidades 

são as que correspondem às combinações  das  concentrações polares 1+2 e 2+3. A intersecção I13 

cai fora da área crítica e não dá lugar a instabilidade. A concentração polar correspondente à família 4 

não provoca deslizamento, mas pode originar situações de “toppling” (Figura 4.15d) ou gerar a 

abertura de fendas de tracção. Em relação à combinação 1+2, os polos dos planos 1 e 2 situam-se 
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em posições opostas em relação a direcção da linha de intersecção I12, pelo que o provável 

deslizamento terá a direcção da recta I12. Por fim, no caso da combinação dos planos 2 e 3, a posição 

dos polos representando estes planos e a direcção da recta de intersecção, I23, leva a concluir que o 

provável deslizamento terá a direcção da recta de maior declive do plano 2. A esta combinação 

deverá corresponder a situação mais crítica do talude analisado, já que as orientações relativas das 

descontinuidades não proporcionam o efeito de cunha, factor que contribui favoravelmente para a 

estabilidade dos blocos. 

Note-se que o teste de Markland, à semelhança das análises cinemáticas atrás descritas, é 

essencialmente orientado para identificar situações potencialmente críticas, mas não permite a 

avaliação do coeficiente de segurança em relação a um possível escorregamento. Os seus 

fundamentos simplistas e a facilidade de aplicação levaram à sua grande divulgação. A sua utilização, 

no entanto, deverá ser confinada à fase inicial dos estudos de estabilidade de taludes que, nos casos 

em que tal se justifique, deverão ser complementados com as análises mais precisas. 

Um exemplo em que a utilização do teste de Markland é de grande interesse, aplicado numa fase 

inicial dos estudos dum projecto, diz respeito a grandes escavações a céu aberto. Nesta fase, 

interessa muitas vezes prever qual a melhor inclinação a dar aos taludes, no sentido de minorar os 

problemas de instabilidade, ou de seleccionar os locais mais adequados para a inserção de estradas 

ou pistas de circulação rodoviária. 

A Figura 4.22 diz respeito a uma análise deste tipo, realizada com base no teste de Markland. Nessa 

figura mostra-se a planta proposta para uma escavação onde ocorrem duas regiões estruturalmente 

distintas, denominadas por A e B, delimitadas pela linha representada a tracejado. Por uma questão 

de simplicidade são unicamente apresentadas as curvas de isodensidades de concentração de polos 

das descontinuidades objecto de tratamento estatístico, considerando-se que o outro tipo de 

descontinuidades deveria ser objecto de um estudo específico tendo em atenção potenciais 

problemas de instabilidade de taludes. 

Cada troço de talude deverá ser objecto duma análise baseada no teste de Markland, nos moldes 

descritos anteriormente. No exemplo da Figura 4.34 foi assumido que o plano da face da generalidade 

dos taludes de escavação teria a inclinação de 45º e que o ângulo de atrito das descontinuidades é de 

30º. 

A avaliação das condições de segurança evidencia que os taludes das zonas Oeste e Sul são 

potencialmente estáveis para a inclinação de 45º da face. Tal situação sugere que, se a rocha 

constituinte do maciço for suficientemente resistente e não houver outras descontinuidades 

importantes, estes taludes poderão ser construídos com maiores inclinações ou, em alternativa, estas 

zonas poderão ser adequadas à inserção de pistas de acesso à base das escavações. 



  GEOLOGIA DE ENGENHARIA 

DESCONTINUIDADES  4.31 

 

Figura 4.23 - Grande escavação a céu aberto e avaliação preliminar da estabilidade dos taludes em função da 

geologia estrutural. 
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Por outro lado, as zonas Norte e Este evidenciam um elevado número de situações potencialmente 

instáveis. Na face Norte poderão ocorrer escorregamentos ao longo da família de descontinuidades 

A1 (note-se que o polo da família A1 é quase coincidente com o polo do plano da face do talude, o 

que traduz uma situação potencialmente crítica em relação ao escorregamento). Na face Nordeste 

será mais provável a ocorrência de instabilidade de cunhas, com escorregamento ao longo das 

superfícies das descontinuidades das famílias A1 e A3, enquanto no talude Este é mais provável a 

ocorrência de instabilidade por “toppling”, determinado pela família A3. As indicações colhidas quanto 

à possibilidade de ocorrência de diversas situações de instabilidade nos taludes nas zonas Norte e 

Este, torna recomendável, que nestas zonas sejam adoptadas inclinações mais suaves para os 

taludes. 

É interessante verificar que numa mesma região estrutural, poderão ocorrer diversos tipos de 

instabilidade, dependentes da orientação da face dos taludes escavados. Tal facto sugere que, 

quando possível, um re-alinhamento dos taludes pode ser uma das medidas para minimizar os 

problemas relacionados com a sua estabilidade. 

 

4.5.4 Volumetria dos blocos 

A volumetria dos blocos é um indicador extremamente importante do comportamento dos maciços 

rochosos. As dimensões dos blocos são determinadas pelo espaçamento das descontinuidades, pelo 

número de famílias e pela persistência das descontinuidades que delimitam os potenciais blocos. 

O número de famílias e a orientação determinam a forma dos blocos de rocha, que podem ter a 

aparência de cubos, paralelepípedos, romboedros, prismas, etc.. Contudo as formas geométricas 

regulares são mais a excepção do que a regra, uma vez que as descontinuidades de qualquer família 

são raramente paralelas de um modo consistente. É nos maciços sedimentares que ocorrem 

normalmente blocos com formas mais regulares. 

Da conjugação da dimensão dos blocos e da resistência ao corte inter-blocos, resulta o 

comportamento mecânico do maciço rochoso sob determinadas condições de carregamento. Maciços 

rochosos constituídos por blocos de grandes dimensões tendem a ser menos deformáveis, e no caso 

das obras subterrâneas, permitem a formação do efeito arco por imbricamento entre blocos. No caso 

de taludes, uma dimensão pequena dos blocos pode originar modos de rotura próximos dos 

registados com as formações terrosas, isto é, circulares ou rotacionais (ver Figura 4.15), em vez de 

modos de rotura translaccionais ou do tipo “toppling”. No exemplo da Figura 4.18 põe-se em evidência 

a influência das dimensões relativas de um bloco paralelepipédico na sua estabilidade, quando este 

se apoia num plano inclinado e sob a acção isolada do peso próprio. 
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A eficiência da exploração das pedreiras para a obtenção de inertes para betão e para aterros com 

enrocamentos (para barragens e estradas, por exemplo), ou para a obtenção de rochas ornamentais, 

e a utilização  dos dispositivos de desmonte com explosivos, são fortemente condicionados pelas 

dimensões naturais dos blocos que ocorrem in situ. 

4.5.4.1 Persistência das Descontinuidades 

A persistência ou continuidade define-se como a extensão em área de uma descontinuidade. É um 

dos parâmetros que maior influência tem no comportamento dos maciços rochosos, mas também é 

um dos mais difíceis de determinar dada a exiguidade de acessos à medição de tais áreas. 

A dificuldade desta avaliação leva a que muitas vezes se recorra à representação gráfica através de 

blocos-diagrama obtidos por visualizações de campo (Figura 4.24), com os quais se pretende 

representar a importância relativa das várias famílias de descontinuidades em termos da persistência. 

De facto, através destas representações é possível perceber que as descontinuidades de uma dada 

família são mais extensas do que as de outras, tendendo as de menor área a terminar contra as 

principais, ou até no seio da própria rocha. 

 

 

Figura 4.24 - Representações simples e blocos-diagrama para exemplificar a continuidade relativa de várias 

famílias de descontinuidades. 

 

Uma quantificação da persistência  poderá fazer-se através da medida do comprimento do traço da 

superfície das descontinuidades em superfícies expostas do maciço e, a partir destas medições, 

estimar as áreas médias das diversas famílias de descontinuidades. De acordo com o valor modal do 
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comprimento do traço das descontinuidades pertencentes a uma mesma família, é usual utilizar a 

terminologia seguinte para descrever a continuidade ou persistência das descontinuidades: 

CONTINUIDADE COMPRIMENTO (m) 

Muito pequena < 1 

Pequena 1 - 3 

Média 3 - 10 

Elevada 10 - 20 

Muito elevada > 20 

  

As descontinuidades são frequentemente mapeadas e caracterizadas em superfícies rochosas de 

taludes ou paredes de túneis onde os comprimentos de algumas descontinuidades são superiores à 

dimensão da superfície de observação, não sendo possível neste caso medir o comprimento 

representativo da persistência. Foram desenvolvidas técnicas por meio das quais o comprimento 

médio das descontinuidades no afloramento pode ser estimado a partir de observações dos 

desenvolvimentos daquelas em relação à dimensão da superfície mapeada sem realizar qualquer 

medição dos respectivos comprimentos. A Figura 4.25 ilustra uma face rochosa contendo um conjunto 

de descontinuidades duma única família, cujos comprimentos pertencem a uma das seguintes 

categorias: 

1 –  descontinuidades contidas (Nc) – os dois extremos da descontinuidade são visíveis entre a 

linha de observação (scan line) e a base da face rochosa; 

2 – descontinuidades intersectadas - uma das extremidades da descontinuidade é visível na 

superfície rochosa exposta entre a linha de observação e a base da face rochosa; 

3 – descontinuidades transcendentes (Nt) - o desenvolvimento da descontinuidade é maior que 

a superfície rochosa exposta entre a linha de observação e a base da face rochosa.  

 



  GEOLOGIA DE ENGENHARIA 

DESCONTINUIDADES  4.35 

 

Figura 4.25 – Afloramento rochoso com as representações do espaçamento,  comprimento e terminação 

(c – contidas; t – transcendentes). 

Baseado nestas categorias de comprimentos das descontinuidades, o comprimento médio l  pode ser 

estimado a partir da seguinte equação: 
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e ψ é o pendor das descontinuidades, L o desenvolvimento da linha de observação, H a altura da linha 

de observação em relação à base do afloramento rochoso e N’ o número total de descontinuidades 

visíveis na janela de observação contida entre a linha de observação e a base da face rochosa.  

Para as descontinuidades da família representada na Figura 4.25 o comprimento médio calculado 

com recurso às equações anteriores foi de 4,3 m, estando representado à escala na extremidade 

direita daquela figura. 
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Na realidade, a superfície de observação pode conter várias famílias de descontinuidades e a 

utilização do método exposto depende da finalidade para a qual os dados irão ser aplicados. Por 

exemplo, se estão a ser estudadas as propriedades do maciço rochoso, então será apropriado 

caracterizar cada uma das descontinuidades da área da linha de observação para determinar o 

comprimento médio do conjunto das descontinuidades. Contudo, se o mapeamento está a ser 

realizado para caracterizar uma família específica de descontinuidades que podem constituir 

potenciais planos de deslizamento na fundação, então será apropriado distinguir as descontinuidades 

pertencendo à família em questão. 

A persistência das descontinuidades tem especial incidência na estabilidade dos maciços rochosos e 

reveste-se de importância decisiva em certos problemas de taludes, de fundações de barragens e de 

obras subterrâneas. 

Dado que a superfície de descontinuidade é, em geral, uma superfície de baixa resistência, a sua 

dimensão em face da dimensão do problema em estudo é um factor extremamente importante. 

Descontinuidades com traços na ordem de 5 a 10 metros de extensão num maciço rochoso a 

atravessar por um túnel com um diâmetro desta ordem de grandeza poderão colocar problemas 

delicados em relação à estabilidade da obra, enquanto que descontinuidades com idênticas 

características podem não causar problemas especiais de estabilidade global para um talude com 100 

metros de desnível.  

