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Resumo
A estabilidade de taludes e encostas envolvendo maciços rochosos ou terrosos depende de forma
determinante das condições geológico-geotécnicas ocorrentes.
A aldeia de Monsanto, concelho de Idanha a Nova, encontra-se implantada num cabeço granítico. O
interesse turístico da aldeia reside em grande medida na fusão do maciço rochoso com as construções
humanas e na estética de vários blocos graníticos dispersos pela aldeia.
Esta dissertação começa por apresentar uma descrição dos trabalhos de caracterização geológica e
geotécnica efetuados, nomeadamente os resultados do levantamento de campo de toda a zona de
intervenção e de um conjunto de ensaios de laboratório realizados sobre amostras recolhidas no local
(velocidade de propagação de ultrassons e o ensaio de compressão uniaxial). Com base nesta
informação é efetuada a classificação do maciço rochoso usando o Rock Mass Rating (RMR).
Adicionalmente é realizada uma análise cinemática recorrendo ao programa comercial Dips 7.0, tendo
por objetivo identificar os mecanismos de rotura mais prováveis em cada zona da encosta e as famílias
de diaclases associadas.
Com base no conjunto dos trabalhos efetuados, procede-se à identificação dos locais com maior
vulnerabilidade de ocorrência de instabilidade e que conduziriam potencialmente a maiores perdas
materiais e/ou humanas em caso de um cenário de rotura.
Para esses locais procede-se posteriormente à proposta de soluções de estabilização e monitorização
tendo em consideração o mecanismo de rotura, as condições geotécnicas ocorrentes e outros
condicionalismos significativos (má acessibilidade, reduzido impacto visual).

Palavras-Chave: Estabilidade de taludes, Geologia, Análise Cinemática, Maciço rochoso, Geotecnia,
Diaclases.
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Abstract
The stability of slopes and hillsides involving rock or soil masses depends crucially on the occurring
geological and geotechnical conditions.
The village of Monsanto, municipality of Idanha a Nova, is located on a granite head. The tourist
interest of the village lies largely in the fusion of the granitic rock mass with the man-made
constructions and in the aesthetics of several granitic blocks scattered throughout the village.
This thesis begins by describing the geological and geotechnical characterization works that have
been carried out, namely the results of the field survey of the entire intervention area and a set of
laboratory tests carried out on samples collected in the field (ultrasonic propagation velocity and the
uniaxial compression strength). Based on this information the rock mass is classified using the Rock
Mass Rating (RMR). In addition, a kinematic analysis is performed using the Dips 7.0 commercial
software, with the objective of identifying the most probable failure mechanisms in each slope zone
and the associated families of discontinuities.
Based on this comprehensive set of information, the sites with the highest vulnerability to instability
and potential to lead to greater material and/or human losses in the event of a failure are identified.
For these sites, stabilization solutions are proposed, considering the mechanism of rupture, the
geotechnical conditions and other significant restraints (poor accessibility, reduced visual impact).

Keywords: Slope stability, Geology, Kinematic analysis, Rock masses, Geotechnics, Discontinuities.
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Introdução

1.1

Enquadramento geral

As condições geológico-geotécnicas ocorrentes em cada local influenciam a estabilidade de taludes
e encostas de maciços rochosos ou terrosos. Estas condições estão associadas às características do
terreno da região onde se pretende realizar a estabilização, às razões económicas e ambientais, ao
enquadramento da obra na comunidade e, finalmente, ao espaço em redor da construção de forma a
avaliar o risco. Com o fim de minimizar esse risco, é essencial ocorrer uma identificação dos
fenómenos perigosos e antecipar as suas possíveis consequências, minimizando os prejuízos.
Para um engenheiro civil é de grande relevância o estudo da estabilidade de taludes pois, a rotura de
um talude poderá ter consequências graves, pelos potenciais danos materiais e humanos. Foram
então criados programas para avaliar os potencias fenómenos de instabilidade de estruturas ou
blocos rochosos tornando o tratamento de dados mais célere.

1.2

Objetivos da dissertação

A finalidade desta dissertação consiste na caracterização geológico-geotécnica da aldeia de
Monsanto e avaliação das condições de estabilidade dos locais identificados. Pretende-se, então
atingir os seguintes objetivos:
•

Caracterização geológica e geotécnica do centro urbano da aldeia de Monsanto e acessos
ao Castelo, através de um levantamento de campo detalhado e de ensaios de laboratório
(velocidade de propagação de ultrassons e o ensaio de compressão uniaxial) sobre
amostras recolhidas in situ.

•

Classificação do maciço rochoso usando os sistemas RMR e GSI.

•

Estimativa dos parâmetros geotécnicos do maciço.

•

Realização de uma análise cinemática do local de estudo com recurso ao programa Dips
7.0 (Rocscience) com o objetivo de identificar os mecanismos de rotura mais prováveis e
quantificar a sua probabilidade de ocorrência.

•

Com base no conjunto de trabalho anteriores identificar os locais que apresentam maior
risco no caso de rotura, e desenvolver propostas de soluções de estabilização e
monitorização tendo em conta os condicionalismos mais significativos identificados.

•

Por fim, realização de uma análise de todo o trabalho que foi efetuado e como se deverá
proceder no futuro de forma a diminuir o risco.

1

1.3

Estrutura da dissertação

A presente dissertação foi organizada em 6 capítulos. Nos parágrafos seguintes apresenta-se uma
descrição sumária do conteúdo de cada um dos capítulos.
Este primeiro capítulo, sendo um capítulo introdutório, apresenta o âmbito e os objetivos do trabalho
apresentado nesta tese e a estrutura do documento.
O segundo capítulo apresenta uma revisão bibliográfica sobre a caracterização de maciços rochosos
e os seus sistemas de classificação (GSI e RMR), assim como os mecanismos e os critérios de rotura.
Neste capítulo são também apresentadas várias técnicas de estabilização especialmente aplicadas
em maciços rochosos.
O terceiro capítulo apresenta um enquadramento do local em estudo a nível geológico e geográfico,
para que se conheça o local e as suas condicionantes. Também é fornecida informação sobre o clima
(temperatura atmosférica e precipitação) por forma a caracterizar os principais agentes erosivos.
O quarto capítulo apresenta toda a informação recolhida durante o trabalho de campo,
nomeadamente, as zonas de levantamento de diaclases e as características de cada família
predominante. Também são apresentados os resultados dos ensaios realizados no laboratório, assim
como uma pequena discussão sobre os valores obtidos. Através da informação obtida do trabalho de
campo e dos ensaios de laboratório foi feita a classificação do maciço utilizando o RMR (Bieniawski,
1989) e o GSI. Adicionalmente foi realizada uma análise cinemática nas várias estações de
mapeamento das diaclases com recurso ao programa Dips 7.0 (Rocscience) para identificar os
mecanismos de rotura com maior probabilidade de ocorrer em cada local.
O quinto capítulo descreve os locais que foram identificados como apresentando maior risco de
instabilidade, e para cada local identificado é proposta uma solução de estabilização adequada aos
condicionalismos de cada local.
O sexto e último capítulo apresenta as principais conclusões e críticas ao trabalho realizado, sendo
também apresentadas propostas tendo em vista o desenvolvimento de estudos futuros neste domínio.
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2 Maciço rochoso
2.1

Definição de maciço rochoso

Um maciço rochoso é um conjunto de blocos de rocha justapostos e articulados. Cada bloco é
constituído por um núcleo de rocha intacta limitado por superfícies de descontinuidade. De acordo
com Martinho (2014) um mesmo maciço rochoso poderá reagir de uma forma diferenciada conforme
as solicitações que lhe são impostas. Uma descontinuidade é uma separação mecânica num meio
continuo que tem resistência à tração nula ou baixa, podendo englobar falhas, diaclases, contactos
geológicos, estratificação, xistosidade e juntas.
As características do maciço podem diferir de local para local. Tendo como base a história geológica
da região considerada, é necessário evidenciar os atributos do maciço rochoso que, isoladamente ou
conjuntamente, condicionam o comportamento do mesmo antes de qualquer intervenção. Este
procedimento tem denominação de caracterização geológico-geotécnica do maciço (Martinho, 2014).
Quando o volume de maciço afetado por uma dada estrutura é considerado composto apenas por
rocha intacta, este é frequentemente, e de forma simplificada, considerado um meio contínuo,
homogéneo e isotrópico. Em função da magnitude dos incrementos de tensão impostos em relação
à resistência do maciço, este poderá ser assemelhado a um material elástico com ou sem critério de
rotura. Desta forma, mecanismos de rotura potenciais implicam a rotura da rocha intacta (Hudson e
Harrison, 1997).
A existência de descontinuidades implica que a resistência e a deformabilidade do maciço são
significativamente reduzidas na direção das mesmas; a existência de 1 a 3 famílias de
descontinuidades predominantes implica que o maciço se comporte como um material fortemente
heterogéneo, descontínuo e anisotrópico. Neste tipo de situações potenciais mecanismo de rotura
desenvolvem-se preferencialmente pelas descontinuidades existentes, por terem uma resistência
muito inferior à rocha intacta.
Quando o maciço apresenta um número elevado de descontinuidades em diferentes direções, no seu
todo, este é frequentemente, e de forma simplificada, considerado como um meio homogéneo,
contínuo e isotrópico. Potenciais mecanismos de rotura desenvolvem-se pelo maciço (agora rocha
intacta + descontinuidades). O comportamento do maciço depende das características da rocha
intacta e das características das descontinuidades (Rocha, 2013).
Na Figura 2.1 está representada a transição de rocha intacta a maciço rochoso muito fraturado, sendo
que está também presente o efeito de escala do volume de maciço em análise.
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Figura 2.1:Transição entre rocha intacta e maciço rochoso fraturado (Hoek, 1983)

2.2

Características das descontinuidades

A caracterização das descontinuidades no maciço rochoso é importante para que seja possível
entender o comportamento do mesmo. As descontinuidades têm um comportamento em termos de
deformabilidade, resistência ao corte e permeabilidade substancialmente diferente da rocha intacta
(Martinho, 2014). De forma a conhecer o comportamento de cada descontinuidade são analisadas
características como o espaçamento, a continuidade, a abertura, a rugosidade e o grau de
meteorização.
A atitude de uma descontinuidade no espaço é dada pela direção da linha de maior declive
relativamente ao norte e a sua inclinação medida com o plano horizontal (Ferrer e Vallejo, 2007).
O espaçamento é a distância entre os planos de descontinuidades consecutivos e pertencentes à
mesma família, sendo esta distância medida perpendicularmente aos planos. Esta característica é
influente no comportamento do maciço rochoso pois define qual o tamanho dos blocos. Caso este
espaçamento tenha valores muito baixos, a resistência do maciço rochoso irá diminuir de forma
considerável. Esta característica pode influenciar a deformabilidade e a permeabilidade dos maciços,
bem como, a sua resistência ao corte (Ferrer e Vallejo, 2007). Na Tabela 2.1 estão representados os
diferentes intervalos de espaçamento, de acordo com a Sociedade Internacional de Mecânica das
Rochas.
Tabela 2.1: Descrição do espaçamento (ISRM,1979a)