Finalmente, refira-se que, quando a continuidade é pequena, em regra a resistência do maciço fica 

repartida pela parcela correspondente à área da descontinuidade e pela parcela, normalmente muito 

maior, correspondente à resistência ao corte das “pontes” de rocha  (Figura 4.26). Naturalmente, uma 

estimativa por defeito da persistência (comprimento) das descontinuidades origina uma apreciação 

optimista em relação à segurança das obras, nomeadamente em relação à avaliação das condições 

de estabilidade de taludes. 

 



  GEOLOGIA DE ENGENHARIA 

DESCONTINUIDADES  4.37 

 

 

Figura 4.26 – Representação de "pontes" de rocha, elementos favoráveis à estabilidade de taludes. 

 

4.5.4.2 Espaçamento das Descontinuidades 

O espaçamento é a distância entre descontinuidades adjacentes de uma mesma família (Figura 4.27). 

O espaçamento pode ser medido ao longo de uma linha de observação na face de um talude, ou 

parede de um túnel, ou numa sondagem. Quando numa sondagem a recuperação é razoável, as 

descontinuidades podem ser então caracterizadas e é possível diferenciar as descontinuidades 

naturais e as fracturas que foram provocadas por acções mecânicas. É também possível examinar o 

espaçamento e orientação das descontinuidades nas paredes dum furo de sondagem utilizando 

pequenas câmaras de filmar. Os comprimentos de amostragem devem preferencialmente ser 

superiores a cerca de dez vezes o espaçamento previamente estimado para as descontinuidades. 
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Figura 4.27 - Medição do espaçamento das descontinuidades a partir duma face exposta. 

 

Tal como referido em relação à persistência, o tipo de estudo deve determinar se deverão ser 

consideradas todas as descontinuidades na medição do espaçamento ou somente as pertencentes a 

uma determinada família. Uma metodologia que deve ser implementada para estudar o espaçamento 

de diferentes famílias de descontinuidades consiste em realizar medições segundo linhas de 

observação com diferentes orientações, preferivelmente com uma linha de observação normal a cada 

família se fisicamente possível. 

O espaçamento médio das descontinuidades é determinado registando o número, N’’, das que 

intersectam a linha de observação com um comprimento conhecido, L, após um ajustamento se as 

descontinuidades não são normais à linha de observação. Para a condição mostrada na Fig 25 em 

que a linha de observação é horizontal e o pendor das descontinuidades é ψ, o espaçamento médio s  

é dado por: 

´´

sin

N

L
s

ψ=  

A Fig 25 mostra que existem 13 descontinuidades com um pendor médio de 65º que intersectam a 

linha de observação com o comprimento de 27 m. Através da fórmula anterior, foi determinado o 

espaçamento médio de 1,9 m representado à escala na parte direita daquela figura. 

Tal como para outras características dos maciços rochosos cujos parâmetros que as representam 

assumem valores com alguma dispersão, quando se procede ao estudo do espaçamento das 
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descontinuidades é conveniente proceder a uma análise da distribuição dos valores medidos por cada 

família. Para tal, estes são representados em histogramas a partir dos quais são possíveis as 

visualizações de curvas de frequência para cada família, do respectivo valor modal e dispersões. Em 

função do valor modal (o mais frequente) do espaçamento é usual utilizar a terminologia seguinte para 

descrever esta característica das descontinuidades: 

 

DESCRIÇÃO ESPAÇAMENTOS  

Extremamente próximas < 20 mm 

Muito próximas 20 – 60 mm 

Próximas 60 – 200 mm 

Moderadamente afastadas 200 – 600 mm 

Afastadas 600 – 2000 mm 

Muito afastadas 2000 – 6000 mm 

Extremamente afastadas > 6000 mm 

 

Por vezes, com objectivos idênticos é utilizado o inverso do espaçamento, isto é, o número de 

descontinuidades por metro. Este valor é designado por frequência. 

Os mecanismos de rotura e de deformação podem variar em função da razão entre as dimensões do 

espaçamento das descontinuidades e as da escavação. Um espaçamento das descontinuidades 

demasiado pequeno traduz-se por uma perda de “coesão” do maciço rochoso, principalmente se for 

grande a área das descontinuidades. Nestas circunstâncias o modo de rotura do maciço rochoso, 

normalmente do tipo translacional, poderá ser predominantemente do tipo rotacional ou, ainda, de 

rolamento de pequenos blocos de rocha. Verifica-se que, então, perante um espaçamento das 

descontinuidades demasiado pequeno, dando lugar à formação de pequenos blocos, o parâmetro 

orientação decresce de importância quanto à sua influência em relação às características de 

resistência e deformabilidade dos maciços. 

O espaçamento individual das descontinuidades e o número de famílias tem também uma forte 

influência nas características de permeabilidade do maciço e nas condições de percolação. Em geral, 

a condutividade hidráulica duma dada família varia na razão inversa do espaçamento. 

Na natureza, é corrente verificar-se um aumento do espaçamento de certas descontinuidades, em 

especial diaclases, quando nos maciços rochosos se caminha em profundidade. Isso resulta da 

descompressão a que estes estão normalmente sujeitos, próximo da superfície, como consequência 

da sua meteorização e da erosão. 
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Esta circunstância é pois de grande importância na escolha dos métodos e equipamentos a usar em 

escavações, na avaliação de características de fragmentação do maciço quando sejam utilizados 

explosivos, na definição das cotas de implantação de certas estruturas como é o caso da escolha da 

cota de fundação de barragens e no estudo de exploração de pedreiras para a obtenção de 

enrocamentos ou de inertes para betão. 

4.5.4.3 Índices característicos 

Tendo em atenção a forma e dimensão dos blocos rochosos, a Sociedade Internacional da Mecânica 

das Rochas (ISRM) propôs a adopção das designações indicadas no quadro seguinte para descrever 

os maciços rochosos. Na Figura 4.28 são mostradas algumas das representações esquemáticas dos 

tipos de maciços indicados no quadro. 

 

TIPO DE MACIÇO CARACTERÍSTICAS 

Maciço compacto Poucas descontinuidades ou muito espaçadas 

Maciço de blocos paralelepipédicos Dimensões da mesma ordem de grandeza 

Maciço tabular 
Uma dimensão consideravelmente menor que 

as duas restantes 

Maciço colunar 
Uma dimensão consideravelmente maior que 

as duas restantes 

Maciço irregular 
Grandes variações do tamanho e forma dos 

blocos 

Maciço esmagado Fracturação intensa 

 

Além destas designações qualitativas, a ISRM sugere o estabelecimento de índices quantitativos para 

caracterização dos maciços rochosos. Um dos parâmetros propostos é o índice dimensional de bloco, 

Ib, que permite teoricamente determinar as dimensões médias dos blocos de rocha mais frequentes. 

Para o caso particular de maciços com três famílias de descontinuidades quase ortogonais (blocos 

paralelepipédicos ou cúbicos), como sucede frequentes vezes com os maciços sedimentares, o valor 

de Ib pode ser representado pela média dos valores modais dos espaçamentos das descontinuidades. 

Nestas condições o volume dos blocos poderá ser determinado por: 

( ) ( ) ( ) γβαγβα cos.cos.cos2coscoscos1

ss.s
V

222

c.ba

−−−−
=  
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sa, sb, sc – espaçamento das 3 famílias de descontinuidades A, B e C; 

α, β, γ – ângulos diedros definidos entre as superfícies de descontinuidade das famílias (B e C), (A e 

C) e (A e B). 

 

 

Figura 4.28 – Representação esquemática de maciços rochosos; a – blocos paralelepipédicos; b – blocos 

irregulares; c – blocos tabulares; d- blocos colunares. 

 

Para as situações em que ocorram menos que três famílias de descontinuidades, a determinação de 

Ib perde significado, uma vez que não é possível a consideração da formação de blocos. Também, 

quando ocorrem mais do que três famílias de descontinuidades, o valor de Ib, determinado através da 

média dos espaçamentos modais, pode conduzir a resultados irrealistas porque existindo, por 

exemplo, mais uma família com descontinuidades bastante afastadas, Ib virá artificialmente 
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aumentado apesar destas últimas terem reduzida influência nas dimensões dos blocos. 

Um outro índice mais correntemente utilizado, é designado por índice volumétrico, Jv, que é 

determinado pelo somatório do número de descontinuidades de cada família, por metro de 

amostragem medido na normal a cada uma das famílias que ocorrem no maciço. O comprimento de 

medida é usualmente de 5 ou 10 metros. 

De acordo com os valores de Jv, são normalmente utilizadas as seguintes designações para 

descrever as dimensões dos blocos: 

DESCRIÇÃO Jv (descontinuidades/m3) 

Muito grandes < 1 

Grandes 1 - 3 

Médios 3 - 10 

Pequenos 10-30 

Muito pequenos > 30 

 

Quando Jv é superior a 60, considera-se que o maciço rochoso está bastante esmagado,  

 

4.5.5 Análise Probabilistica em Geologia Estrutural  

Para o desenvolvimento de estudos probabilísticos de fundações em maciços rochosos é necessário 

exprimir parâmetros, tais como a orientação e persistência das descontinuidades, em termos de 

distribuições de probabilidade em detrimento da utilização de valores singulares. Aquela informação 

permitirá a determinação do valor mais frequente de cada parâmetro, bem como as probabilidades de 

ocorrência no campo de possíveis valores que pode assumir. 

A distribuição probabilística da orientação pode ser avaliada a partir da projecção hemi-esférica, 

enquanto as distribuições do comprimento (como elemento representativo da persistência) e o 

espaçamento poderão ser calculadas a partir de histogramas construídos com os resultados das 

medições no campo. Os valores calculados da média e do desvio padrão dos parâmetros podem ser 

introduzidos em modelos de geração aleatória de casos (análise Monte Carlo, p.ex.) de cuja análise 

resulta uma avaliação do grau de segurança duma fundação. 

4.5.5.1 Distribuições de Probabilidade 

As medições das características de cada fractura incluem a orientação, o comprimento visível e o 
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espaçamento  das descontinuidades de cada família e, por sistema, aquelas características das 

descontinuidades têm um amplo campo de variação. É possível descrever a distribuição dessas 

características por meio de funções de distribuição de probabilidade. 

A distribuição normal é aplicável se uma propriedade particular assume valores em que o valor médio 

é o de ocorrência mais comum. Esta condição indica que a propriedade de cada descontinuidade, tal 

como a orientação, está relacionada com as propriedades das descontinuidades adjacentes, 

reflectindo que a origem da descontinuidade se deve à libertação de tensões.  

Para as propriedades que possuem distribuição normal, a função densidade de distribuição é dada 

pela expressão: 

( )
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onde x  representa o valor médio,  determinada pela expressão: 
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e SD é o desvio padrão dado pela expressão: 
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Tal como mostra a Figura 4.29a, a dispersão dos valores, representada pela extensão horizontal da 

curva, é medida pelo desvio padrão. Uma das propriedades desta curva reside no facto de a área total 

que ela subentende ser igual a 1, isto é, a probabilidade dos valores do parâmetro em estudo se 

situarem entre os extremos da curva é de 100%. Verifica-se ainda que 68% dos valores situam-se no 

intervalo definido por um desvio padrão em torno da média e 95% dos valores situam-se no intervalo 

definido por dois desvios padrão em torno da média. 
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Figura 4.29 – Propriedades da distribuição normal: a) – densidade da distribuição normal com média x=0 e 

vários desvios padrão (SD); b) – função distribuição Φ(z) de distribuição normal com média 0 e 

desvio padrão 1. 