Símbolos
F5
F4
F3
F2
F1

Descrição
Muito Próximas
Próximas
Moderadamente Próximas
Afastadas
Muito Afastadas
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Espaçamento (mm)
<60
60-200
200-600
600-2000
>2000

Ferrer e Vallejo (2007) adaptaram a Tabela 2.1 detalhando, no entanto, as dimensões relativas aos
símbolos F5 e F1. O símbolo F5 representa, para estes autores, espaçamento de 20 a 60 mm e foi
criada uma nova divisão com a descrição de “Extremamente próximas” para espaçamentos inferiores
a 20 mm. O símbolo F1 abrange espaçamentos de 2000 a 6000 mm e foi criada uma nova divisão
com a descrição de “Extremamente afastadas” para valores de espaçamento superiores a 6000 mm.
A continuidade é a extensão superficial observada de um plano de descontinuidade. Este parâmetro
é de grande importância, contudo, existe alguma dificuldade em quantificar a partir da observação de
afloramentos, pois esta pode terminar noutra descontinuidade, no interior ou no exterior do maciço.
Quando se realiza a medição da continuidade é importante destacar as famílias mais contínuas, pois
serão estas que condicionam os planos de rotura do maciço rochoso (Ferrer e Vallejo, 2007). Na
Tabela 2.2 estão presentes os vários intervalos de continuidade.
Tabela 2.2: Descrição da continuidade (ISRM, 1979a)

Descrição
Muito Baixa
Baixa
Media
Alta
Muito Alta

Tamanho (m)
<1
1-3
3-10
10-20
>20

A abertura é a distância, na normal, entre as paredes de uma descontinuidade. Este parâmetro
condiciona a deformabilidade, a resistência ao corte e a permeabilidade de um maciço. É importante
referir que é um parâmetro bastante variável, ou seja, ao longo de uma descontinuidade podem se
obter várias dimensões de abertura. Quando as descontinuidades de um maciço se encontram
fechadas, pode-se considerar, em regra, um estado de tensão de compressão. Sendo assim, a
deformabilidade normal e a permeabilidade são as mesmas que as da rocha. As descontinuidades
abertas terão comportamento distinto dependendo de se encontrarem preenchidas ou não e, caso o
estejam, vai depender do tipo de preenchimento que as constitui (Ferrer e Vallejo, 2007). A
Tabela 2.3 apresenta os intervalos de abertura.
Tabela 2.3: Intervalos do parâmetro abertura (Ferrer e Vallejo, 2007)

Descrição
Muito Apertada
Apertada
Parcialmente Apertada
Aberta
Moderadamente Aberta
Aberta
Muito Aberta
Extremamente Aberta
Cavernosa

Abertura (mm)
<0,1
0,1-0,25
0,25-0,5
0,5-2,5
2,5-10
>10
10-100
100-1000
>1000

A rugosidade é especialmente importante para a resistência ao corte dos maciços, principalmente
para descontinuidades que não se encontram preenchidas. A resistência ao corte é tanto maior
quanto maior for a rugosidade das paredes. Este parâmetro considera três tipos superfícies,
classificando-as como escalonadas, onduladas ou planas (Ferrer e Vallejo, 2007). Para a avaliação
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in situ utilizou-se o método simples e rápido de comparação visual das paredes das descontinuidades
com os perfis de rugosidade (Figura 2.2) para atribuição de um valor de JRC (Joint Roughness
Coefficient).

Figura 2.2: Perfis de rugosidade típicos e correspondente intervalo de valores de JRC (Barton e Choubey, 1977)

O grau de meteorização é definido através da observação do maciço. Nas rochas pode-se observar
o estado de meteorização com uma maior ou menor facilidade utilizando um martelo de mão, pela
maior ou menor resistência apresentada, ou através da sua coloração e brilho como consequência
da modificação química de certos minerais. No caso do granito, a alteração dos feldspatos é o aspeto
mais evidente. A classificação quanto ao grau de meteorização encontra-se na Tabela 2.4.
Tabela 2.4: Simbologia do estado de alteração do maciço (ISRM, 1981)

Símbolos
W1
W2

Designações
São
Pouco Alterado

Descrição
Sem quaisquer indícios de alteração
Indícios de alteração apenas nas imediações das
descontinuidades

W3

Mediamente Alterado

Alteração visível em todo o maciço rochoso, mas a rocha não é
friável

W4

Muito Alterado

W5

Decomposto

Alteração visível em todo o maciço e a rocha é parcialmente
friável
O maciço apresenta-se completamente friável, praticamente com
comportamento de solo

O valor de JCS (Joint Wall Compressive Strength) representa a resistência à compressão das paredes
das descontinuidades, sendo calculado usando o martelo de Schmidt e o ábaco proposto por Deere
e Miller (1966), representado na Figura 2.3. Contudo, é preciso referir que o uso do martelo de Schmidt
no terreno fornece apenas resultados aproximados.
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Figura 2.3: Estimativa da resistência à compressão das paredes da descontinuidade com o uso do martelo Schmidt
(Deere e Miller, 1966)

Os indícios de percolação nas descontinuidades são definidos por observação visual, distinguindo-se
descontinuidades com e sem preenchimento (Tabela 2.5 e Tabela 2.6).
Tabela 2.5: Graus a considerer para a percolação em descontinuidades com material de preenchimento (ISRM, 1978)

Grau

Descrição

I

O material de preenchimento está bastante consolidado e seco; devido à sua baixa
permeabilidade não é de esperar a ocorrência de escoamentos

II

O material de preenchimento está húmido, mas não há ocorrência de água livre

III

O material de preenchimento está molhado, com ocasionais gotas de àgua

IV

O material de preenchimento mostra índicio de "lavagem" (outwash), evidenciando escoamento
de água; recomenda-se que neste caso se determina o caudal (l/min)

V

O material de preenchimento foi "lavado" pontualmente e observam-se canais de escoamento de
água; recomenda-se que neste caso se determine o caudal (l/min) e a pressão a que a água sai,
em termos qualitativos (alta, média ou baixa pressão)

VI

O material de preenchimento foi completamente "lavado" e as pressões de saída da água são
muito elevadas, especialmente na superfície exposta; recomenda-se que neste caso se
determine o caudal (l/min) e se descreva qualitativamente a pressão (alta, média ou baixa
pressão)
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Tabela 2.6: Graus a considerer para a percolação em descontinuidades sem preenchimento (ISRM, 1978)

2.3

Grau

Descrição

I

Descontinuidade muito apertada e seca; não parece possível a percolação de água ao longo dela

II

Descontinuidade seca sem qualquer evidência de percolação da água

III

Descontinuidade que apesar de seca mostra sinais de passagem de água (manchas
ferruginosas, etc…)

IV

Descontinuidade húmida, embora não haja ocorrência de água livre

V

Descontinuidade mostrando percolação de água (algumas gotas de água) embora sem
escorrimento contínuo

VI

Descontinuidade mostrando escoamento contínuo de água; recomenda-se que neste caso se
proceda à determinação do caudal (l/min) e da pressão a que a água sai, em termos qualitativos
(alta, média ou baixa pressão)

Classificação de maciços rochosos

2.3.1 Rock Mass Rating
O sistema Rock Mass Rating (RMR), também conhecido como classificação Geomecânica, foi
desenvolvido por Bieniawski em 1972-1973. Este sistema de classificação foi desenvolvido para
determinar a estabilidade e os requisitos de suporte para túneis. O RMR atribui pesos a um conjunto
de parâmetros para classificação de maciços rochosos. Os pesos a atribuir a cada parâmetro foram
definidos após a análise de várias dezenas de projetos, o que confere um carácter conservador ao
sistema de classificação.
A vantagem deste sistema é que parâmetros básicos relacionados com a geometria e com as
condições mecânicas são o suficiente para obter uma classificação do maciço. Para classificar um
maciço rochoso, o RMR incorporou seis parâmetros básicos (Bieniawski, 1989), que se encontram
enumerados abaixo.
1. Resistência à compressão uniaxial da rocha;
2. Designação da Qualidade da Rocha (RQD);
3. Espaçamento entre as descontinuidades;
4. Condições das descontinuidades;
5. Condições da água subterrânea;
6. Orientação das descontinuidades em relação à escavação.
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Na Tabela 2.7 encontram-se os parâmetros referidos anteriormente, assim como os seus pesos. O
RMR consiste no somatório dos pesos corresponde aos seis parâmetros, com base no qual é
atribuída uma de cinco classe ao maciço rochoso (Tabela 2.8) (Martinho, 2014).
Tabela 2.7: Rock Mass Rating (Bieniawski, 1989)

(a) Five basic rock mass classification parameters and their ratings
Point load
> 10
4 - 10
2-4
1. Strength strength index
(MPa)
of intact
rock
Uniaxial
material
Compressive
> 250
100 - 250
50 - 100
Strength (MPa)
Rating
15
12
7

1 -2
25 – 50
4

5 - 25 1 - 5 <1
2

1

0

90-100

75 - 90

50 - 75

25 – 50

<25

Rating

20

15

10

8

3

3. Joint spacing (m)

>2

0.6 - 2

0.2 - 0.6

0.06 - 0.2

< 0.06

Rating

20

15

10

8

5

Slightly
rough
surfaces,
highly
weathered
separation <
1mm

Continuous,
slickensided
surfaces, or
gouge < 5mm
thick, or
separation 15mm

Continuous
joints, soft gouge
> 5mm thick, or
separation >
5mm

2. RQD (%)

4. Conditions of joints

Rating

5. Groundwater per 10m
tunnel length (l/min) or
Joint water pressure/major in
situ stress, or
General conditions at
excavation surface

Rating

Slightly
Not continuous,
rough
very rough
surfaces
surfaces,
Slightly
unweathered
weathered
wall rock, no
wall rock
separation
Separation
<1mm
30

25

20

10

0

none
0
Completely dry

<10
0-0.1
Damp

10-25
0.1-0.2
Wet

25 - 125
0.2-0.5
Dripping

>125
>0.5
Flowing

15

10

7

4

0
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(b) Guideline for classification of discontinuity conditions
Parameter

Ratings

Discontinuity length
(persistence)
Separation (aperture)
Roughness

<1m

1 - 3m

3 - 10m

10 - 20m

>20m

6

4

2

1

0

None

<0.1mm

0.1 - 1.0mm

1 - 5mm

>5mm

6

5

4

1

0

Very rough

Rough

Slightly rough

Smooth

Slickensided

6

5

3

1

0

Hard filling
Infilling
(gouge)

Weathering

Soft Filling

None

<5mm

>5mm

<5mm

>5mm

6

4

2

2

0

Unweathered

Slightly
weathered

Moderately
weathered

Highly
weathered

Decomposed

6

5

3

1

0

(c) Effect of discontinuity orientations in tunnelling
Strike perpendicular to tunnel axis
Drive with dip
Dip 45 - 90º
Very
favourable

Drive against dip

Strike parallel to tunnel axis

Dip 20 - 45º

Dip 45 -90º

Dip 20 - 45º

Favourable

Fair

Unfavourable

Dip 45 -90º

Irrespective of strike

Dip 20 - 45º

Dip 0 - 20º

Fair

Fair

Very
unfavourable

(d) Rating adjustment for joint orientations
Strike and dip orientation of

Very

joints

favourable

Ratings

Favourable

Fair

Unfavourable

Very Unfavourable

Tunnels

0

-2

-5

-10

-12

Foundations

0

-2

-7

-15

-25

Slope

0

-5

-25

-50

-60

Tabela 2.8: Classes de maciços rochosos (adaptado de Bieniawski, 1989)