 

Reciprocamente, é possível determinar o valor do parâmetro definido pela distribuição normal, 

partindo da probabilidade de ocorrência. Tal é mostrado graficamente na Figura 4.29b onde Φ(z) é a 

função distribuição com média 0 e desvio padrão 1: por exemplo, a média é o valor que tem a 

probabilidade de ser superior a 50% do conjunto dos valores, enquanto que o valor que tem a 

probabilidade de ser superior a 16% do conjunto dos valores é igual à média menos um desvio 

padrão. 

A distribuição exponencial negativa é aplicável a propriedades das descontinuidades, tais como o 

comprimento e espaçamento, que têm distribuições casuísticas indicando que as descontinuidades 

são mutuamente independentes. 

A distribuição exponencial negativa mostra que são mais frequentes as descontinuidades curtas e 

pouco espaçadas e menos comuns as descontinuidades extensas e muito espaçadas.  A forma  geral 

da função densidade f(x) duma distribuição exponencial negativa é dada pela expressão: 

( ) xxe
x

xf −






= 1
 

e a correspondente função probabilidade acumulada F(x) para que um dado valor do espaçamento ou 
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comprimento seja menor que a dimensão x será dada por:  

( ) 







−=

− xx

exF 1  

onde x é o comprimento ou espaçamento medido e x  é o valor médio desse parâmetro. Uma 

propriedade da distribuição exponencial negativa reside no facto de o desvio padrão ser igual ao valor 

médio.   

Com base nesta última expressão, para uma família de descontinuidades em que o espaçamento 

médio é de 2 m, as probabilidades de o espaçamento ser menor que 1 m e 5 m são respectivamente:   

 ( ) %401 2
1

=






 −=
−

exF   e ( ) %921 2
5

=






 −=
−

exF  

Tal expressão pode também ser usada para estimar a probabilidade de ocorrência de 

descontinuidades com um determinado comprimento. Este resultado pode ser utilizado, por exemplo, 

para determinar a probabilidade de uma fundação ser atravessada pelo plano duma descontinuidade 

de dada família. 

A distribuição log-normal é uma outra distribuição também usada para descrever as dimensões das 

descontinuidades. É aplicável quando a variável x = lny é normalmente distribuída. A função de 

distribuição log-normal para a variável y é expressa por: 
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onde x  é o valor médio e xSD  é o desvio padrão da variável x. 
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Figura 4.30 – Histograma dos comprimentos do traço de descontinuidades e curvas exponencial e log-normal 

ajustadas. 

 

A Figura 4.30 mostra um histograma com a representação dos comprimentos (menores que 4 m) das 

descontinuidades medidos num arenito. O comprimento médio das 122 descontinuidades é de 1,2 m. 

Ao conjunto dos dados foram justapostas curvas representativas das funções exponencial e log-

normal. Enquanto a curva log-normal se ajusta mais adequadamente ao conjunto dos dados, a curva 

exponencial é a mais representativa das descontinuidades de maior comprimento. Este exemplo 

demonstra que para cada conjunto de dados deve ser determinada a distribuição mais apropriada. 

 

4.5.5.2 Atitude representativa e grau de dispersão das famílias 

A natural variação da orientação das descontinuidades resulta na dispersão dos polos quando são 

representados na projecção hemisférica. É usual incorporar esta dispersão nas análises de 

estabilidade porque, por exemplo, a análise de uma cunha utilizando os valores médios do par de 

famílias de descontinuidades pode conduzir a que a linha de intersecção não aflore na face do talude, 

concluindo-se então ser estável. Contudo, uma análise usando orientações de outras 

descontinuidades das mesmas famílias pode mostrar a formação de cunhas instáveis. O risco de 

ocorrência desta condição deverá ser quantificado calculando o valor médio e desvio padrão das 

orientações das descontinuidades de cada família.  
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Para determinar o valor médio (atitude representativa) de uma dada família constituída por N 

descontinuidades considera-se que cada uma destas pode ser representada por um vector orientado 

paralelamente à sua normal. Se a amostragem das orientações tiver sido efectuada em diversas 

direcções, não privilegiando nenhuma em especial, poder-se-á assumir o valor unitário para a 

grandeza  do vector representativo da descontinuidade. 

Contudo, já anteriormente foi referido que as descontinuidades são usualmente mapeadas e 

cartografadas segundo linhas de observação que podem ser os provetes de sondagens e paredes dos 

respectivos furos, ou os alinhamentos traçados na faces de um talude ou na parede de um túnel. Um 

factor importante a considerar na interpretação dos resultados do levantamento é a orientação relativa 

entre o plano ou linha de observação e as descontinuidades, uma vez que tal observação introduz um 

enviezamento não só no espaçamento como no número de descontinuidades amostradas. Tal viés 

resulta do facto de todas as descontinuidades com atitude normal à superfície de observação serem 

visíveis, enquanto  as sub-paralelas a estas superfícies, por serem menos visíveis, são menos 

amostradas. 

A correcção da amostragem em relação à orientação das descontinuidades, conhecida por correcção 

de Terzaghi, poderá ser efectuada associando um factor de ponderação jω  relativo a cada 

descontinuidade, cujo valor é dado pela relação: 

j
j δ

ω
cos

1=  

em que jδ  é o ângulo entre a linha de observação e a normal ao plano da descontinuidade j. 

À semelhança do representado na Figura 4.14, mostram-se na Figura 4.31 os diagramas obtidos 

através do software DIPS (Rocscience) em resultado do tratamento do mesmo conjunto de 

descontinuidades representado na Figura 4.12 com a introdução da correcção de Terzaghi. Através 

do confronto visual das Figura 4.14 e Figura 4.31, conclui-se que tal correcção conduz a uma 

alteração significativa da importância relativa entre as  famílias de descontinuidades: enquanto na 

análise representada na Figura 4.14 as duas famílias de descontinuidades sub-verticais 

(concentrações de polos próxima do contorno da área de projecção) têm representatividade idêntica e 

bastante superior à da família sub-horizontal, a introdução da correcção de Terzaghi vem mostrar ser 

esta a família com maior importância e haver uma diferença significativa entre as duas famílias 

subverticais. 
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Figura 4.31 - Curvas de isodensidades de concentração de polos representados na Fig. 12, com correcção de 

Terzaghi: a) – projecção igual ângulo; (Wulff) (b) - projecção igual área (Schmidt). 

 

O somatório dos factores de ponderação ∑
=

=
N

j
jN

1

ωω  das descontinuidades de uma dada família vai 

conduzir a um valor superior ao número de descontinuidades amostradas (N) dessa família, 

importando então determinar um factor de ponderação normalizado para cada descontinuidade, dado 

por: 
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ω
ωω

N

N
jj .' =  

e que representa a grandeza do vector associado a cada descontinuidade. As componentes de tais 

vectores, segundo um sistema de eixos cartesiano em que o sentido positivo do eixo vertical z é 

descendente e os sentidos positivos do eixos dos y e x estão orientados respectivamente para os 

pontos cardeais Norte e Este, são dadas pelas expressões: 

njnjjjxn ψαω cos.sin.'=  

njnjjjyn ψαω cos.cos.'=  

njjjzn ψω sin'=  

Considera-se que a orientação do vector resultante da soma dos nj vectores é representativa da 

família das N descontinuidades e a sua atitude é tomada como a atitude média da normal à família.  

As componentes da resultante são dadas por: 

∑
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Com o conhecimento das componentes é possível determinar a magnitude da resultante, dada por: 

222
zyx rrrR ++=  

e  a atitude pode ser determinada através das expressões: 
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em que  

  q = 0  se 0≥xr  e 0≥yr   

  q = 360º se 0<xr  e 0≥yr   

  q = 180º  para outras situações desde que 0≠yr  

Se 0=yr   e 0>xr , então  º90=rnα  , se 0=yr   e 0<xr , então  º270=rnα . 

No caso de  0)( 22 =+ yx rr   então  º90=rnψ . 

 

Para avaliar o grau de dispersão das descontinuidades daquela família, pode admitir-se que as 

atitudes das descontinuidades seguem a lei de distribuição isotrópica de Fisher em torno da média, 

devendo começar por se determinar a constante de Fisher: 

RN

N
k

−
−= 1  

Note-se que esta constante dá desde logo uma imagem do grau de dispersão. De facto, se as 

descontinuidades forem paralelas, R assume um valor próximo de N, resultando um valor elevado de 

k. Para maiores dispersões, k toma valores mais baixos (teoricamente o valor mínimo de k será igual 

à unidade, mas, na prática, raramente assume valores inferiores a 5). 

Para valores de k elevados e N grande (>30), isto é, para famílias pouco dispersas e com razoável 

número de descontinuidades, podem definir-se as seguintes probabilidades relacionadas com o grau 

de dispersão das descontinuidades: 

• a probabilidade de a atitude duma descontinuidade da família, escolhida de uma forma 

aleatória, fazer um ângulo menor que θ com a atitude média verdadeira  

( ) )cos1.(
1 1 θθ −−−=< keP  

(representa a percentagem de descontinuidades cujas atitudes se encontram, teoricamente, 

dentro de um ângulo cónico θ  centrado na atitude média verdadeira; dado que esta é 

desconhecida, toma-se como a sua melhor estimativa, a atitude média calculada 

anteriormente) 

• a probabilidade de a atitude média verdadeira se situar dentro de um ângulo cónico θ  

centrado na atitude média calculada 

( ) )cos1(.
2 1 θθ −−−=< RkeP  

(este valor define intervalos de confiança da média) 
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Todo o processo de tratamento estatístico e de análise visual da dispersão das descontinuidades 

pode fazer-se com recurso a programas de cálculo automático, sendo neste caso preferível utilizar a 

representação polar de igual área por visualmente apresentar a vantagem de minimizar distorções 

resultantes do sistema de projecção no plano equatorial quando se utiliza a projecção igual ângulo.  

De facto, enquanto que na projecção igual área se verifica que a áreas iguais da superfície do 

hemisfério de referência correspondem-lhes também áreas iguais no plano equatorial de projecção, 

no sistema de projecção igual ângulo não se verifica esta equivalência, registando-se que à mesma 

área da superfície do hemisfério de referência corresponde uma área projectada tanto maior quanto 

maior for o afastamento daquela área em relação ao eixo vertical da esfera. Deste modo, a utilização 

do sistema de projecção igual área permite minimizar os erros das avaliações visuais em relação ao 

grau de dispersão das descontinuidades pertencentes a cada família. 

 

4.6 RESISTÊNCIA AO DESLIZAMENTO 

4.6.1 Comportamento das Descontinuidades 

O ensaio mais comum para avaliar a resistência ao deslizamento de descontinuidades consiste em 

preparar uma amostra do material rochoso onde se inclua a descontinuidade cuja resistência se 

pretende determinar. Este ensaio poderá ser realizado em laboratório (Figura 4.32), sobre amostras 

colhidas directamente duma escavação ou preparadas a partir dos testemunhos recolhidos em 

sondagens, mas também poderá realizar-se no campo, sendo necessário para tal talhar um bloco 

rochoso, normalmente de forma paralelepipédica, por exemplo na base de uma escavação para a 

fundação duma estrutura. 
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Figura 4.32 – Corte esquemático duma máquina de ensaio de corte directo, utilizada para determinação da 

resistência ao deslizamento de descontinuidades. 

 

Após a preparação da amostra, é aplicada uma carga vertical N que é mantida constante até ao final 

dum ensaio. Com esta carga aplicada, é imposta uma translação horizontal a uma das partes da 

amostra, medindo-se o valor da força horizontal S que provoca tal translação (Figura 4.33). Um ensaio 

deste tipo é repetido para diferentes valores de N, aos quais correspondem outros tantos valores da 

força S. 