Class Number

I

II

III

IV

V

100-81

80-61

60-41

40-21

<20

Very good

Good

Fair

Poor

Very Poor

Cohesion of rock
mass (KPa)

>400

300-400

200-300

100-200

<100

Friction angle of rock
mass (deg)

>45

35-45

25-35

15-25

<15

Rating
Description

O sistema RMR pode conduzir a um sobredimensionamento, visto que conduz a uma avaliação
conservativa das condições do maciço (Bieniawski, 1989). É também importante salientar que este
não é um sistema adequado para rochas fracas, pois é baseado em casos históricos em que ocorrem
maciços competentes (Abbas e Konietzky, 2015).
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2.3.2 Geological Strength Index
O Geological Strength Index (GSI) foi inicialmente apresentado por Hoek em 1994, tendo sido
posteriormente desenvolvido, nomeadamente, por Hoek et al. (1998) e Hoek e Marinos (2000, 2007).
Este sistema permite estimar a resistência do maciço rochoso com base em observações geológicas
e geotécnicas de campo.
A avaliação de maciços rochosos efetuada pelo GSI tem como base a análise da compartimentação
estrutural e as condições geológico-geotécnicas das descontinuidades, mais concretamente o grau
de alteração e a rugosidade. Através da combinação destes dois parâmetros consegue-se obter uma
base para a classificação geotécnica de uma variada gama de maciços rochosos, que apresentam
diferentes graus de alteração e de compartimentação estrutural. Devido à sua especificidade foi
desenvolvido um ábaco próprio para rochas metassedimentares foliadas (Hoek et al., 1998).
Em 1980, Hoek e Brown propuseram um critério de rotura para descrever a resistência ao corte de
maciços rochosos em análises numéricas de dimensionamento de estruturas subterrâneas em rochas
duras. Este critério de rotura tem em atenção a curvatura da envolvente de rotura e a diminuição do
ângulo de resistência ao corte com o aumento da tensão de confinamento, e é descrito em maior
detalhe na secção 2.5.2. Verificou-se uma boa aceitação deste critério de rotura, na ausência de
alternativas mais adequadas.
Foram feitos desenvolvimentos posteriores tendo em vista a aplicação deste critério de rotura em
maciços mediamente fraturado e pouco competentes, implementando-se o conceito de maciço
perturbado e não perturbado e ainda procurando que o critério de rotura simule que a resistência à
tração tende para zero para maciços muito brandos (solo residual).
Inicialmente forem desenvolvidas correlações empíricas de forma a estimar os parâmetros do critério
de rotura de Hoek e Brown (1980) a partir do RMR (Rock Mass Rating; Bieniawski, 1989), contudo
verificou-se que estas correlações eram desadequadas, nomeadamente, para maciços de muito
fracas características.
Neste contexto generalizou-se a aplicação do GSI, sendo consensual que este parâmetro exprime de
forma mais adequada as observações geológicas do terreno que influenciam a resistência do maciço,
em particular em maciços de rochas brandas e heterogéneas. Assim sendo, a aplicação do critério
de rotura de Hoek e Brown (1980) foi estendida a rochas brandas (Hoek e Marinos, 2001) e a rochas
xistentas “foliadas/laminadas/cisalhadas” (Hoek et al., 1998).
Na sua versão mais recente o ábaco foi reformulado, introduzindo duas escalas para diminuir a
subjetividade na avaliação dos dois aspetos considerados pelo GSI: compartimentação estrutural e
as condições geológico-geotécnicas das descontinuidades. Por exemplo a compartimentação
estrutural ou imbricamento dos blocos (escala B) é relacionada com o valor do RQD e as condições
das descontinuidades (escala A) é relacionada com a rugosidade e a resistência da descontinuidade
(Hoek et al., 2013) (Figura 2.4).
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Figura 2.4: Quadro para a obtenção do índice GSI (Hoek et al., 2013) Escala A – Condições das descontinuidades;
Escala B – RQD/2

2.4

Critérios de rotura

2.4.1 Mohr-Coulomb
O critério de rotura de Mohr-Coulomb é expresso pela equação 2.1 ou quando expresso em termos
das tensões totais pela equação 2.2.
τ = c’ + σ’n. tg ɸ’

Equação 2.1

Onde τ é a tensão tangencial, ɸ’ o ângulo de atrito interno efetivo, c’ a coesão efetiva e σ’n a tensão
normal efetiva no plano em análise.
σ'1 – σ’3 = 2c’ cos ɸ’ + (σ’1 + σ’3) sin ɸ’

Equação 2.2.

Onde ɸ’ o ângulo de atrito interno efetivo, c’ a coesão efetiva, σ1 e σ3 são as tensões principal mínima
e máxima efetiva respetivamente.
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A Figura 2.5 representa graficamente o critério de rotura de Mohr-Coulomb no espaço τ-σ e ilustra a
relação entre as equações 2.1 e 2.2. Adicionalmente a Figura 2.5 mostra a relação entre o critério de
rotura de Mohr-Coulomb e a resistência à tração e a resistência à compressão uniaxial.

Figura 2.5: Critério de Mohr-Coulomb representado no espaço ’

O critério de rotura de Mohr-Coulomb é adequado para descrever a resistência ao corte de
descontinuidades. A rugosidade e a resistência das asperidades são fatores determinantes no cálculo
da resistência ao corte das descontinuidades em particular a baixas tensões de confinamento. Barton
e Choubey (1977) propuserem uma relação empírica de forma a quantificar a resistência ao corte de
descontinuidades, que se encontra representada pela equação 2.3.
τ = σ’n.tg [JRC. log (

𝐽𝐶𝑆
𝜎´𝑛

) +ɸr]

Equação 2.3

O valor de ɸr corresponde ao ângulo de atrito residual, o valor do JRC (Joint Roughness Coefficient)
é uma estimativa que se obtém ao comparar a aparência das descontinuidades com perfis
normalizados por Barton (figura 2.2) e o valor de JCS (Joint Wall Compressive Strength)
O critério de Mohr-Coulomb é por vezes também utilizado para descrever a resistência ao corte de
maciços rochosos, fornecendo uma aproximação linear da envolvente de rotura numa dada gama de
tensões.

2.4.2 Hoek-Brown
Hoek e Brown (1980) propuseram um critério de rotura para descrever a resistência ao corte de
maciços rochosos. Este critério assume que o meio é isotrópico, sendo por isso adequado para
maciços muito fraturados e intactos. É um critério empírico que foi obtido através do ajuste a um
conjunto de resultados experimentais da relação entre a tensão principal mínima e máxima na rotura.
O critério de Hoek-Brown é expresso pela equação 2.4.
σ'1 = σ’3 + (mσc σ’3 + sσc 2 )0.5

Equação 2.4

Nesta equação, σ’1 é a tensão principal máxima efetiva, σ’3 a tensão principal mínima efetiva, σc a
resistência à compressão uniaxial da rocha intacta e m e s são constantes do maciço. O parâmetro s
relaciona-se com a componente coesiva e depende do grau de fracturação do maciço. Para maciços
intactos, s=1, e para maciços fraturados, este parâmetro diminui com o grau de fracturação, tendendo
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para zero. Por sua vez, o parâmetro m está relacionado com a magnitude das ligações entre
partículas, sendo que, para rochas intactas toma o valor mi, enquanto que em maciços fraturados
assume um valor inferior, m b. O parâmetro de m para rocha intacta - mi - depende do tipo de rocha,
existindo valores tabelados indicativos. O parâmetro m para maciços fraturados - mb – depende do
tipo de rocha (e por isso depende de m i) e do grau de fracturação e alteração do maciço, valores que
estão também tabelas.

2.5

Mecanismos de rotura em maciços rochosos

Os mecanismos de rotura que se desenvolvem em taludes interessando maciços de natureza rochosa
são condicionados pelo grau de fracturação do maciço e pela orientação e inclinação das
descontinuidades em relação à face do talude.
Existem 4 principais tipos de mecanismo de rotura em maciços rochosos: rotura planar, rotura em
cunha, rotura por basculamento e rotura circular. Nos 3 primeiros tipos, a rotura ocorre pelas diaclases
e resulta na instabilidade de blocos (delimitados por descontinuidades). A rotura circular implica a
ocorrência de rotura pelo maciço (rocha intacta + descontinuidades) e tem mais probabilidade de
ocorrer em maciços rochosos muito fraturados, cujo comportamento pode ser aproximadamente
considerado como de um meio contínuo isotrópico (Wyllie e Mah, 2005).

2.5.1 Rotura planar
A rotura planar tem, normalmente, lugar em maciços rochosos que têm como constituição rochas com
resistência média ou alta, afetadas por falhas e diaclases. Este tipo de rotura consiste num
deslocamento de massas rochosas ao longo de uma ou mais superfícies subparalelas entre si.
Segundo Hoek e Bray (1981), esta rotura ocorre quando a direção do plano de deslizamento é
aproximadamente paralela à face do talude, podendo ter uma diferença máxima de 20º. Por sua vez,
o ângulo de inclinação da descontinuidade onde ocorre a rotura deve ser menor do que o da face do
talude, de forma que exista deslizamento.
Este tipo de rotura ocorre na presença de fraturas laterais perpendiculares ou subperpendiculares ao
plano, de modo a causar a perda de contenção lateral da massa deslizante.
Hoek e Bray (1981) também acrescentam que, para a ocorrência de uma rotura planar em condições
drenadas, o ângulo de inclinação do plano de deslizamento tem de ser superior ao ângulo de atrito
considerado para o mesmo.

2.5.2 Rotura em cunha
A rotura em cunha consiste num deslizamento em bloco que é feito ao longo da intersecção de duas
ou mais descontinuidades, dando-se normalmente em maciços de rocha mais resistente. Este tipo de
rotura é típico em maciços rochosos que apresentem várias famílias de descontinuidades bem
definidas. As orientações e os espaçamentos das descontinuidades vão determinar a forma e o
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volume da cunha. As direções destas descontinuidades são divergentes e, consequentemente, ao se
intersectarem, formam um bloco em forma de cunha.
Para que este tipo de rotura ocorra, a linha de intersecção dos dois planos deve aflorar na superfície
do talude com um ângulo de inclinação superior ao ângulo de atrito das descontinuidades (Hoek e
Bray, 1981).

2.5.3 Rotura por basculamento
A rotura por basculamento ocorre, frequentemente, em taludes ingremes de maciços rochosos onde
as descontinuidades têm um pendor muito acentuado. Os planos de descontinuidade, que consistem,
frequentemente, na estratificação ou na foliação, exibem uma inclinação contrária à inclinação do
talude e direção paralela ou subparalela ao mesmo. Este tipo de instabilidade requer um movimento
de rotação dos blocos, sendo que a estabilidade do talude está condicionada pela geometria do bloco
em relação à inclinação do talude.

2.5.4 Rotura circular
A rotura circular é mais frequente em maciços rochosos muito fraturados, que apresentam assim um
comportamento aproximadamente isotrópico, onde a rotura não é controlada pelos planos de
descontinuidades. Maciços com descontinuidades pouco espaçadas e muito meteorizados podem
sofrer este tipo de rotura.

2.6

Técnicas de estabilização de maciços rochosos

A seleção das técnicas de estabilização a empregar num determinado local depende de diversos
fatores, tais como o número e dimensão dos blocos de rocha, estado de meteorização do maciço
rochoso, declive do talude, entre outros. As técnicas de estabilização mais usadas em maciços
rochosos são as ancoragens, pregagens, a rede de malha electrosoldada, betão projetado, muros de
suporte, cabos de aço e a remoção de blocos.
O betão projetado combinado com a utilização de pregagens impede o desprendimento de blocos de
pequena dimensão. Esta solução apenas estabiliza no caso de mecanismos superficiais.
As ancoragens são tirantes de aço que se introduzem no talude ou bloco rochoso, são selados e
subsequentemente pré–tracionados, para contribuírem com força estabilizante sobre o mesmo. Em
Alejano et al. (2010), esta solução foi utilizada de forma a estabilizar o Penedo da Sobreira, cujo
mecanismo de rotura previsto era o basculamento. Os autores sugeriram a execução de um muro de
suporte em betão, cuja ação estabilizadora é determinada pelo seu peso próprio na estabilização do
Penedo. Na Figura 2.6 encontra-se ilustrada a vista do penedo voltada para o talude e na Figura 2.7
a solução de estabilização para o Penedo.
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Figura 2.6: (a) Vista do penedo da Sobreira e (b) Vista do penedo (Alejano et al., 2010)

Figura 2.7: Possível solução para a estabilização do penedo da Sobreira (Alejano et al., 2010)

Choi et al (2009) usaram a técnica de remoção de blocos para a estabilização de um talude na Coreia.
Os mecanismos de rotura que estavam presentes no local eram basculamento e a rotura em cunha.
Neste caso de estudo, encontrava-se em risco um altar pertencente ao património mundial da
UNESCO que se localizava a jusante de um talude com vários blocos com elevado risco de queda. A
remoção de blocos foi a técnica mais adequada pois manteve a imagem natural do local e estabilizouse os elementos que apresentavam risco.
As redes de malha electrosoldada são muito usadas no revestimento de taludes rochosos, para evitar
a queda de blocos, ficando estes retidos na base do talude. A rede é sempre dimensionada para o
maior bloco e aplica-se esta técnica em taludes com blocos rochosos de pequena a média dimensão.
Esta técnica de estabilização adapta-se às condições naturais do terreno, suportando o
desenvolvimento de cobertura vegetal (Figura 2.8).
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Figura 2.8: Talude estabilizado com recurso a rede de malha electrosoldada

Os cabos de aço são poucos usados na estabilização de blocos rochosos pois é necessária na
vizinhança a existência de rocha sã para ancorar o cabo. Na maioria dos casos é usado para blocos
de grande dimensão. O bloco não se pode encontrar num elevado estado de meteorização pois é
necessário que o cabo de aço fique seguro.
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(Folha branca intencionalmente)
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3

Caso de estudo

3.1

Enquadramento geral

A aldeia de Monsanto, localizada no distrito de Castelo Branco, é considerada uma aldeia Histórica
de Portugal, tendo sido distinguida como a “aldeia mais Portuguesa de Portugal” em 1939. Em
Monsanto podem ser encontrados vestígios de presença humana desde a época do Paleolítico. O
povoado foi doado por D. Afonso Henriques à Ordem dos Templários após a sua conquista aos
mouros em 1165.
Devido a este título associado, e à beleza arquitetónica e paisagística da aldeia, atualmente a principal
fonte de rendimento desta aldeia é o turismo. Assim qualquer intervenção deve procurar minimizar o
impacto visual.
Na Figura 3.1, é possível visualizar a aldeia em imagem de satélite através do Google Maps (a) e
uma vista a partir da estrada nacional N239 na direção Sul (b). Esta fotografia foi tirada durante uma
visita ao local de estudo.

(a

(b

)

)

100 m

Figura 3.1: (a) Vista de cima de Monsanto (Google Maps) e (b) Vista lateral de Monsanto obtida a partir da estrada N239 na
direção Sul

3.2

Enquadramento geológico

A nível geológico, a zona de estudo encontra-se no Maciço Ibérico. Na área de Castelo Branco,
Idanha-a-Nova, afloram dois plutões, o plutão pré-varisco de Oledo-Idanha-a-Nova e o plutão de
Castelo Branco. O plutão situado na área de estudo é o de Castelo Branco, sendo este formado por
três granodioritos e dois granitos variscos, com idades entre 310 e 300 Ma. O plutão de Castelo
Branco tem uma área de cerca de 390 𝑘𝑚2 . Este plutão inclui granito moscovítico-biotílico,
granodiorito de grão médio, granodiorito biotítico-moscovítico e granito porfiroide de duas micas
(Antunes, 2006).
Em Monsanto, o local de estudo, a litologia mais abundante é o granodiorito de grão médio. Este
último tem como principais características a ocorrência de aglomerados de grão de quartzo dispostos
aleatoriamente pela rocha e diversas concentrações micáceas. Os aglomerados de biotites
apresentam uma forma arredonda com dimensões entre 6x4mm e os 26x20mm. Os fenocristais de
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feldspato têm uma representatividade variável ao longo do maciço, sendo que nas partes mais
internas a sua concentração é escassa. No entanto, a mesma tende a aumentar à medida que se
aproxima da transição para o granodiorito biotítico-moscovítico (Antunes, 2006).
Na Figura 3.2 pode-se visualizar a zona envolvente do local de estudo assim com as formações
geológicas aflorantes.

Figura 3.2: Mapa geológico do Geopark Naturtejo com as diferentes formações geológicas (adaptado de Naturtejo)

3.3

Topografia

A Câmara Municipal de Idanha-a-Nova disponibilizou um ficheiro Autocad, no qual se visualizam as
curvas de nível da área urbana de Monsanto e que, com recurso ao programa Arcgis, foram utilizadas
para obter o mapa de declives representado na Figura 3.3 e o mapa das linhas hipsométricas
representado na Figura 3.4.

Figura 3.3: Mapa de declives (à esquerda), com localização em imagem de satélite (à direita)
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Figura 3.4: Mapa de linhas hipsométricas (à esquerda), com localização em imagem de satélite (à direita)

O mapa de linhas hipsométricas mostra que existe uma diferença de altitude de, aproximadamente,
200 metros entre o ponto mais alto (correspondente à zona do castelo) e a zona mais baixa, onde
habita a maioria da população. As áreas de cotas mais baixas formam o contorno Norte e Oeste da
área urbana, locais em que se encontram terrenos agrícolas e algumas das infraestruturas
importantes, nomeadamente o edifício da Escola e do Posto da GNR.
O mapa de declives permite identificar os locais onde os taludes têm uma maior inclinação. Verificase que existem vastas zonas aplanadas, que ocorrem no topo do maciço e também no centro
urbanizado da povoação. As áreas aplanadas, que se distribuem aproximadamente em patamares,
são limitadas por vertentes abruptas que são mais evidentes na zona Noroeste, onde se situa a
delimitação da povoação, em que o declive atinge valores da ordem dos 65ºgraus. Na zona que rodeia
o castelo também se encontra uma gama de valores de declives significativos, em especial no limite
Oeste.

3.4

Condições climáticas: Precipitação e Temperatura

Os dados foram obtidos para que se possa analisar o potencial efeito das ações climatéricas como
agentes erosivos. Os dados que a seguir se indicam são dados publicadas pelo Instituto Português
do Mar e da Atmosfera (IPMA), para a estação de Castelo Branco. Tentou-se recorrer ao Sistema
Nacional de Informação de Ambiente, que possui estações situadas por todo Portugal, tendo até
inclusive uma estação em Monsanto, contudo, para esta estação existem apenas dados para os anos
2002, 2003 e 2004.
A precipitação é um dos principais agentes erosivos e os fatores que mais influenciam a erosão são
a precipitação total e a intensidade da chuva. Na Figura 3.5 estão representados os valores médios
mensais da precipitação entre o período de 1971 a 2000. Como seria de esperar, as estações de
Outono e Inverno apresentam precipitação mais intensa. A precipitação anual é de 758 mm, um valor
que se encontra dentro da média de Portugal Continental. Através do IPMA também se conseguiu
obter a informação de que existem, em média, 26 dias por ano onde a precipitação tem uma
intensidade superior a 10 mm/dia. A ocorrência de precipitação intensa potencia um maior transporte
de partículas desagregadas pela água e, consequentemente, uma maior erosão.
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Figura 3.5: Gráfico da média mensal da precipitação no período de 1977-2000 (IPMA, 2017)

A temperatura também é um fator que condiciona os agentes erosivos, sendo que as suas variações
provocam contração e dilatação do maciço, conduzindo a um aumento da abertura das
descontinuidades ou à formação de novas. Também a formação de gelo nas descontinuidades faz
com que ocorra um aumento de volume e, consequentemente, a desagregação da rocha que forma
as paredes da descontinuidade. Na Figura 3.6 apresentam-se as temperaturas máximas e mínimas
diárias para cada mês, verificando-se que existe uma grande amplitude térmica tanto diária como
anual. Segundo o IPMA, existem, em média, 5 dias por ano com a temperatura mínima abaixo dos
0ºC.

Figura 3.6: Gráfico da variação da temperatura no período 1971-2000 (IPMA, 2017)
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4

Caracterização geológica e geotécnica do maciço

4.1

Trabalho realizado

Foram efetuadas várias visitas à aldeia de Monsanto nomeadamente de 3 a 6 de julho e de 5 a 6 de
setembro. No decurso destas visitas foi: i) realizada uma inspeção visual por toda a localidade de
forma a selecionar os locais onde fazer o levantamento das descontinuidades, ii) foram identificados
os que se julgam ter um risco significativo de instabilizarem e por isso necessitarem de intervenção e
iii) foi feita a recolha de amostras de blocos graníticos.
No levantamento de descontinuidades procurou-se escolher locais nas diferentes encostas do maciço
e perto dos lugares a intervir. O número e localização dos locais procurou garantir uma caracterização
adequada do maciço em toda a zona de intervenção – zona urbana da aldeia e acessos ao Castelo.
A caracterização das paredes das descontinuidades inclui a análise da dureza de Schmidt (ISRM,
1978a) para avaliar a resistência à compressão das mesmas.
A recolha de amostras dos blocos graníticos foi efetuada numa obra de escavação que estava a
decorrer no interior de uma casa de modo a ampliar o espaço habitável. Estas amostras
correspondem ao interior de um bloco de rocha de grandes dimensões, sendo mais adequadas aos
ensaios de laboratório do que a rocha alterada, e por vezes friável, que se encontra mais próxima das
superfícies de afloramento.