O conhecimento forças N e S e da área A da descontinuidade, esta variável no decorrer do ensaio 

devido à translação relativa das duas partes da amostra, permite a determinação dos valores médios 

das componentes normais (σn = N/A) e tangenciais (τ = S/A) das tensões actuantes na superfície da 

descontinuidade. Usualmente, para além das forças N e S, são ainda medidos os deslocamentos 

tangenciais ( δt ) e normais ( δn ) à superfície média da descontinuidade. 
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Figura 4.33 – Esquema de forças actuantes num ensaio de deslizamento de descontinuidades. 

 

4.6.1.1 Descontinuidades planas e lisas 

Para uma dada tensão normal constante, em testes realizados em descontinuidades com superfícies 

planas e lisas obtêm-se curvas tais como as indicadas na Figura 4.34, em que é possível identificar o 

instante a partir do qual se regista um forte crescimento dos deslocamentos δt, mantendo-se 

aproximadamente constante (ou com pequena variação) o valor da tensão tangencial. Neste caso, 

verifica-se então que a máxima resistência, designada por resistência de pico, é praticamente igual à 

resistência para grandes deslocamentos, esta conhecida por resistência residual. 

 

Figura 4.34 – Curvas (τ , δt) para descontinuidades ensaiadas com σn = 1 MPa. 

 

Realizando o mesmo tipo de ensaios para diferentes valores da tensão normal, torna-se possível 

obter a envolvente de rotura num diagrama (τ , σn) - Figura 4.35. Esta envolvente, para o caso de 
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descontinuidades com aquelas características pode ser expressa pela lei de Mohr-Coulomb: 

 τ = σn . tanφ [1]  

onde φ é o valor do ângulo de atrito da descontinuidade, referenciado frequentemente por ângulo de 

atrito básico quando correspondente a determinações sobre descontinuidades  planas e lisas. 

 

 

Figura 4.35 – Resultados de ensaios de deslizamento em descontinuidades planas e lisas dum quartzito. 

 

Geralmente as rochas de grão fino e rochas com elevado teor em mica tendem a possuir baixo ângulo 

de atrito, enquanto rochas de grão grosseiro e rochas de elevada resistência têm elevado ângulo de 

atrito. Em seguida indicam-se gamas de valores de referência de ângulos de atrito em função de tipos 

de rocha: 

• rochas de baixo atrito (ângulo de atrito entre cerca de 20º e 27º): xisto micáceo, argila xistosa, 

marga; 

• rochas de médio atrito (ângulo de atrito entre cerca de 27º e 34º): arenito, siltito, cré, gneisse, 

ardósia; 

• rochas de elevado atrito (ângulo de atrito entre cerca de 34º e 40º): basalto, granito, calcário, 

conglomerado.  

 

Os valores indicados deverão ser usados unicamente como um guia já que os valores reais podem 

assumir ampla variação em função das condições locais. 
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4.6.1.2 Descontinuidades rugosas 

Na natureza, ocorrem frequentemente descontinuidades em condições diversas daquelas cujos 

resultados estão representados nas Figuras 5.34 e 5.35. A curva “tensão tangencial vs. deslocamento 

tangencial”  típica dum ensaio realizado sobre descontinuidades limpas mas muito rugosas é do tipo 

indicado na Figura 4.36. 

 

Figura 4.36 - Curvas (τ , δt) e (δt , δn) para descontinuidades ensaiadas com σn = 1.5 MPa. 

 

Neste caso verifica-se que, para uma dada tensão normal, o valor da resistência de pico é atingido 

para um pequeno deslocamento δt e, para maiores deslocamentos horizontais (tangenciais), a 

resistência ao escorregamento decresce até atingir um valor residual algo inferior ao máximo 

registado; simultaneamente, é corrente verificarem-se deslocamentos normais, no sentido do 

afastamento das duas partes da amostra ensaiada.  

Assim, a realização de ensaios sobre descontinuidades rugosas, com diferentes valores da tensão 

normal (Figura 4.37a), permite a obtenção de duas envolventes de rotura, uma relativa aos valores 

das resistências de pico e a outra relativa aos valores das resistências residuais (Figura 4.37b), esta 

correspondente a grandes deslocamentos.  

Patton (1966) explica o comportamento das descontinuidade com a superfície rugosa recorrendo a 

ensaios usando modelos simples, partindo do comportamento duma descontinuidade plana e lisa,  

como a seguir se descreve. 
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Figura 4.37 – Ensaio de deslizamento em descontinuidades. a) curvas (τ , δt) para vários σ´n ;  b) envolventes 

de rotura para valores de resistências de pico e residual.  

 

No ensaio de corte directo, cuja configuração se representada na Figura 4.38a, realizado em 

descontinuidades cujas superfícies se apresentem lisas, limpas e secas, e cujo ângulo de atrito seja 

φ,  a condição de equilíbrio limite pode ser expressa pela relação S* / N* = tan φ (expressão 

equivalente a [1]. 

 

Figura 4.38 – Modelos teóricos para ilustrar o efeito da rugosidade na resistência ao deslizamento. 
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 Se a superfície da descontinuidade se apresentar inclinada de um ângulo i em relação à força de 

corte S (Figura 4.38b), então o escorregamento irá ocorrer quando as componentes das forças 

actuando no plano da descontinuidade, S* e N*, obedecerem à relação: 

 S* / N* = tan φ [2] 

Projectando S e N na direcção do plano da descontinuidade e na normal a esta, tem-se: 

 S* = S . cos i – N . sin i 

 N* = N . cos i + S . sin i 

o que por substituição e simplificação da expressão anterior conduz à condição de escorregamento: 

 S / N = tan (φ + �i ) [3] 

o que também pode ser traduzido pela relação:  

 τ = σn . tan ( φ + i ) [4] 

Assim, para o ensaio nas condições indicadas na Figura 4.38b, pode afirmar-se que uma 

descontinuidade inclinada apresenta um ângulo de atrito aparente (φ + i ). 

Considerando agora modelos que ao longo da superfície média da descontinuidade apresentem uma 

série de asperidades (Figuras 5.38c e 5.38d) verifica-se o seguinte: 

• para pequenos valores de N o escorregamento ao longo das superfícies inclinadas satisfaz as 

relações [3] e [4] e, em simultâneo, regista-se a ocorrência de deslocamentos significativos na 

direcção normal ao plano médio da descontinuidade, fenómeno que se designa por dilatância. 

Na Figura 4.39 a representação da envolvente de rotura para tensões normais (ou para N) 

baixos corresponde ao segmento rectilíneo passando pela origem dos eixos e com inclinação 

dada por (φ + i )  

• para elevados valores de N o escorregamento ao longo de superfícies inclinadas das 

asperidades é impedido e o valor de S que ocasiona o escorregamento é atingido quando se 

verifica o corte das asperidades; nestas circunstâncias, os valores de N e S obtidos conduzem 

a tensões que no instante da rotura satisfazem a relação expressa pela lei de Mohr-Coulomb 

na sua forma mais geral, a qual é traduzida pela equação (correspondente ao troço superior 

do diagrama bilinear representado na Figura 4.39): 

 τ = c + σn . tan φr [5] 

onde c é representa a coesão de imbricamento, dependente da resistência da rocha, e φr  é o 

ângulo de atrito residual, valor este que é próximo do valor que se obtém em ensaios de 

deslizamento sobre juntas lisas preparadas artificialmente em amostras de rocha por corte 

com serra. 
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Figura 4.39 – Envolvente bilinear de rotura de pico obtida a partir de ensaios de corte directo nos modelos 

representados na Fig. 38. 

 

As descontinuidades naturais raramente têm um comportamento tal como o idealizado nos modelos 

referidos. No entanto, os mesmos dois mecanismos – escorregamento ao longo de superfícies 

inclinadas em relação ao plano médio da descontinuidade e impedimento da dilatância com corte das 

asperidades para tensões normais elevadas – estão presentes no comportamento dessas 

descontinuidades.  

Geralmente estes dois mecanismos aparecem combinados em proporções variáveis, cujo resultado 

se pode traduzir, em relação às resistências de pico, por uma envolvente de rotura que tem uma 

forma curva em vez da forma bilinear dos modelos antes idealizados.  

Para exprimir o valor da resistência de pico em relação ao escorregamento, fundamentado em 

resultados experimentais, Barton propõe uma envolvente daquele tipo expressa pela seguinte relação: 
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em que σn é a tensão normal, JRC  é um coeficiente relativo à rugosidade das paredes da 

descontinuidade, JCS representa o valor da resistência à compressão simples do material da parede 

da descontinuidade e φr  é o valor do ângulo de atrito residual.  

A equação [6] sugere a existência de três componentes na avaliação da resistência ao 

escorregamento – uma componente friccional básica relacionada com φr , uma componente 

geométrica controlada pela rugosidade da descontinuidade (JRC) e, por fim, uma componente 

relacionada com a rotura das asperidades, controlada pela razão ( JCS / σn ). A combinação destas 

duas últimas componentes, que adiante serão objecto de análise, determina o efeito global da 
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rugosidade anteriormente atribuído ao ângulo i,  sendo então a resistência global função de (φr  + i ).  

Na Figura 4.40 apresenta-se a representação gráfica da equação [6] para a situação de uma 

descontinuidade muito rugosa ou ondulada (JRC = 20),  com ângulo de atrito residual φr = 30º, e para  

diferentes valores da resistência do material da parede (JCS = 5, 10, 50 e 100). Para tensões normais 

elevadas é de salientar a forte variação da resistência  ao escorregamento determinada pela 

resistência do material da parede, perdendo importância a parcela associada à rugosidade.  

 

Figura 4.40 – Representação de envolventes de rotura de pico obtida com base no proposto por Barton para 

valores de JRC = 20,  φr = 30º e diferentes resistências do material da parede (JCS). 

 

4.6.1.3 Coesão e atrito instantâneos 

Muitas das análises realizadas para o cálculo de factores de segurança em relação ao deslizamento 

são, por razões históricas, expressas com base nos parâmetros coesão (c) e ângulo de atrito (φ) 

definidos pelo critério de Mohr-Coulomb. No entanto é reconhecido que a relação entre a resistência 

ao deslizamento e a tensão normal é mais fielmente representada por uma relação não linear, tal 

como a proposta por Barton. Contudo, afigura-se por vezes com interesse estimar os valores 

equivalentes da coesão e ângulo de atrito a partir deste tipo de relações não lineares. 
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Da Figura 4.41 deduzem-se as definições da coesão instantânea ci e ângulo de atrito instantâneo φi 

para uma determinada tensão normal σn. Estes valores são obtidos respectivamente, pela 

intercepção e inclinação da tangente à relação não linear entre a tensão tangencial τ e tensão normal 

σn e podem ser usados para análises de estabilidade nas quais é aplicado o critério de Mohr-Coulomb 

desde que a tensão normal σn tenha um valor relativamente próximo do valor considerado na 

definição do ponto de tangência. 

 

Figura 4.41 – Determinação da coesão ci e ângulo de atrito φi instantâneos relativos a critério de rotura não 

linear. 

 

O ângulo de atrito instantâneo φi para uma determinada tensão normal σn poderá ser determinado a 

partir das seguintes relações: 
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enquanto a coesão instantânea ci é determinada pela relação: 

 inic φστ tan.−=  [9] 
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A determinação dos valores ci e φi para uma aplicação específica deve ser antecedida pela estimativa 

da tensão normal média actuando nos planos das descontinuidades. Para muitos dos problemas 

práticos, a utilização do valor médio de σn será suficiente, mas quando se analisam situações críticas, 

deverá a determinação de ci e φi ser efectuada para cada uma das superfície das descontinuidades 

mais importantes.    