4.2

Trabalho de campo

Para efetuar a caracterização do maciço e em particular das diaclases, foram selecionadas 10
estações em localizações específicas. Estas foram escolhidas de forma a se encontrarem na
proximidade dos locais a intervir e de modo a serem representativas das várias encostas da aldeia.
Estas informações permitem caracterizar as famílias de diaclases predominante em cada local e
assim prever o mecanismo de rotura mais provável naqueles locais. Ao fazer uma recolha de
informação nas várias encostas da povoação faz com que exista uma maior informação sobre todo o
maciço rochoso. Em cada estação foram obtidos dados quanto à atitude das diaclases, espaçamento,
continuidade, abertura, rugosidade e preenchimento, utilizando a Tabela 4.1 (Ferrer e Valejo, 2007).
Os dados recolhidos bem como o seu tratamento são apresentados na secção 4.4.
Na Figura 4.1 estão representados os locais onde foram efetuadas as estações de diaclasamento e
respetiva numeração. Os afloramentos mostram blocos de rocha de tonalidade amarelada (W3) e,
próximo das diaclases, rocha por vezes friável (W4). Nas zonas de cotas mais elevadas e aplanadas,
onde predominam os caos de blocos característicos da paisagem granítica, existe granito fortemente
arenizado, totalmente friável (W5) ou formando solo (ISRM, 1981).
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Figura 4.1: Imagem de satélite (Google maps) com localização das estações de diaclasamento
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Tipo de Plano

Juntas

60-200

Extremamente Larga
Cavernosa

100 - 1000
>1000

25
Solo Residual
VI

Muito Consistente
Duro
Muito Duro

4
5
6

Resistência

Resistência ao Esclerómetro de Bolso KG/cm2

Branco
Consistente

3

Percolação

2

Muito Brando
1

Flui

Pinga

Meteorização

Húmido

Rugosidade
JRC

Seco

Muito Meteoriz.
Completamente Meteoriz.
V

Mediamente Meteoriz.
IV

III

São
Ligeira/ Meteoriz.

I
II

Espessura (mm)

Composição

18 - 20

16 - 18

14 - 16

12 - 14

10 - 12

8 - 10

Abertura (mm)

6-8

4-6

2-4

Larga

2.5 -10

Muito Larga

Moderadamente Aberta

0.5 -2.5

10 - 100

Aberta

0.25 - 0.5

Continuidade (m)

>10

Apertada
Parcialmente Aberta

0.1 - 0.25

Muito Alta
Muito Apertada

>20

Alta

10-20
<0.1

Baixa
Moderada

1-3

Muito Baixa

<1

Espaçamento(mm)

3-10

Muito Separadas
Extremamente Separadas

>6000

Separadas

2000-6000

Moderadamente Juntas

200-600

Estação
nº

600-2000

0-2

Extr. Juntas
Muito Juntas

<20
20-60

Inclinação

Direção da Inclinação

Tabela 4.1: Tabela usada no trabalho de campo

Preenchimento

4.3

Tratamento de dados

Nesta secção são apresentados os dados recolhidos em cada uma das estações de diaclasamento e
o respetivo tratamento, sendo que os dados recolhidos se encontram no Anexo I.
A análise de diaclases foi efetuada com o auxílio ao programa Dips 7.0 a partir da projeção em rede
de igual área da atitude dos planos em cada estação e representação dos seus polos. O programa
gera diagramas de isodensidades que permitem identificar as principais famílias de diaclases (Figura
4.5). Deste modo é possível efetuar também uma análise cinemática, projetando o plano
correspondente ao talude e o ângulo de atrito admitido para as diaclases e determinar o mecanismo
de rotura com maior probabilidade de ocorrer. Em anexo encontram-se imagens da análise cinemática
para cada uma da estação e para cada mecanismo. Os intervalos de valores obtidos para cada
característica, e para cada família foram obtidos após a realização de histogramas no programa Dips
7.0, sendo que os valores em parenteses correspondem aos valores mais predominantes de cada
família, para cada caracteristica. A resistência das paredes das descontinuidades foi determinada
com base na dureza de Schmidt, admitindo um peso volúmico de 25 KN/m 3 para granito alterado.
As diaclases obtidas da estação 1 e da estação 2 apresentavam orientações e direções semelhantes
e, estando próximas, foram analisadas como sendo uma única estação. Os dados foram obtidos num
talude com a direção N65º e inclinação 65ºNW (Figura 4.6). Para a análise cinemática admitiu-se de
forma conservativa um valor de 30º para o ângulo de atrito das diaclases, sendo a escolha deste valor
justificada na secção 4.6.

Figura 4.2: Diagrama de isodensidades das estações 1+2
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Figura 4.3: Taludes de corte de estrada correspondentes a (a) Estação 1 e (b) Estação 2
Tabela 4.2: Resumo das famílias de descontinuidades e suas características (estação 1+2)

Rugosidade

Resistência

JRC

JCS (MPa)

<0.1 - 100

2 - 16

48 - 120

(1-3)

(0.1-0.25)

(6/8)

(120)

60 - 2000

<1-3

<0.1 - 2.5

2 - 14

40 - 155

N60º; 3ºNW

(60-200)

(<1)

(<0.1)

(6/8)

(155)

Família 3

200 - 6000

<1 - 10

<0.1 - 100

4 - 12

27 - 57

N155º; 77ºNE

(600-2000)

(3-10)

(0.5-2.5)

(10/12)

(30)

Família 4

60 - 2000

<1 -10

<0.1 - 2.5

2-8

60 - 74

N36º; 80ºSE

(600-2000)

(3-10)

(0.25-0.5)

(6/8)

(60)

Espaçamento (mm)

Continuidade (m)

Abertura (mm)

Família 1

200 - 6000

<1 - 10

N85º; 71ºSE

(600-2000)

Família 2

Tabela 4.3: Resultado da análise cinemática da estação 1+2

Rotura Planar

Rotura por Basculamento

Rotura em Cunha

Todas as Famílias

12,99%

11,69%

27,01%

Família 1

-

100,00%

-

Família 4

-

37,50%

-

Na estação 1+2 registaram-se alguns valores de resistência à compressão uniaxial mais elevados do
que nas restantes estações, que são pontuais e, portanto, não se consideram representativos da
resistência do maciço. O valor do espaçamento e da rugosidade é semelhante em todas as famílias,
sendo que apenas o valor da continuidade apresenta maior variabilidade. A Tabela 4.3 apresenta os
resultados da análise cinemática tendo associadas diferentes percentagens. Estas percentagens
significam que todas as leituras da família 1 (100%) conduzem à formação de potenciais mecanismos
de rotura por basculamento, mas apenas 11,69% de todos as leituras efetuadas na estação produzem
esse tipo de rotura. Ao analisar esta tabela, conclui-se que o mecanismo de rotura com maior
probabilidade de ocorrer é a rotura em cunha devido à intersecção dos vários planos de diaclases.
Contudo, é de ter em atenção a família 1 e 4 no que respeita a basculamento.
As estações 3 e 4, dada a proximidade e complementaridade dos dados obtidos, foram tratadas como
uma única estação (Figura 4.4). Estes dados foram obtidos em dois taludes praticamente ortogonais
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entre si (Figura 4.5). Para a análise cinemática foi considerado apenas o talude mais representativo
da encosta, com a direção N25º e a inclinação de 70ºNW.

Figura 4.4: Diagrama de isodensidades das estações 3+4

(a

(b

)

)

Figura 4.5: Taludes de corte de estradas correspondentes a (a) Estação 3 e (b) Estação 4
Tabela 4.4: Resumo das famílias de descontinuidades e suas características (estação 3+4)

Abertura

Rugosidade

Resistência

(mm)

JRC

JCS (MPa)

1 - 10

<0.1 - 100

4 - 10

34 - 112

(200-600)

(1-3)

(<0.1)

(4/6)

(36)

Família 2

200 - 2000

<1-10

0.25 - 100

2 - 12

40 - 56

N158º; 85ºSW

(200-600)

(1-3)

(2.5-10)

(2/4)

(54)

Família 3

60 - 2000

<1 - 20

0.1 - 100

4 - 14

36 - 74

N48º; 19ºNW

(200-600)

(1-3)

(10-100)

(4/6)

(52)

Família 4

200 - 2000

<1 -10

<0.1 - 100

4 - 14

32 - 103

N8º; 42ºESE

(600-2000)

(1-3)

(10-100)

(10/12)

(55)

Espaçamento (mm)

Continuidade (m)

Família 1

200 - 6000

N149º; 72ºNE
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Tabela 4.5: Resultado da análise cinemática da estação 3+4

Rotura Planar

Rotura por Basculamento

Rotura em Cunha

14,52%

4,84%

21,21%

Família 3

29,41%

-

-

Família 4

-

9,09%

-

Todas as Famílias

Na estação 3+4 as características do maciço apresentaram valores muito semelhantes,
nomeadamente, a continuidade (Tabela 4.4). A maior disparidade de resultados ocorre na abertura
de diaclases que, na família 1, é muito inferior à das restantes famílias. A resistência à compressão
uniaxial das paredes das diaclases, apesar de apresentar alguns valores mais elevados nas famílias
1 e 4, tem um valor médio próximo em todas as famílias.
Na Tabela 4.5 verifica-se que o mecanismo de rotura mais provável de acontecer é a rotura em cunha
para as intersecções das famílias 1 e 2. Porém, a rotura planar provocada pela família 3 e a rotura
por basculamento provocada pela família 4 também devem ser consideradas.
As estações 5 e 6 localizam-se no centro de Monsanto. Este caso é semelhante aos anteriores onde
foram agrupados os dados de ambas as estações. Esta estação foi onde se obteve menos registos
de descontinuidades devido ao facto de os taludes se encontrarem no centro da povoação, onde os
afloramentos são escassos e de extensão reduzida (Figura 4.6). Conclui-se que existem duas famílias
subverticais de diaclases e ainda algumas diaclases aleatórias subhorizontais. Os dados foram
obtidos num talude com a direção de N70º e a inclinação de 75ºNW (Tabela 4.6).

Figura 4.6: Diagrama de isodensidades das estações 5+6
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Figura 4.7: Taludes de escavação para abertura de ruas no interior da povoação correspondentes a (a) Estação 5 e (b)
Estação 6
Tabela 4.6: Resumo das famílias de descontinuidades e suas características (estação 5+6)

Rugosidade

Resistência

JRC

JCS (MPa)

0.25 - 0.5

4-6

60

(1-3)

(0.25-0.5)

(4/6)

(60)

60 - 2000

1-10

0.25 - 0.5

4-8

30 - 68

(600-2000)

(3-10)

(0.25-0.5)

(4/6)

(30)

Espaçamento (mm)

Continuidade (m)

Abertura (mm)

Família 1

60 - 200

1-3

N12º; 90º

(60-200)

Família 2+3
N60º; 90º

Tabela 4.7: Resultado da análise cinemática da estação 5+6

Todas as Famílias
Família 2 + 3

Rotura Planar
0,00%

Rotura por Basculamento

Rotura em Cunha

18,18%

3,24%

-

75,00%

-

A família 2+3 foram unidas pois após a analise do diagrama de isodensidades conclui-se que estava
representada a mesma família. As características nesta estação apresentam valores semelhantes
para as duas famílias, sendo que a maior diferença de valores se verifica no espaçamento das
descontinuidades (Tabela 4.6). O mecanismo de rotura com maior probabilidade de acontecer é a
rotura por basculamento, condicionada em particular pela família 2 (Tabela 4.7).
A estação 7 encontra-se na encosta noroeste de Monsanto e tem como limitação o facto de apresentar
poucas leituras dado que, neste caso, predominam caos de blocos. Os dados foram obtidos num
talude vertical com a direção de N65º e a inclinação de 65ºNW (Figura 4.8).
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Figura 4.8: Diagrama de isodensidades da estação 7 e afloramento rochoso onde foi realizada a estação 7
Tabela 4.8: Resumo das famílias de descontinuidades e suas características (estação 7)

Espaçamento (mm)

Continuidade (m)

Abertura (mm)

Rugosidade
JRC

Resistência
JCS (MPa)

Família 1
N78º; 84ºSSE

200 - 2000
(600-2000)

1 - 10
(3-10)

10 - 100
(10-100)

6 - 12
(6/8)

29 - 58
(30)

Família 2
N2º; 28ºE

200 - 600
(200-600)

3-10
(3-10)

10 - 100
(10-100)

6-8
(6/8)

29
(29)

Família 3
N96º; 22ºNNE

200 - 2000
(600-2000)

1 - 10
(3-10)

0.25 - 100
(0.25-0.5)

8 - 10
(8/10)

27
(27)

Tabela 4.9: Resultado da análise cinemática da estação 7

Rotura Planar

Rotura por Basculamento

Rotura em Cunha

Todas as Famílias

6,25%

25,5%

3,67%

Família 1

-

100,00%

-

A estação 7 apresenta resultados bastante constantes em todas as suas características para as três
famílias (Tabela 4.8). Apenas na abertura se verifica que existe uma diferença de valores. Nesta
estação o mecanismo de rotura mais provável é a rotura por basculamento, como apresentado na
Tabela 4.9. Neste caso, a família 1 é a mais preocupante pois é subvertical e subparalela ao talude.
A estação 8 encontra-se na encosta Este de Monsanto. Os dados foram obtidos numa área aplanada
no topo da elevação e tem direção de N10º e inclinação de 40ºESE (Figura 4.9).

Figura 4.9: Diagrama de isodensidades da estação 8 e zona aplanada no topo do cabeço onde se localiza a estação 8
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Tabela 4.10: Resumo das famílias de descontinuidades e suas características (estação 8)

Espaçamento (mm)

Continuidade (m)

Abertura (mm)

Rugosidade
JRC

Resistência
JCS (MPa)

Família 1
N118º; 18ºSW

600 - 2000
(600-2000)

3 - 10
(3-10)

2.5 - 10
(2.5-10)

10 - 12
(10/12)

30
(30)

Família 2
N36º; 72ºNW

600 - 2000
(600-2000)

3 - 10
(3-10)

0.1 - 0.25
(0.1-0.25)

8 - 10
(8/10)

47
(47)

Família 3
N100º; 76ºSSW

200 - 600
(200-600)

3 - 10
(3-10)

0.1 - 0.25
(0.1-0.25)

6-8
(6/8)

60
(60)

Família 4
N1º; 12ºE

60 - 600
(60-200)

1 -10
(1-3)

0.1 - >1000
(0.1-0.25)

8 - 14
(8/10)

44 - 71
(71)

Tabela 4.11: Resultados da análise cinemática da estação 8

Rotura Planar

Rotura por Basculamento

Rotura em Cunha

Todas as Famílias

8,33%

0,00%

6,30%

Família 4

28,57%

-

-

Na estação 8 verifica-se uma homogeneidade de valores das características sendo que a
característica que tem maior discrepância é a resistência à compressão uniaxial (Tabela 4.10). Na
Tabela 4.11 pode-se verificar que o mecanismo de rotura mais provável é a rotura planar. Este
resultado já era esperado pois, no trabalho de campo foi possível identificar bastantes situações onde
tal ocorria. A família 4 é a que contribui mais para a rotura planar no local.
A estação 9+10 encontra-se também na encosta Este de Monsanto, um pouco a Sul da estação 8,
em zona aplanada do maciço granítico. Nesta, englobaram-se os valores dos 2 locais analisados. Os
dados foram obtidos num talude com a direção de N10º e a inclinação de 50ºESE (Figura 4.10 e
Figura 4.11).

Figura 4.10: Diagrama de isodensidades das estações 9+10
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Figura 4.11: Zonas aplanadas no topo do cabeço correspondentes a (a) Estação 9 e (b) Estação 10
Tabela 4.12: Resumo das famílias de descontinuidades e suas características (estação 9+10)

Espaçamento(mm)

Continuidade(m)

Abertura (mm)

Rugosidade
JRC

Resistência,
JCS (MPa)

Família 1
N94º; 70ºS

200 - 2000
(200-600)

1 - >20
(>20)

0.1 - 100
(0.1-0.25)

4 - 12
(4/6)

49 - 184
(49)

Família 2
N7º; 84ºESE

200 - 2000
(200-600)

1-10
(1-3)

2.5 - 100
(2.5-10)

2 - 10
(8/10)

40 - 74
(74)

Família 3
N159º; 74ºSW

20 - 2000
(20-60)

1 - 10
(1-3)

<0.1 - 1000
(<0.1)

4 - 12
(10/12)

57 - 67
(57)

Tabela 4.13: Resultados da análise cinemática da estação 9+10

Rotura Planar

Rotura por Basculamento

Rotura em Cunha

Todas as Famílias

5,19%

19,48%

3,43%

Família 3

-

100,00%

-

Família 2

-

21,74%

-

Na estação 9+10 as famílias de descontinuidades apresentam alguma uniformidade nos resultados
de cada característica (Tabela 4.12). A família 1 apresenta-se com piores características devido à sua
fraca rugosidade e resistência e a uma maior continuidade. Na Tabela 4.13 visualiza-se que o
mecanismo de rotura com maior probabilidade de acontecer é a rotura por basculamento. Neste local
há duas famílias que contribuem para esta rotura, a família 3, com maior probabilidade, e a família 2.

4.4

Ensaios de laboratório

Com os blocos recolhidos em Monsanto foram preparados 4 provetes cilíndricos sobre os quais foram
realizados ensaios de determinação velocidade de ultrassons e ensaios de compressão uniaxial. O
ensaio de velocidade de ultrassons, sendo um ensaio não destrutivo, foi realizado em primeiro lugar.
Os provetes seguiam as dimensões recomendadas nos procedimentos da International Society for
Rock Mechanics (ISRM, 1978b). A ISRM aconselha que os provetes tenham forma cilíndrica, com
diâmetro de 54 mm e altura igual a 2,5 a 3 vezes o diâmetro. Também aconselham que sejam
ensaiados no mínimo 5 provetes. Nesta dissertação foram apenas ensaiados 4 provetes, devido ao
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facto de a rocha ter tendência a desagregar durante a carotagem. Os provetes ensaiados tinham 54
mm de diâmetro e 142 mm de altura (Figura 4.12). A carotagem dos provetes foi efetuada com o
recurso a água e realizada no laboratório de Geomecânica do Instituto Superior Técnico.l

(b)

(a
)

Figura 4.12: (a) Diâmetro do provete e (b) Altura do provete

4.4.1 Ensaio de determinação da velocidade de ultrassons
O ensaio de determinação de velocidade de ultrassons consiste em aplicar ondas longitudinais de
alta frequência (55KHz) num dos extremos do provete, sendo medido o tempo de chegada das ondas
ao outro extremo do provete (Figura 4.13). A partir desse valor é possível deduzir a velocidade de
propagação dos ultrassons no provete.

Figura 4.13: Ensaio de determinação da velocidade de ultrassons

Os resultados obtidos encontram-se na Tabela 4.14.
Tabela 4.14: Tempo e velocidade de propagação de ondas longitudinais.

Provete 1

Provete 2

Provete 3

Provete 4

Tempo (μs)

55,60

49,40

42,30

52,10

Velocidade (m/s)

2553,96

2874,49

3356,97

2725,53

Na Tabela 4.15 são indicados valores típicos da velocidade de ultrassons em algumas rochas, sendo
possível verificar-se que a velocidade no granito são (intacto) varia entre 4500 e 6000 m/s. Os valores
obtidos nos ensaios são substancialmente inferiores, cerca de metade, confirmando a caracterização
visual realizada in situ que indicava que o granito analisado se encontra alterado (W3, localmente
W4).
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Tabela 4.15: Velocidade das ondas longitudinais em rochas (Vallejo et al., 2002)

Rocha Sã

Velocidade (m/s)

Arenito

1400-4200

Basalto

4500-6500

Calcário

2500-6000

Conglomerado

2500-5000

Diabase

5500-7000

Dolerito

4500-6500

Gabro

4500-6500

Granito são

4500-6000

Marga

1800-3200

4.4.2 Ensaio de compressão uniaxial
O ensaio de compressão uniaxial consiste em aplicar no provete uma força axial de compressão até
o levar à rotura (Figura 4.14). Este ensaio é utilizado para o estudo da resistência ao corte e da
deformabilidade das rochas, sendo que neste caso apenas foi medida a resistência à compressão
uniaxial. Os ensaios foram realizados a tensão controlada, tendo sido aplicada uma taxa de
carregamento de cerca de 1,8 KN/s.
Os resultados obtidos encontram-se na Tabela 4.16.
Tabela 4.16: Resultados dos ensaios de compressão uniaxial

Força Rotura (KN)
Resistência à compressão uniaxial
(MPa)

Provete 1

Provete 2

Provete 3

Provete 4

119,05

110,78

127,13

100,85

51,90

48,29

55,42

43,97

Figura 4.14 Ensaio de compressão uniaxial

Ao efetuar-se uma análise aos dados foi possível observar-se um desvio dos valores obtidos. Os
desvios poderão ter ocorrido devido à presença de cristais de dimensão mais elevada em algumas
zonas, como, por exemplo, megacristais de feldspato ou ainda devido a pequenas imperfeições nas
bases dos provetes. Na Tabela 4.17 são indicados valores típicos da resistência à compressão
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uniaxial de alguns tipos de rocha. Com base nos valores indicados na tabela pode-se concluir, tal
como referido anteriormente, que o granito testado se encontra alterado.
Tabela 4.17: Valores de resistência à compressão uniaxial para vários tipos de rochas e graus de alteração (Rocha, 2013)

Tipo de Rocha

Resistência à Compressão Uniaxial (MPa)

Granito São

118,0

Granito Alterado

35,0

Granito Muito Alterado

13,9

Granodiorito

198,1

Basalto

215,5

Pórfiro

91,7

Gnaisse

160,0

Classificação do maciço – RMR e GSI

4.5

No capítulo 2 foram mencionados e explicados os sistemas de classificação RMR e GSI, que irão ser
agora aplicados nesta secção. A informação necessária para a aplicação dos sistemas de
classificação foi apresentada nas secções anteriores, 4.2 a 4.4. Irá proceder-se primeiro à aplicação
do sistema de classificação RMR.
Os ensaios de compressão uniaxial realizados em laboratório conduziram a um valor de resistência
à compressão de cerca de 50 MPa. Os valores de resistência à compressão uniaxial obtidos com
recurso ao martelo de Schmidt apresentaram maior dispersão, uma vez que são condicionados pelo
estado de meteorização das diaclases. Para as famílias de diaclases com menores abertura e menos
alterados (Família 1 e 2 da estação 1+2) os valores de resistência à compressão uniaxial excedeu
frequentemente 100MPa; contudo para diaclases com maior abertura o valor médio da resistência à
compressão uniaxial foi cerca de 50MPa, atingindo por vezes valores inferiores (Família 1 da estação
8).
Um dos parâmetros necessários para a classificação do RMR é o Rock Quality Designation (RQD).
O RQD, introduzido por Deere et al (1967), fornece de forma indireta informação sobre dois
parâmetros importantes, o estado de alteração e fracturação do maciço. Este parâmetro é indicativo
da qualidade do maciço rochoso e é obtido através de amostras de furos de sondagem. Para esta
dissertação não foram realizados furos de sondagem ao maciço, portanto foi usada a equação 4.1
que estima o valor do RQD em função do espaçamento médio das descontinuidades (Priest, 1993).
RQDt =100 𝑒 −𝜆𝑡 (λt+1)

Equação 4.1

Sendo que:
•

t= valor mínimo do espaçamento entre descontinuidades considerado para o cálculo, sendo
que para o RQD convencional o valor é de 0,1m, de acordo com a definição deste parâmetro.
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•

λ= espaçamento médio das descontinuidades por metro linear.