Finalmente refira-se que a equação [6] não é válida para σn = 0 e deixa de ter significado prático para 

º70log. 10 >





+

n
r

JCSJRC σφ .Este limite poderá então ser usado para determinar o mínimo valor para 

σn. O limite superior para σn será obtido quando σn = JCS. 

4.6.1.4 influência da pressão da água 

Quando no maciço rochoso existe água sob pressão, as superfícies das descontinuidades são 

compelidas a afastar-se e a tensão normal σn sofre uma redução de valor. Em condições de 

estabilidade, isto é quando decorreu um período de tempo suficientemente longo para que as 

pressões da água tenham atingido o equilíbrio, a tensão normal reduzida será dada por σ’n = (σn–u), 

onde u representa a pressão da água, correntemente designada por pressão neutra. A tensão normal 

reduzida σ’n é usualmente conhecida por tensão normal efectiva, e deve ser esta utilizada em vez da 

tensão normal σn em todas as equações anteriormente apresentadas em § 4.1.1, § 4.1.2 e § 4.1.3. 
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4.6.2 Caracterização da Rugosidade 

A rugosidade é um factor que tem especial incidência na resistência ao deslizamento duma 

descontinuidade, principalmente se esta se apresentar fechada e sem prévios movimentos. A sua 

importância como factor favorável à resistência diminui com os aumentos da abertura, da espessura 

do enchimento ou do valor do deslocamento devido a anteriores movimentos de escorregamento. 

Duma maneira geral a rugosidade pode ser caracterizada (Figura 4.42): 

• pela curvatura - ondulações em grande escala que, se as paredes estiverem encaixadas e em 

contacto, provocam dilatância positiva durante o movimento de deslizamento uma vez que 

são demasiado grandes para que sejam “cortadas”; estas ondulações não são manifestáveis 

à escala das amostras ensaiadas em laboratório ou "in situ” e determinam, na prática, a 

direcção do deslizamento em relação ao plano médio da descontinuidade definido pelo 

ângulo de incidência i; 

• pelas asperidades - irregularidades de superfície, detectáveis a pequena escala, que tendem 

a ser danificadas durante os deslocamentos por corte, salvo se as paredes apresentarem 

elevada resistência e/ou as tensões de compressão serem baixas, casos em que a dilatância 

pode também ocorrer, embora à escala das irregularidades; estas últimas determinam, então, 

o aumento da resistência ao deslizamento da descontinuidade em função dos ângulos de 

incidência e da relação entre a resistência da matriz rochosa e as tensões normais aplicadas 

sobre a descontinuidade, conforme já anteriormente explicado no §4.1.2. 

 

 

Figura 4.42 – Tipos de rugosidade e amostragem para ensaios 
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De registar que, para uma mesma descontinuidade, a rugosidade pode apresentar-se com valores 

perfeitamente distintos consoante a direcção, pelo que, quando se pretende estudar um problema que 

envolva a análise ao escorregamento, importa antever qual a direcção provável do movimento. 

Se a direcção dum potencial escorregamento é conhecida, a rugosidade poderá ser amostrada 

através de perfis lineares paralelos a essa direcção (Figura 4.43). Em muitos casos a direcção 

relevante será a da recta de maior declive (escorregamentos planares), mas noutros, quando o 

escorregamento é controlado pela intersecção de duas descontinuidades planas, a direcção do 

potencial escorregamento será paralela à linha de intersecção daqueles planos. Se a direcção do 

potencial escorregamento é desconhecida, a rugosidade deverá ser amostrada nas três dimensões do 

espaço. 

 
Figura 4.43 – Determinação da rugosidade ao longo duma direcção de potencial deslizamento. 

 

Quando em estádios preliminares dos estudos de caracterização geotécnica haja limitações que 

impeçam as determinações antes referidas, a descrição da rugosidade poderá limitar-se à utilização 

de termos descritivos baseados em duas escalas de observação: pequena (alguns centímetros) e 

intermédia (vários metros). A escala intermédia da rugosidade é dividida em três graus (em patamar, 

ondulada e planar) e sobreposta à rugosidade de pequena escala, esta também dividida em três 

graus (rugosa, lisa e espelhada), resultando por combinação nove classes (Figura 4.44). Também é 

possível acrescentar a cada uma destas classes a informação relativa à curvatura (rugosidade a uma 

grande escala de observação), indicando o comprimento de onda e amplitude das ondulações. 
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CLASSE  DESCRIÇÃO 

I Rugosa ou irregular, em patamares (rough or irregular, stepped) 

II Lisa, em patamares (smooth, stepped) 

III Espelhada (*), em patamares (slickensided (*), stepped) 

IV Rugosa ou irregular, ondulada (rough or irregular, undulating) 

V Lisa, ondulada (smooth, undulating) 

VI Espelhada (*), ondulada (slickensided (*), undulating) 

VII Rugosa ou irregular, planar (rough or irregular, planar) 

VIII Lisa, planar (smooth, planar) 

IX Espelhada (*), planar (slickensided (*), planar) 

(*) O termo espelhada (slickensided) só deverá ser usado quando houver sinais evidentes de deslizamento 

prévio ao longo da descontinuidade (estriamentos) 

 

Figura 4.44 - Perfis típicos de rugosidade e respectivas designações 

A partir dos perfis de rugosidade obtidos por técnicas similares, Barton propôs, em 1977, a sua 
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correlação com o parâmetro JRC anteriormente referido, que permite estimar a resistência de pico 

duma descontinuidade em relação ao deslizamento (Figura 4.45). Posteriormente, em 1982, o mesmo 

autor propõe correlações (ver Figura 4.46) do parâmetro JRC com a amplitude das asperidades e 

comprimento do perfil de observação, assumindo este valores superiores a 0,10 m.  

 

Figura 4.45 – Perfis tipo de rugosidade e correspondentes valores de JRC (Barton, 1977).  
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Figura 4.46 – Valores de JRC em função da amplitude das asperidades e do comprimento do perfil de 

observação (Barton, 1982). 
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4.6.3 Resistência das Paredes 

O estado de alteração da rocha junto às paredes das descontinuidades tem não só forte influência na 

resistência ao corte dos maciços rochosos, principalmente se as descontinuidades estiverem 

fechadas, isto é, se houver contacto entre os dois bordos, como também condiciona a sua 

deformabilidade. 

A ocorrência de pequenos deslizamentos segundo as descontinuidades, causados por tensões de 

corte desenvolvidas no interior dos maciços, pode originar áreas de contacto muito pequenas das 

asperidades, levando a que localmente seja excedida a resistência à compressão da rocha junto à 

parede, e, em consequência, a esmagamentos pontuais com redução da rugosidade. 

Os maciços rochosos apresentam-se frequentemente alterados perto da superfície por acção dos 

agentes de meteorização, e, algumas vezes estão também alterados por processos hidrotermais. O 

processo de alteração geralmente afecta mais a rocha junto às paredes das descontinuidades do que 

no interior dos blocos que constituem os maciços rochosos. Em resultado disso, a resistência da 

parede é apenas uma fracção daquela que se regista no interior dos blocos de rocha. 

Enquanto a resistência da rocha pode ser avaliada em ensaios de compressão uniaxial ou triaxial, a 

camada relativamente fina da rocha mais alterada junto à parede, que mais afecta a resistência ao 

corte e deformabilidade, só pode ser estimada por via indirecta recorrendo a testes ou ensaios 

simples cujos resultados possam ser correlacionados com a resistência à compressão simples. Estão 

neste caso os ensaios com martelos de Schmidt, de funcionamento idêntico ao utilizado em ensaios 

para avaliar as características resistentes do betão, e outros ensaios para determinação das 

resistências ao choque e ao desgaste. 

No ensaio com o martelo de Schmidt é “disparada” uma massa normalizada (o valor é função do tipo 

de martelo) contra o material a ensaiar, após o que é lida, numa escala do aparelho, o valor do recuo 

daquela massa. Este valor é função da energia absorvida na deformação plástica e de rotura da rocha 

no local do impacto, a qual se correlaciona com a dureza da superfície que recebeu o impacto. 

Na Figura 4.47 apresenta-se um gráfico, de origem experimental, que correlaciona os valores do 

recuo obtido em ensaios com um martelo ligeiro de Schmidt (“Tipo L”), usado normalmente no 

laboratório ou no campo para rochas brandas, com a resistência à compressão do material da parede 

(JCS). Registe-se que, neste ensaio, os valores de JCS são da função orientação do disparo (o recuo 

é maior quando o disparo é ascendente) e do peso volúmico da rocha na zona do impacto. 
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Figura 4.47 – Correlação do recuo obtido com o martelo de Schmidt Tipo L e a resistência à compressão 

uniaxial. 
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Para a realização do ensaio o martelo deve ser posicionado na direcção perpendicular à parede da 

descontinuidade. A superfície da rocha deve ser preferencialmente ensaiada sob condições 

saturadas, já que conduzem a resultados mais conservativos, e deve estar limpa de partículas soltas 

no local do impacto. 

É recomendável a realização de um número significativo de ensaios para avaliar a resistência da 

parede de cada um das descontinuidades a ensaiar (ou por cada zona no caso de descontinuidades 

muito extensas). A ISRM sugere que para cada descontinuidade sejam realizados pelo menos 10 

determinações, com locais de impacto sucessivamente distintos. Para cada grupo de 10 

determinações, recomenda desprezar os cinco valores inferiores e determina um valor médio do 

recuo com os restantes. Este é o valor considerado representativo para estimar o parâmetro JCS. 

 

4.6.4 Abertura e Enchimento 

Abertura define-se como a distância que separa as paredes adjacentes de uma descontinuidade no 

qual o respectivo espaço está ocupado por ar ou água (Figura 4.48b). Enchimento é o termo usado 

para descrever o material que preenche o espaço entre as paredes da descontinuidade e que poderá 

ser muito diversificado, como por exemplo: calcite, quartzo, argila, silte, milonito de falha, brecha, etc.. 

A distância medida na perpendicular às paredes duma descontinuidade que esteja preenchida é 

usualmente designada por espessura (Figura 4.48c). 
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Figura 4.48 – Representações esquemáticas: a) descontinuidade fechada; b) descontinuidade aberta; c) 

descontinuidades preenchida. 

 

As grandes aberturas podem resultar de anteriores deslizamentos de descontinuidades com 

rugosidade apreciável, de movimentos gerados por tensões de tracção, do arrastamento de materiais 

de enchimento (argila, por exemplo) ou de fenómenos de solução. As descontinuidades verticais ou 

muito inclinadas que abriram em resultado de tracções associadas à erosão dos vales ou retraimento 

glaciário podem atingir grandes aberturas. Naturalmente que a abertura das descontinuidades varia 

bastante ao longo da sua extensão, o que dificulta, ou mesmo impossibilita, a sua medida. 

Em função do valor da abertura podem classificar-se as descontinuidades de acordo com as 

designações seguintes: 
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DESIGNAÇÃO  ABERTURA (mm)  

Muito fechadas < 0,1 

Fechadas 0,1 - 0,25 

Parcialmente fechadas 0,25 - 0,5 

Abertas 0,5 - 2,5 

Largas 2,5 - 10 

Muito largas 10 - 100 

Extremamente largas 100 - 1000 

Cavernosas > 1000 

 

A abertura e o tipo de enchimento das descontinuidades faz-se sentir de modo notável em todos os 

parâmetros geotécnicos de um maciço: resistência, deformabilidade e permeabilidade. 

A abertura e a sua variação têm influência na resistência ao deslizamento já que a uma maior 

abertura corresponde uma diminuição de contactos entre as paredes da descontinuidade, podendo 

daí resultar concentrações de tensões conduzindo a esmagamentos pontuais das asperidades das 

paredes da descontinuidade. 