A classificação do maciço foi realizada tendo em conta todas as famílias de descontinuidades, dada
a variabilidade de condições identificadas o sistema de classificação foi aplicado considerado um
cenário otimista, a azul, e um pior, a vermelho (Tabela 4.18). Deste modo consegue-se obter um
intervalo de valores prováveis que permitem dimensionar as soluções de contenção a adotar.
Tabela 4.18: Rock Mass Classification (Bieniawski, 1989)

(a) Five basic rock mass classification parameters and their ratings
Point load
2–4
1.
strength index
> 10
4 - 10
Strength
(MPa)
of intact
Uniaxial
rock
Compressive
> 250
material
100 - 250
50 - 100
Strength (MPa)
Rating
15
12
7
90-100
2. RQD (%)
75 - 90
50 – 75

1 -2

25 - 50
4

2

1

<1
0

Rating

20

15

10

8

<25
3

3. Joint Spacing (m)

>2

0.6 - 2

0.2 - 0.6

0.06 - 0.2

< 0.06

Rating

20

15

10

8

5

Slightly
rough
surfaces,
highly
weathered
separation <
1mm

Continuous,
slickensided
surfaces, or
gouge < 5mm
thick, or
separation 15mm

Continuous joints,
soft gouge > 5mm
thick, or
separation > 5mm

4. Condition of joints

Rating

5. Groundwater per 10m
tunnel length (l/min) or
Joint Water pressure/major
in situ stress, or
General conditions at
excavation surface

Rating

Slightly
Not continuous,
rough
very rough
surfaces
surfaces,
Slightly
unweathered
weathered
wall rock, no
wall rock
separation
Separation
<1mm

25 - 50

5 - 25 1 - 5

30

25

20

10

0

none
0
Completely dry

<10
0-0.1
Damp

10-25
0.1-0.2
Wet

25 - 125
0.2-0.5
Dripping

>125
>0.5
Flowing

15

10

7

4

0
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(b) Guideline for classification of discontinuity conditions
Parameter

Ratings
3 - 10m
10 - 20m

Discontinuity length
( persistence)

<1m

1 - 3m

6

4

2

1

0

Separation
(aperture)

None

<0.1mm

1 - 5mm

>5mm

Roughness
Infilling
(gouge)

6

5

0.1 - 1.0mm
4

1

0

Very rough

Rough

Slightly rough

Smooth

Slickensided

6

5

3

1

0

<5mm
2

>5mm
0

Unweathered

4
Slightly
weathered

>5mm
2
Moderately
weathered

Highly
weathered

Decomposed

6

5

3

1

0

Hard filling
<5mm

None
6

Wathering

>20m

Soft Filling

Tabela 4.19: Classes de maciços rochosos (adaptado de Bieniswski, 1989)

Class Number

I

II

III

IV

V

100-81

80-61

60-41

40-21

<20

Very good

Good

Fair

Poor

Very Poor

Cohesion of rock
mass (KPa)

>400

300-400

200-300

100-200

<100

Friction angle of rock
mass (deg)

>45

35-45

25-35

15-25

<15

Rating
Description

Os resultados obtidos refletem bem as observações de todo o trabalho de campo, em que se verificou
que algumas áreas do maciço se encontram em melhor estado do que outras. Ao caracterizar e
classificar as descontinuidades, foi possível notar que a resistência à compressão uniaxial diferia de
zona para zona, mas também a abertura e espaçamento de cada família de descontinuidades. Foi
então feita uma avaliação global do maciço sendo que as classes apresentadas na Tabela 4.19
correspondem ao RMR básico, pois não se descontaram os valores presentes na Tabela 2.7 (d)
referentes à orientação das famílias de descontinuidades em relação à estrutura.
Procede-se de seguida à determinação do GSI. De acordo com Hoek et al (2013) o valor de GSI pode
ser avaliado de forma menos subjetiva através de dois parâmetros, JCond89 (Joint Condition) e RQD.
O valor de RQD foi explicado e calculado anteriormente para o sistema de classificação RMR. O
JCond89 foi definido por Bieniawski (1989) e usado para definir a escala horizontal de Hoek et al
(2013). Na Tabela 4.20 encontram-se representadas as classificações das características das
descontinuidades.
Tabela 4.20: Definição de JCond89 (Bieniawski, 1989)

Condition of
Discontinuities

Rating

Very rough
surfaces
Not continuous
No separation
Unweathered
wall rock
30

Slightly rough
surfaces
Separation
<1mm
Slightly
weathered walls
25
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Slightly rough
surfaces
Separation
<1mm
Highly
weathered walls
20

Slickensided
surfaces or
Gouge <5mm
thick or
Separation
Continuous
10

Soft gouge
>5mm thick or
Separation
>5mm
Continuous
0

O GSI é então dado pela equação 4.2 (Hoek et al, 2013):
GSI= 1.5 JCond89 + RQD/2

Equação 4.2

Na avaliação da classificação do GSI também se consideram dois cenários possíveis, um mais
otimista (valor a azul na Tabela 4.20) das condições do maciço, e um mais desfavorável (a vermelho
na Tabela 4.20). Obteve-se assim o intervalo de valores de GSI entre 32 e 87.

4.6

Estimativa dos parâmetros geotécnicos

4.6.1 Resistência ao atrito das diaclases
O ângulo de atrito pode ser obtido através da equação 2.3, utilizando os valores de JRC e JCS que
foram obtidos a partir do levantamento de campo e apresentados na secção 4.4. O valor de ɸr foi
estimado com base no trabalho de Barton e Choubey (1977) pela equação 4.3.
ɸr = (ɸb-20) + 20 (r/R)

Equação 4.3

Em que ɸb é o ângulo de atrito base para cada rocha, medido em superfícies lisas de rocha intacta. O
intervalo de valores de ɸb para diferentes tipos de rocha encontra-se na Tabela 4.21.
Tabela 4.21: Ângulo de atrito base para várias rochas (adaptado de Barton e Choubey, 1977)

Moisture condition

Basic friction angle ɸb (º)

Reference

Fine-grained granite

Dry

31-35

Coulson,1972

Fine-grained granite

Wet

29-31

Coulson,1972

Coarse-grained granite

Dry

31-35

Coulson, 1972

Coarse-grained granite

Wet

31-33

Coulson ,1972

Rock type

A rocha presente no local de estudo é um granito de grão médio a grosseiro, portanto o intervalo de
valores do ângulo de atrito base é de 31-35º.
Na equação 4.3, r é o ressalto fornecido pelo martelo de Schmidt em superfícies de diaclases em
condições naturais (alteradas) e R é o ressalto fornecida pelo martelo de Schmidt em superfícies
intactas e secas. Barton e Choubey (1977) reportam também um valor de R igual a 50 em granito de
grão grosseiro.
O valor de r foi estimado como uma média do ressalto do martelo de Schmidt medido durante o
levantamento de campo, igual a 32 (ver Anexo I).
Substituindo os valores anteriores na Equação 4.3 e considerando ɸb igual a 31º obtém-se ɸr = 24º.
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Na Figura 4.15 está representado o gráfico da tensão tangencial em função da tensão normal, obtidos

JRC

6

JCS (MPa)
ɸr (Graus)

50
24

σn (MPa)

ɸ (Graus)

τ (MPa)

0,10

40,19

0,08

0,25

37,81

0,19

0,50

36,00

0,36

1,00

34,19

0,68

1,50

33,14

0,98

2,00

32,39

1,27

Tensão Tangencial (MPa)

por aplicação da equação 2.3 considerando ɸr = 24º.
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
-0,50

0,50

1,50

2,50

3,50

4,50

Tensão Normal (MPa)

Figura 4.15: Tensão tangencial em função da tensão normal

Ao analisar a Figura 4.15 denota-se que o ângulo de atrito vai diminuindo à medida que a tensão
normal vai aumentado. Este fenómeno é visível tanto pela tabela como a nível gráfico. Os valores de
ângulo de atrito mais relevantes são os associados a valores de baixa tensão normal, pois é nesta
gama de valores que os locais de estudo se situam. A maioria dos blocos apresenta tensões normais
na gama de valores baixos, de cerca de 0,25 MPa, admitindo uma altura de 10m para os blocos
rochos e peso volúmico de 25 KN/m3. Existem, no entanto, outros casos em que, devido à diminuição
da superfície de contacto na base, a tensão normal deverá aumentar de forma significativa, podendo
exceder facilmente o valor de 1,00 MPa. Nessas condições, o valor de ângulo de atrito é de 34º.
Contudo de forma a acautelar a ocorrência de condições das descontinuidades mais desfavoráveis
(como as verificadas nas famílias 2 e 3 da estação 7), na análise cinemática considerou-se um valor
conservativo de 30º para o ângulo de atrito das diaclases.