Por sua vez é evidente a diferença de comportamento em termos de resistência ao corte entre 

descontinuidades preenchida por um material pétreo, por vezes mais resistente e menos deformável 

do que o restante material que constitui o maciço, e o de uma descontinuidade preenchida por um 

material argiloso brando de elevada deformabilidade e baixa resistência ao corte. Devido à enorme 

variedade de ocorrências possíveis, ditando comportamentos extremamente diferenciados, importa 

para cada situação proceder a um estudo cuidadoso das características do enchimento das 

descontinuidades, sendo de particular importância analisar os aspectos relacionados com a geometria 

(espessuras médias e sua variação), o tipo de material de enchimento (mineralogia, dimensão das 

partículas, grau de alteração, potencial expansivo) e as respectivas resistências ao corte (tal como as 

características de deformabilidade e permeabilidade).  
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4.7 ÁGUA NAS DESCONTINUIDADES E PERCOLAÇÃO. 

A presença da água na envolvente de uma escavação em maciços rochosos tem diversos efeitos 

nefastos, sendo de salientar: 

• a pressão da água reduz a estabilidade dos taludes por diminuição da resistência ao 

deslizamento ao longo das potenciais superfícies de rotura, tal como resulta do exposto no § 

4.1.4; 

• as variações do teor em água de certas rochas, particularmente nos xistos argilosos, pode 

causar uma acelerada alteração da rocha com um correspondente decréscimo da resistência 

ao deslizamento das descontinuidades; 

• a água que preenche as descontinuidades ao gelar aumenta de volume podendo provocar a 

fracturação da rocha originando o aparecimento de blocos de menores dimensões; por sua 

vez, a formação de gelo junto da superfície pode obturar os caminhos de drenagem 

resultando daí um incremento das pressões da água no interior do talude, o que contribui  

para o decréscimo das condições de estabilidade; 

• a erosão dos solos da superfície e do preenchimento das descontinuidades que ocorre como 

resultado da circulação da água pode levar ao aumento da abertura e, consequentemente, à 

diminuição das condições de estabilidade. 

 

De entre os aspectos citados, o efeito mais importante da presença da água nos maciços rochosos 

reside normalmente na redução das condições de estabilidade resultante da pressão exercida pela 

água nas paredes das descontinuidades.  

No caso das obras de retenção de água (barragens, diques, ...) e em escavações cuja drenagem não 

se faça por gravidade, a percolação da água através dos terrenos é também um aspecto 

extremamente importante, não só por razões económicas associadas à perda de água armazenada 

(barragens) ou custos de bombeamento (túneis, por exemplo), como também pelas consequências 

que pode ter na evolução das condições de estabilidade das obras e das respectivas fundações.  

Assinale-se que caso das obras de retenção de água é frequente proceder-se a intervenções no 

sentido de melhorar as características de permeabilidade do terreno de fundação, consistindo aquelas 

quer na injecção de cimento através de furos abertos no terreno com o objectivo do preenchimento de 

vazios (como sejam as descontinuidades abertas), quer na abertura de furos de drenagem para alívio 

da pressão da água no interior do maciço. Já no que respeita à melhoria das condições de 

estabilidade em escavações, como sejam os casos de taludes e túneis, é frequente proceder-se à 

realização de furos de drenagem igualmente para alívio das pressões da água no maciço. 
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4.7.1 Permeabilidade e Pressão. 

Considere-se um talude, tal como o ilustrado na Figura 4.49, e neste um elemento cilíndrico de solo 

ou de rocha, posicionado abaixo do nível freático, com um comprimento l e uma secção transversal 

com a área A. Seja Q o caudal (volume de água por unidade de tempo) que atravessa tal elemento 

quando os níveis de água em furos de sondagens situados nas extremidades do elemento atingem as 

alturas h1 e h2 acima do plano horizontal de referência. Nestas circunstâncias, de acordo com a lei de 

Darcy, o coeficiente de permeabilidade k do elemento será dado por: 

 ( ) ( )2121

.

.

.

hh

lv

hhA

lQ
k

−
=

−
=  [10] 

onde v representa a velocidade de descarga. 

 

Figura 4.49 – Definição da permeabilidade de acordo com a lei de Darcy. 

 

Tendo em atenção as dimensões das grandezas intervenientes, verifica-se que o coeficiente de 

permeabilidade tem as mesmas dimensões que a velocidade de descarga, isto é, a de um 

comprimento por unidade de tempo. A dimensão mais frequentemente utilizada nos estudos de 

percolação em terrenos é a de centímetros por segundo (ou m/s), apresentando-se no quadro da 

página seguinte as gamas típicas de valores do coeficiente de permeabilidade para solos e rochas 

(Hoek,E. & Bray, J.W.). 
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Tal como mostra a Figura 4.49, a carga total h (altura acima do nível de referência atingida pela água 

no furo) pode ser expressa em termos da pressão p na extremidade do elemento e da altura z acima 

da superfície de referência de acordo com a expressão: 

z
p

h +=
ωγ

 [11] 

onde ωγ representa o peso por unidade de volume (peso volúmico) da água. 
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4.7.2 Permeabilidade da rocha com escontinuidades 

A tabela anterior põe em evidência que a permeabilidade da rocha intacta é muito baixa e, em 

consequência, é expectável que seja baixo o fluxo de percolação e o caudal drenado através dum 

maciço rochoso isento de descontinuidades ou com estas fechadas. Por outro lado, se a formação 
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rochosa se apresenta com diaclases, fracturas e outras descontinuidades com alguma abertura ou 

preenchidas com enchimento permeável, a permeabilidade pode assumir valores elevados porque 

essas descontinuidades actuam como redes de canais por onde a água circula mais facilmente. 

O fluxo de água através de fissuras em rochas é assunto complexo e tem constituído objecto de 

estudo por diversos investigadores. O tema apresenta-se aqui duma forma simplificada ao considerar 

a determinação da permeabilidade equivalente de um conjunto de fissuras paralelas, planas e lisas. O 

coeficiente de permeabilidade equivalente na direcção paralela a este conjunto é dada por     

 
b

eg
k

..12

. 3

υ
=  [12] 

onde: k = coeficiente de permeabilidade hidráulica equivalente (cm/s); 

 g = aceleração da gravidade (981 cm/s2); 

 e =  abertura das fissuras (cm); 

 υ = viscosidade dinâmica do fluido (0,0101 cm2/s para água a 20ºC). 

 

Note-se que nesta equação é ignorado o fluxo através da matriz rochosa já que a permeabilidade da 

rocha é muito pequena quando comparada com a permeabilidade das descontinuidades abertas. 

Na Figura 4.50 representa-se o coeficiente de permeabilidade equivalente k  de conjuntos de fissuras 

paralelas com diferentes aberturas, sendo notório que a permeabilidade do maciço rochoso é muito 

sensível à abertura das descontinuidades. Como as aberturas das descontinuidades variam com o 

estado de tensão, a permeabilidade do maciço rochoso será por isso também sensível às 

modificações do estado de tensão. 
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Figura 4.50 – Influência da abertura (e) e do espaçamento (b) no coeficiente de permeabilidade (k) na direcção 

paralela a um conjunto de descontinuidades lisas dum maciço rochoso. 

 

Refira-se que a equação [12] só é válida para regimes laminares de fluxo através de fissuras planas e 

paralelas. Serão significativos os erros que resultam da sua aplicação se a velocidade do fluxo for 

suficientemente elevada para daí resultar um regime turbulento de escoamento, se as superfícies das 

descontinuidades forem rugosas ou, ainda, se estas tiverem preenchimento. Poder-se-á afirmar que 

tal equação permite determinar o limite superior do valor do coeficiente de permeabilidade 

equivalente, enquanto que o valor inferior deste mesmo coeficiente para um sistema de 

descontinuidades preenchidas será dado por: 

 rf kk
b

e
k +=  [13] 

onde: fk = coeficiente de  permeabilidade do material de  preenchimento; 

 rk = coeficiente de  permeabilidade da rocha. 

 

Um exemplo com a aplicação da equação [12] a um maciço rochoso com duas famílias ortogonais de 

descontinuidades é representado na Figura 4.51. Esta mostra uma família principal de 

descontinuidades, com abertura e1 = 0.10 cm e espaçamento b1 = 1 metro, para a qual o valor do 

coeficiente de permeabilidade equivalente é k1 = 8.1x10-2 cm/s. A segunda família tem idêntico 
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espaçamento (b2 = 1 m) e uma abertura e2 = 0.02 cm, resultando daí um coeficiente de 

permeabilidade equivalente k2 = 6.5x10-4 cm/s, isto é, mais de cem vezes inferior ao valor do 

coeficiente de permeabilidade equivalente da família principal. Naturalmente que o padrão do fluxo e 

as características de drenagem do maciço rochoso no qual ocorrem estas duas famílias de 

descontinuidades será fortemente influenciado pela orientação das famílias. 

 

Figura 4.51 – Representação esquemática de 2 famílias de descontinuidades ortogonais dum maciço rochoso. 

Na determinação de k assumiu-se não haver circulação de água de uma família para outra. 

 

4.7.3 Redes de fluxo 

A representação gráfica da percolação da água nos maciços terrosos ou rochosos faz-se através das 

redes de fluxo. Na Figura 4.52 representa-se um exemplo duma rede de fluxo de um talude em 

relação à qual importa assinalar o seguinte: 

• as linhas de fluxo são trajectórias seguidas pelas partículas de água no percurso através do 

terreno; 

• as linhas equipotenciais são linhas unindo pontos com a mesma carga total h; o nível da água 

é idêntico em furos de observação (ou piezómetros) que terminam na mesma linha 

equipotencial, tal como se mostra na Figura 4.52 em relação aos pontos A e B; 

• as pressões da água nos pontos A e B não são iguais uma vez que, de acordo com a 

equação [11], a carga total é dada pela soma da altura (ou carga) piezométrica com a cota z 

do ponto de medição em relação ao plano de referência; assim, a pressão da água aumenta 

com a profundidade ao longo duma linha equipotencial, tal como se mostra na Figura 4.52. 
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Figura 4.52 - Representação bidimensional duma rede de fluxo num talude. 

 

A determinação da permeabilidade dos maciços rochosos é necessária para estimar o afluxo de água 

nas obras em escavação a céu aberto ou subterrâneas e a partir daí dimensionar o sistema de 

drenagem que possibilite a realização dos trabalhos e a exploração da obra. Para a avaliação da 

estabilidade de taludes das escavações é mais propriamente a pressão da água, em vez do volume 

de água, cujo conhecimento interessa para a análise. Num sistema em equilíbrio, a pressão da água 

em qualquer ponto é independente da permeabilidade do maciço rochoso, mas depende da trajectória 

da água até esse ponto. O conhecimento da anisotropia e da distribuição da permeabilidade no 

maciço rochoso é fundamental para estimar a distribuição da pressão da água no talude. 

Para uma melhor percepção desta questão, representam-se na Figura 4.53 distribuições das linhas 

equipotenciais em taludes correspondentes a diferentes configurações da permeabilidade. A Figura 

4.53a) diz respeito a uma configuração em que são iguais os valores dos coeficientes de 

permeabilidade nas direcções vertical e horizontal (kh = kv; kh/kv = 1). Nestas condições a pressão da 

água num qualquer ponto é independente do valor absoluto desses coeficientes, variando contudo o 

caudal afluído á base da escavação na razão directa do valor assumido por kh = kv.  
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Figura 4.53 – Representação de equipotenciais em taludes com várias configurações de permeabilidade. 

 

Idêntico raciocínio pode fazer-se em relação a cada uma das configurações representadas nas 

Figuras 5.53b) e 5.53c), estas caracterizadas pela existência duma pronunciada anisotropia da 

permeabilidade tendo em conta que a razão dos coeficientes de permeabilidade assume um valor 

igual a 1/10. Embora cada uma das configurações das equipotenciais seja independente do valor 

absoluto dos coeficientes de permeabilidade (desde que a relação entre coeficientes seja mantida), 

verifica-se que a pressão da água num ponto com igual posicionamento nas várias configurações 

assume valores diferentes em resultado das equipotenciais (e redes de fluxo) de cada configuração 

ser influenciada pela distribuição da permeabilidade no maciço do talude. 
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No sentido de avaliar a permeabilidade num maciço rochoso num dado local torna-se necessário 

alterar as condições hidráulicas nesse lugar, como por exemplo modificar o nível da água 

subterrânea, e medir o tempo para o restabelecimento das condições originais ou, em alternativa, 

medir a quantidade de água necessária para manter as novas condições. Estes ensaios são 

normalmente realizados em furos de sondagem nos quais são isolados troços delimitados por dois 

obturadores inseridos no furo, ou, ainda, entre o fundo do furo e um obturador. Tais ensaios 

enquadram-se usualmente num dos seguintes tipos: 

• ensaios de carga variável, nos quais a água é vertida num furo vertical ou sub-vertical e é 

medido o tempo necessário para o nível de água descer até ao nível original; 

• ensaios de carga constante, nos quais é medida a quantidade de água introduzida no furo de 

modo a manter um nível de água imposto; 

• ensaios de bombeamento de água ou ensaios Lugeon, nos quais a água é bombeada ou 

introduzida sob pressão num troço de furo entre dois obturadores e são estudadas as 

mudanças decorrentes destas operações. 

 

Os dois primeiros tipos de ensaio têm aplicação nos casos em que se pretende determinar a 

permeabilidade de formações terrosas ou rochosas razoavelmente uniformes. O terceiro tipo de 

ensaios, de custo mais elevado, são recomendados para avaliar a permeabilidade de formações 

rochosas em que a permeabilidade é essencialmente condicionada pelas descontinuidades. 

 

4.8 ANÁLISES DE ESTABILIDADE DE TALUDES  

4.8.1 Considerações gerais 

As análises de estabilidade são realizadas no projecto de taludes ou quando estes apresentam 

situações de instabilidade. Deve-se escolher um coeficiente de segurança adequado, dependendo da 

finalidade da escavação e do carácter temporário ou definitivo do talude, combinando os aspectos de 

segurança, custos de execução, consequências ou riscos que poderiam advir da rotura, etc. Para 

taludes permanentes, será recomendável adoptar um coeficiente de segurança igual ou superior a 

1.5, ou até 2.0, dependendo da segurança exigida e da confiança que se possua nos dados 

geotécnicos que intervêm nos cálculos. Para taludes temporários o factor de segurança poderá ser 

fixado no valor de 1.3, mas em certos casos poderá ser adoptado um valor inferior. 

As análises permitem definir a geometria da escavação ou as forças externas que devem ser 

aplicadas para atingir o factor de segurança requerido. No caso de taludes instáveis, as análises 

permitem definir as medidas de correcção ou estabilização adequadas para evitar novos movimentos. 
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As análises à posteriori de taludes (back-analisis) realizam-se após a ocorrência da rotura e, por isso, 

nestes casos conhece-se o mecanismo, modelo e geometria da instabilidade. É uma análise muito útil 

para a caracterização geomecânica dos materiais envolvidos, para o estudo dos factores influentes na 

rotura e para conhecer o comportamento mecânico dos materiais do talude. Na sequência, os 

resultados obtidos podem ser extrapolados para o estudo de outros taludes de características 

similares.. Estas análises consistem em determinar, a partir dos dados de campo necessários ao 

estudo (geometria, tipos de materiais, modelo de rotura, pressões da água, etc.), os parâmetros 

resistentes do terreno, geralmente pares de valores c e φ do critério de Mohr-Coulomb, que 

satisfazem a condição de equilíbrio estrito do talude (FS=1) ao longo da superfície real de rotura.  

Os métodos de análise de estabilidade baseiam-se numa abordagem fisico-matemática na qual 

intervêm as forças estabilizadoras e instabilizadoras que actuam sobre o talude e que determinam o 

seu comportamento e condições de estabilidade. Podem agrupar-se em: 

• Métodos determinísticos: conhecidas ou supostas as condições em que se encontra um 

talude, estes métodos indicam se o talude é ou não estável. Consistem em seleccionar os 

valores adequados dos parâmetros físicos e resistentes que controlam o comportamento do 

material para, a partir deles e das leis de comportamento adequadas, definir a condição de 

estabilidade ou o factor de segurança do talude. Enquadram-se neste tipo os métodos de 

equilíbrio limite. 

• Métodos probabilísticos: consideram a probabilidade de rotura de um talude sob umas 

condições determinadas. É necessário conhecer as funções de distribuição dos diferentes 

valores considerados como variáveis aleatórias nas análises (o que pressupõe uma maior 

dificuldade pela grande quantidade de dados necessários), realizando-se a partir delas os 

cálculos do factor de segurança mediante processos iterativos. Obtêm-se as funções de 

densidade de probabilidade e distribuição de probabilidade do factor de segurança, e curvas 

de estabilidade do talude com o factor de segurança associado a uma determinada 

probabilidade de ocorrência. 

 

A selecção do método de análise mais adequado a cada caso dependerá das características 

geológicas e geomecânicas dos materiais (solos ou maciços rochosos), dos dados disponíveis sobre 

o talude e da sua envolvente (geométricos, geológicos, hidrogeológicos, geomecânicos, etc.) e, 

finalmente, do alcance e objectivos do estudo, grau de pormenorização e resultados que se espera 

obter. 
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4.8.2 Métodos de equilíbrio limite em taludes rocho sos 

Os métodos de equilíbrio limite analisam o equilíbrio de uma massa potencialmente instável e 

consistem em comparar as forças que tendem a provocar o movimento ao longo de uma determinada 

superfície de rotura com as forças resistentes que se opõem a esse mesmo movimento. Tais métodos 

têm por base: 

- a selecção de uma superfície teórica de rotura no talude; 

- o critério de rotura de Mohr-Coulomb (usualmente) ou de Barton; 

- a definição do “coeficiente de segurança”. 

 

Os problemas de estabilidade são estaticamente indeterminados e para a sua resolução é necessário 

considerar uma série de hipóteses de partida, as quais são diferentes conforme os métodos. Contudo, 

de uma forma geral são assumidas as seguintes condições: 

- a superfície de rotura deve satisfazer uma geometria tal que permita a ocorrência do 

deslizamento, isto é, deverá ser uma superfície cinemáticamente possível; 

- a distribuição das forças actuando na superfície de rotura poderá ser determinada utilizando 

dados conhecidos (peso volúmico do material, pressão da água, forças externas); 

- a resistência é mobilizada simultaneamente ao longo de toda a superfície de rotura. 

 

Satisfazendo estas condições são estabelecidas as equações de equilíbrio entre as forças que 

induzem o deslizamento e as forças resistentes que o contrariam. As análises proporcionam a 

determinação do valor do coeficiente de segurança do talude para a superfície analisada, referido ao 

equilíbrio estrito ou limite entre as forças actuantes. O coeficiente de segurança, FS , será o valor 

numérico pelo qual devem ser divididas as forças tangenciais resistentes (ou multiplicadas as forças 

de corte destabilizadoras) para alcançar o equilíbrio limite: 

 

forças estabilizadoras ou resistentes  (fr) 
FS = 

forças destabilizadoras  (fd) 

 

ou expressando em termos de tensões: 

tensões tangenciais estabilizadoras ou resistentes 
FS = 

tensões tangenciais destabilizadoras 
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No caso de ser adoptado o critério de rotura de Mohr-Coulomb, o coeficiente de segurança ao 

deslizamento será dado por: 

 
S

RR
FS

c φ+
=        [14] 

onde: 

 cR  representa a resultante das forças coesivas que actuam no plano de deslizamento, obtida 

pelo somatório do produto da coesão c pela área A das superfícies de rotura; 

 φR  representa a resultante das forças friccionais que actuam no plano de deslizamento, 

obtida através do somatório dos produtos das componentes das forças normais ao plano de 

rotura por φtan ; 

 S  representa a resultante das forças que tendem a provocar o deslizamento, obtida através 

do somatório das projecção das forças actuantes na direcção do deslizamento. 

 

4.8.2.1 Estabilidade em relação ao deslizamento planar 

Trata-se do caso mais simples de análise de estabilidade. A partir das forças actuantes sobre a 

superfície de rotura considerada estabelece-se a equação do coeficiente de segurança. Na Figura 

4.54a representa-se um talude onde, ao longo da superfície de deslizamento de área A e com 

inclinação α em relação ao plano horizontal, se admite instalar o diagrama de pressões da água cuja 

resultante é U. Nestas condições, a equação do coeficiente de segurança será dada por:: 

 
( )

α
φα

senW

UWAc
FS

.

tan.cos.. −+=  [15] 

em que: 

 c.A = força resistente devida à coesão no plano de deslizamento; 

 αcos.W  = componente estabilizadora do peso (normal à superfície de deslizamento); 

 φα tan).cos.( UW −  = força resistente ao atrito no plano de deslizamento; 

 αsenW .  = componente do peso tendente a provocar o deslizamento (paralela à superfície de 

deslizamento). 
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Figura 4.54 – Deslizamentos por um plano: a) – distribuição triangular de pressões da água num único plano; 

b) - distribuições triangulares de pressões em caso de existência de fissura de tracção. 

 

No caso de existir também uma fissura de tracção com água (Figura 4.54b): 

 
( )

αα
φαα

cos..

tan..cos..

VsenW

senVUWAc
FS

+
−−+=  [16] 

sendo V a resultante da força exercida pela água na parede da fissura de tracção. 

 

O peso do talude é determinado pelo produto do volume por unidade de comprimento (medido na 

normal ao plano do corte representado na figura) do bloco deslizante pelo peso volúmico do material. 

As resultantes das forças exercidas pela água, de peso volúmico ωγ  podem-se determinar pelas 

expressões: 

AzU ..
2

1
ωγ=      [17]     e          2.

2

1
zV ωγ=       [18] 

 

A partir desta formulação geral, dependendo das características e forma da rotura planar e dos 

factores envolvidos, introduzem-se nas equações as diferentes forças actuantes. Para a situação de 

uma ancoragem transmitindo uma força activa aplicada na face do talude (Figura 4.55), no caso de 

não existir água em fissura de tracção, a expressão do coeficiente de segurança virá dada por: 



  GEOLOGIA DE ENGENHARIA 

DESCONTINUIDADES  4.85 

 

 
( )

δα
φδα

senTsenW

TUWAc
FS

..

tan.cos.cos..

−
+−+=  [19] 

 

 

Figura 4.55 – Deslizamento por um plano. Representação das componentes da força de ancoragem. 

 

Esta equação permite calcular a força total de ancoragem necessária para conseguir um determinado 

coeficiente de segurança do talude. Por exemplo, caso se pretende alcançar um valor de FS = 1.3 em 

relação a um deslizamento planar de um bloco de 700 kN/m de peso sobre uma superfície com 35º de 

inclinação, tem-se, considerando para tal superfície os valores de c = 0, φ = 32º e U = 220 kN/m e que 

a ancoragem faz um ângulo de 30º com a horizontal (δ  = 25º), virá: 

( )
º25º3570

º32tanº25cos220º35cos700
3.1

Tsensen

T

−
+−=  

de onde se obtém T = 270 kN/m, força que poderia aplicar-se através de um só elemento resistente 

ou repartido por vários elementos distribuídos pela face do talude. 

Para aumentar as condições de estabilidade em relação ao deslizamento do talude poderão ser 

utilizados varões de aço selados em todo o comprimento e atravessando a superfície de rotura 

(pregagens). Estes varões, capazes de suportar uma carga T, constituem um elemento passivo 

resistente, já que a sua capacidade só será mobilizada no caso de se verificar um deslocamento 

relativo do bloco delimitado pela descontinuidade que constitui a superfície de rotura. Em tais 

condições o efeito das pregagens deve ser associado ao conjunto das forças resistentes, vindo o 

coeficiente de segurança dado pela expressão: 

 

( )
α

δφδα
senW

senTTUWAc
FS

.

.tan.cos.cos.. ++−+=  [20] 
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4.8.2.2 Estabilidade de cunhas 

O método de análise da estabilidade de blocos em forma de cunha obedece aos mesmos princípios 

descritos para a análise da rotura planar. A resolução é contudo mais complexa uma vez que se torna 

necessário determinar as forças actuantes em cada um dos planos de deslizamento.  

 

Figura 4.56 – Estabilidade tridimensional dum bloco  em forma de cunha: a) – vista isométrica do bloco; b) – 

corte vertical pela linha de intersecção dos planos 1 e 2. 

 

O procedimento de análise passa por determinar o peso da cunha bloco e a área de cada face. O 

peso, bem como todas as forças externas, tais como pressões da água, cargas transmitidas por 

fundações e forças de ancoragens, são espacialmente decompostas em três direcções: as duas 

normais aos planos de deslizamento e a da linha de intersecção destes.  

 

Na equação base para determinação do coeficiente de segurança da cunha 
d

r
f

fFS =  tem-se: 

 22112211 ..tan.tan. AcAcNNf r +++= φφ  [21] 
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e 

 ( )VEQTWff d ,,,,'=  [22] 

 

A função f’ representa o somatório das componentes tangenciais paralelas à direcção do 

deslizamento das forças que solicitam a cunha. N1 e N2 são as forças normais efectivas nos planos 1 

e 2; A1 e A2 representam as áreas dos planos 1 e 2; φ1 e φ2 os ângulos de atrito dos planos 1 e 2; c1 e 

c2 as coesões nos planos 1 e 2; W é o peso do bloco, T a força transmitida pelo elemento de suporte 

(ancoragem), Q uma carga externa, E uma força sísmica (= a.W, sendo a o coeficiente sísmico) e V a 

resultante da pressão da água na fissura de tracção (Figura 4.56). 

 

4.8.2.3 Estabilidade em relação ao “toppling” 

As roturas por “toppling” podem dar-se quando as descontinuidades mergulham para o interior do 

talude e originam um bloco único, ou uma série blocos paralelipédicos (e/ou tabulares) formando 

“placas”, tal que o centro de massa do bloco caia fora da base (Figura 4.57). Estas condições para o 

“toppling” verificam-se quando o plano da face do talude e os planos das descontinuidades 

mergulham em sentidos opostos com pendores elevados, tendo as respectivas linhas de nível 

azimutes idênticos. 

 

Figura 4.57 – Estabilidade de blocos com “toppling”. 
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A experiência tem demonstrado que movimentos significativos podem ter lugar quando as “placas” se 

deslocam horizontalmente, mas a rotura global do talude não ocorrerá antes de se verificar a rotura 

dos blocos do pé do talude, actuando estes como elementos chave que se opõem à instabilização do 

talude. Como o deslocamento total que antecede a rotura global do talude pode rapidamente exceder 

o valor limite admissível do deslocamento para a maioria das superestruturas, torna-se importante 

identificar as estruturas geológicas que podem desencadear o “toppling”.  

A análise de estabilidade envolvendo blocos susceptíveis de “toppling”, consiste no exame das 

condições de estabilidade de cada bloco a partir da parte superior do talude. O bloco pode encontrar-

se numa de três situações possíveis: estável, instável em relação ao deslizamento pela base e 

instável em relação ao movimento de derrube.  

Cada uma destas situações depende das dimensões do bloco, dos parâmetros de resistência ao 

deslizamento das respectivas faces e das forças externas nele actuando. Por exemplo, os blocos 

baixos da crista do talude representado na Figura 4.57 (blocos 7, 8 e 9) para os quais o centro de 

massa cai dentro da base serão estáveis, desde que o ângulo de atrito da base seja superior ao 

pendor do plano base. Contudo, blocos esbeltos para os quais o centro de massa caia fora da base 

podem tombar (blocos 4, 5 e 6), dependendo tal das restrições impostas pelas forças aplicadas em 

ambas as faces do bloco. Se o bloco não tomba, gera um impulso sobre o bloco contíguo inferior. Se 

o bloco seguinte é também esbelto pode tombar como resultado daquele impulso, mesmo 

considerando que o seu centro de massa possa situar-se no plano da base. Na proximidade da base 

do talude, onde os blocos são baixos e não tombam (blocos 1, 2 e 3) o impulso produzido pelos 

blocos superiores pode ser suficientemente elevado para causar o deslizamento destes blocos, 

resultando daí que todo o talude seja instável. Contudo, se os blocos do pé do talude não deslizarem 

nem tombarem, os blocos acima podem sofrer deslocamentos significativos, mas daí não resultando 

uma rotura global. 

Se uma sapata tiver fundação no talude, a respectiva carga tem o efeito idêntico ao do crescimento do 

bloco. Tal pode conduzir a que um bloco estável  passe a tombar, ou potenciar a condição existente 

de toppling por aumento das forças de impulso sobre os blocos a cotas inferiores. 

O primeiro passo na análise de estabilidade consiste na determinação das dimensões de todos os 

blocos, definindo a respectiva largura ∆x e altura yn (Figura 4.58). Então, partindo do topo na direcção 

do pé do talude, são calculadas as forças actuando em cada bloco. Estas forças compreendem: 

• o peso Wn do bloco n  

• a carga Q transmitida pela sapata 

• a força Pn produzida como resultado do “toppling” do bloco (n+1) imediatamente acima 

• a reacção Pn-1 proveniente do bloco (n-1) imediatamente abaixo 

• forças de atrito desenvolvidas nas faces laterais dos blocos 
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• forças normais Nn e tangenciais Sn actuando na base do bloco 

• pressões da água actuando nas faces e base dos blocos, com magnitudes determinadas 

pelas grandezas yw e zw. 

 

Figura 4.58 – Forças actuantes em bloco com “toppling”. 

 

Para a análise de estabilidade, deve adoptar-se uma marcha de cálculo em que, em primeiro lugar, 

por decomposição do conjunto de forças actuantes no bloco nas componentes perpendicular e 

paralela à base, são determinadas as resultantes das forças normal (Nn) e tangencial (Sn) que actuam 

na base: 

 ( ) ( ) ( )bQwwwsnnbnn senQxzyPPWN ψψγφψ −+∆+−−−= − .
2

1
tancos. 1   [23] 

 ( ) ( ) ( )bQwwwnnbnn QzyPPsenWS ψψγψ −+−+−−= − cos.
2

1
. 22

1   [24] 

onde o peso do bloco n é dado por nrn yxW ..∆= γ ;  bψ  é o pendor da base dos blocos; Qψ  é o ângulo 

medido no sentido dos ponteiros do relógio a partir do eixo  horizontal até à direcção da carga (a face 

do talude está desenhada com talude descendo da esquerda para a direita); sφ  é o ângulo de atrito 

nas faces laterais dos blocos; yw e zw são as alturas dos níveis de água, respectivamente nas faces 

laterais superior e inferior;  Q  é a carga transmitida pela sapata em unidades de força por unidade de 

desenvolvimento do talude; rγ e wγ  são, respectivamente, os pesos volúmicos da rocha e da água. 

Considerando o equilíbrio de rotação, determina-se o valor da força Pn-1,t que é absolutamente 

necessária para evitar o “toppling” do bloco n: 
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onde Mn e Ln definem os pontos de aplicação das forças Pn e Pn-1 respectivamente. As forças V1 e V3 

actuando nas faces laterais dos blocos são: 

 2
1 .

2

1
ww yV γ=   [26] 

 2
3 .

2

1
ww zV γ=  [27] 

 

Assumindo que os blocos estão em estado de equilíbrio limite e atendendo às expressões [23] e [24], 

a força necessária para evitar o escorregamento é dada por: 

 
( ) ( ) ( )[ ]{ }( ) 1

321

,1

tantan1.costantan.tan.cos. −

−

−−+−−+−−+−−+

+=

bsbQbbQbbbb

nsn

senQVVVsenW

PP

φφψψφψψφψφψ
       [28] 

 

onde bφ é o ângulo de atrito na base dos blocos e V2, a resultante das pressões da água na base do 

bloco, é: 

 ( ) xzyV www ∆−= γ
2

1
2  [29] 

 

O procedimento para a análise da estabilidade do talude consiste em examinar a condição de 

estabilidade de cada bloco, começando a partir do topo do talude. A estabilidade de cada bloco é 

estabelecida de acordo com os critérios seguintes: 

• Para bb ψφ > , desde que não actuem forças exteriores, isto é 0321 ==== VVVQ , não 

ocorrerá o deslizamento pela base dos blocos; 

• São estáveis os blocos de pouca altura localizados junto da crista do talude que satisfaçam a 

condição bn xy ψcot/ <∆ ; 

• A partir do primeiro o bloco a contar do topo em que bn xy ψcot/ >∆  (situação geradora de 



  GEOLOGIA DE ENGENHARIA 

DESCONTINUIDADES  4.91 

“toppling”) calcula-se a força 1−nP  inter-blocos necessária para garantir a estabilidade. Sendo 

tnP ,1−  e snP ,1−  respectivamente os valores calculados para garantir o equilíbrio limite do bloco 

em relação não “toppling” e ao deslizamento,  três situações poderão ocorrer: 

 se  sntn PP ,1,1 −− >  e 0,1 >− tnP , o bloco tende a bascular e tnn PP ,11 −− =  

 se  tnsn PP ,1,1 −− >  e 0,1 >− snP  o bloco tende a deslizar e snn PP ,11 −− >   

 se 0,1 <− tnP  e 0,1 <− snP  , o bloco é estável e 01 =−nP ; 

• Para a análise do equilíbrio de cada bloco subsequente, aplica-se num dos lados a força inter-

blocos de grandeza 1−nP , mas de sentido oposto ao desta, e calcula-se a força do outro lado 

segundo idêntica marcha de cálculo 

• Prossegue-se com idêntico cálculo até chegar ao bloco do pé do talude em que as condições 

fronteira são à priori conhecidas ou podem ser impostas. 

 

Note-se que se os blocos do pé do talude deslizam, então o talude será instável. Contudo mesmo 

que o bloco (ou blocos) do pé  do talude seja estável impedindo a rotura global do talude, poderão 

registar-se deslocamentos significativos  dos blocos mais altos que têm tendência para bascular. 

Tendo calculado as forças actuando em cada bloco, é possível determinar o factor de segurança 

do talude através dum processo iterativo como a seguir se explica. Os ângulos de atrito são 

progressivamente feitos variar até serem encontradas as condições de equilíbrio limite (eminência 

do escorregamento) do bloco inferior. O ângulo de atrito necessário ao equlíbrio limite é rφ  e se o 

ângulo de atrito na base dos blocos for bφ , então o factor de segurança será dado por  

r

bFS φ
φ

tan
tan= . 

 

 