4.6.2 Critério de rotura de Hoek-Brown
Os parâmetros do critério de rotura Hoek-Brown podem ser estimados através de equações empíricas
propostas por Hoek et al (2002) com base no valor do GSI. Tendo sido calculado anteriormente o
intervalo de valores do GSI, para a determinação dos critérios, usar-se-á aqui um valor médio de
GSI=59. O parâmetro mb, é calculado através da equação 4.4 sendo que o valor de mi é obtido através
da Tabela 4.22. O fator D depende do grau de perturbação a que a rocha foi sujeita. Este valor varia
de 0, para maciços rochosos não perturbados, até 1 para maciços rochosos bastante perturbados,
sendo que neste caso foi considerado um valor de 0,7.
𝐺𝑆𝐼−100
)
28−14𝐷

mb = mi exp (

Equação 4.4

O valor obtido para o parâmetro mb é de 3,36 assumindo mi igual a 32.
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Tabela 4.22: Valores da constante do material m i para maciços intactos por tipo de rocha (adaptado de Hoek &
Marinos,2000; Hoek, 2007)

Rock
type

Class

Texture

Group

Coarse
Granite
(32 ± 3)

Light

Fine

Very Fine

-

-

-

-

Dolerite
(16 ± 5)

-

-

-

-

Peridotite
(25 ± 5)

Rhyolite
(25 ± 5)
Andesite
(25 ± 5)

Diabase
(15 ± 5)
Dacite
(25 ± 3)
Basalt
(25 ± 5)

Breccia
(19 ± 5)

Tuff
(13 ± 5)

Granodiorite
(29 ± 3)

Plutonic

Gabbro
(27 ± 3)
Norite
(20 ± 5)
Pórfiros
(20
± 5)

Dark

Igneous

Medium
Diorite
(25 ± 5)

Hypabyssal

-

Lava
-

Volcanic

Agglomerate
(19 ± 5)

Pyroclastic

-

O parâmetro s é calculado através da equação 4.5.
s = exp (

𝐺𝑆𝐼−100
)
9−3𝐷

Equação 4.5

O valor obtido é 2,6*10^-3.
O parâmetro a serve para uma melhor interpretação dos maciços rochosos de baixa qualidade
fazendo com que a curvatura da envolvente seja ajustada.
a=

1
2

+

1
6

(𝑒 −𝐺𝑆𝐼/15 - 𝑒 −20/3 )

Equação 4.6

O valor obtido para este parâmetro é de 0,503.
Como anteriormente referido o critério de rotura de Hoek-Brown é utilizado para descrever a
resistência ao corte do maciço, sendo por isso para avaliar a resistência de maciços na análise de
mecanismo de rotura globais (ex. circulares).
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(Folha branca intencionalmente)
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5

Identificação de locais com risco elevado e proposta
de medidas de estabilização

5.1

Enquadramento dos locais e condicionantes

Durante as campanhas de trabalho de campo realizadas na aldeia de Monsanto foi possível identificar
locais que apresentavam risco médio a elevado de instabilização e, portanto, necessitam de
intervenção no sentido de minimizar esse risco.
Sendo o registo histórico fundamental para avaliação da probabilidade de ocorrência de movimentos
de terreno, procurou-se averiguar junto dos habitantes e da Junta de Freguesia a existência de
registos de movimentação de blocos. A resposta foi negativa em ambos os casos pelo que esse fator
não pode ser utilizado na presente análise de instabilidade potencial. Os locais identificados
encontram-se localizados na Figura 5.1 e representam aqueles que, devido às dimensões dos blocos,
aos declives das encostas e/ou às atitudes das descontinuidades, e potenciais danos em caso de
rotura se afiguram com maior risco relativamente a movimentos de massa.

4
2

3

16

1

18
5

19
20
22
6

15

17

14

21

13

23
9

10

12
11

8

7

Figura 5.1: Imagem adaptada do Google maps consultado em Setembro de 2017 com a localização dos locais
selecionados
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A acessibilidade aos locais é, na maioria dos casos, difícil pois o centro da povoação é caracterizado
por ruas estreitas e na encosta Este o único acesso é por caminhos pedestres que fazem parte dos
trilhos de acesso ao Castelo Monsanto, o qual ao se localizar no topo de uma colina, apresenta
declives acentuados, tal como visto no capítulo 3 na Figura 3.3. Todas estas condicionantes fazem
com que o transporte de maquinaria para os locais possa ser limitado.
A aldeia é densamente urbanizada o que faz com que a queda de um bloco possa causar danos
materiais e/ou humanos elevados.
De forma facilitar a exposição e a tornar menos repetitiva, os locais vão ser apresentados em grupos
em função da sua localização na encosta e do tipo de solução de intervenção proposta.

5.2

Locais identificados e soluções propostas

5.2.1 Encosta Oeste
Na encosta Oeste encontram-se os locais de 1 a 6. Nesta encosta a estação de diaclases mais
relevante é a estação 3+4.
O ponto 1 localiza-se numa zona de passagem dentro do perímetro do cemitério, o qual está situado
na periferia de Monsanto, sendo consequentemente, o acesso ao local facilitado. Na Figura 5.2 é
possível visualizar o local, estando os blocos instáveis enumerados.
O mecanismo de rotura do bloco 1 é de rotura planar pela família 3 (N48º; 19ºNW) (Figura 5.3). No
bloco 2 está presente o mecanismo de rotura por basculamento. Este mecanismo vai ser provocado
pela família 4 (N8º;42ºESE).

1

2

Figura 5.2: Local 1 com os blocos instáveis assinalados
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Figura 5.3: Imagem mais detalhada do bloco à esquerda (identificado como bloco 1 na figura 5.2)

A solução proposta para este local é a remoção de forma controlada dos blocos. Esta remoção poderá
ser efectuada com o uso de um martelo perfurador. Este é o método mais adequado visto que são
blocos pequenos, o espaço para maquinaria não é elevado e opera de forma localizada. Esta remoção
é facilitada pelo facto de o bloco já estar individualizada pelas superfícies das descontinuidades.
O ponto 3 encontra-se na Rua do Relógio e trata-se de uma habitação em que uma porção do telhado
e as paredes são constituídos por blocos de granito (Figura 5.4 (a)).
Neste caso, poderá ocorrer a queda do bloco central, encaixado entre os dois blocos laterais, que se
encontra na Figura 5.4 (b), devido à erosão provocada pela escorrência da água da chuva. A
precipitação é, aqui, o principal agente erosivo pelo facto de toda a água escorrer pelos pontos de
contacto entre os blocos rochosos. O mecanismo presente neste local é o mecanismo de rotura em
cunha e é provocado pela intersecção das famílias 1 (N149º; 72ºNE) e 4 (N8º; 42ºESE).

(a)

(b
)

Figura 5.4: (a)Vista de frente da habitação e (b) Vista ampliada (observada de um local mais próximo) do bloco
instabilizado

Para este local recomenda-se a aplicação de calda de cimento ou resina epoxídica para selar as
aberturas, de forma impedir o avanço da degradação.
O ponto 2 encontra-se numa encosta onde se observam vários blocos rochosos bastante fraturados
e, no seu topo, existe parte de uma habitação. Na Figura 5.5(a) encontra-se a vista a partir da Rua
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da Estrada, que liga a Porta de Santo António à povoação de Relva. Este local é preocupante pois,
caso o bloco caia, existe um bloqueio da estrada e o colapso de uma porção da habitação.

(b

(a
)

)

Figura 5.5: (a) Vista de jusante e (b) Vista aproximada dos blocos fraturados

O ponto 4 situa-se na mesma encosta que o ponto 2 e é um local em que está construído um muro
de pedra com a base assente sobre num bloco rochoso. Este bloco é limitado por duas diclases
subhorizontais extensas (Figura 5.6). O local encontra-se em terreno privado, dificultando assim a
adequada inspecção visual. A existência da construção sobre o bloco impede a observação de
possiveis diaclases subverticais paralelas à encosta. A existência de diaclasses paralelas à encosta
fariam com que o bloco pudesse cair.

Figura 5.6: Local 4 observado a partir da rua da estrada, mostrando bloco em consola limitado por diaclases
subhorizontais

No entanto, verificou-se a existência de diaclases subverticais perpendiculares à face do bloco e
também à encosta (Figura 5.7 (a)). Porém, em taludes próximos e a Norte do ponto 4 foi possível
visualizar a família Nº20; 90º, paralela à encosta e que pode, por sua vez, estar presente no bloco em
causa (Figura 5.7 (b)).
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(a)

(b
)

Figura 5.7: (a) Diaclase subvertical perpendicular à face do bloco (seta) no ponto 4 e (b) Diaclases parelas à
encosta a Norte do ponto 4

Nestes dois casos caso não existe uma proposta de solução de estabilização, pois não foi possível
observar o local de forma adequada. O que se propõe para o ponto 2 é a limpeza da vegetação
circundante e material solto superficial para que seja feita uma melhor análise da extensão dos blocos
e das fraturas dos mesmos. Para o ponto 4 propõe-se que seja efetuada uma inspeção ao local para
se confirmar a existência da família de diaclases subvertical paralela à encosta.
No ponto 5, localizado na encosta a Este do cemitério, a cota mais elevada, encontra-se um talude
com blocos que apresentam um elevado estado de meteorização e com diferentes dimensões de
abertura. No topo do talude situa-se uma construção precária (Figura 5.8).

Figura 5.8: Vista do local 5 a partir de Oeste (cemitério)

A solução para este caso seria a colocação de uma rede de aço electrosoldada. Esta solução faz com
que os blocos fiquem seguros, impedindo o deslocamento dos mesmos. Para o dimensionamento da
mesma seria preciso dimensionar a rede para o maior bloco. Após a aplicação da solução também
será necessário realizar inspecções bianuais ao local, de forma a averiguar se a solução continua a
ser eficaz. A construção precária deverá ser removida e o acesso à área vetado.
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O ponto 6 consiste num ponto turístico, o “Penedo do Pé Calvo”, localizado no topo da encosta, acima
do cemitério, como se mostra na Figura 5.9, que é bastante visitado por turistas.

Figura 5.9: Penedo Pé do Calvo, visto a partir do cemitério

É constituído por dois blocos de grandes dimensões, separados por um diaclase subvertical mas de
traçado irregular, que assentam sobre outro bloco granítico limitado por diaclases subhorizontais.
Neste bloco observam-se fissuras subverticais ou verticais que indicam que a resistência à
compressão da rocha já foi excedida (Figura 5.10 (a)). Assim sendo, poderá ocorrer a queda dos dois
blocos e saltação ao longo da encosta por rotura do bloco na base.
A solução proposta para este local é a injecção de calda de cimento ou resina epoxídica no bloco de
fundação para selar as fracturas, de forma impedir o avanço da degradação. Deverá ainda ser prevista
a utilização de cabos de aço para impedir a movimentação dos dois blocos superiores, contudo isso
requer um local para ancoragem a um maciço estável. Após a intervenção é necessário haver uma
monitorização bianual das fracturas de forma a verificar a possível variação da abertura. Um ponto
relevante da solução proposta é o facto de esta se enquadrar na paisagem, apresentando impacte
visual reduzido.

(a)

(b
)

Figura 5.10: (a) Fracturas verticais devido a rotura por compressão no bloco subjacente ao Penedo Calvo e (b)
Bloco com pessoa a fazer de escala
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5.2.2 Encosta Sul
Na zona aplanada imediatamente a Norte do Castelo, encontram-se os locais de 7 a 9. Nesta encosta
não foi realizada nenhuma estação devido ao predomínio de caos de blocos.
O ponto 7 corresponde ao maciço fracturado no qual assentam as muralhas do Castelo de Monsanto
sendo o local de maior altitude (Figura 5.11).

Figura 5.11: Maciço de fundaão das muralhas do Castelo de Monsanto

Os movimentos de massa previsíveis neste local são a rotura planar e o basculamento. Devido à
forma arredondada dos blocos de granito justapostos e com áreas de contacto reduzidas, poderá
ocorrer rotura por basculamento (Figura 5.12 (a)). Por outro lado, a redução de resistência ao corte
devida à erosão e abertura das diaclases, que pendem acentuadamente para a encosta, poderá levar
à ocorrência de rotura planar na zona presente na Figura 5.12 (b). Apesar de não existir uma estação
nesta encosta foi possível determinar os mecanismos de rotura através da inspecção visual realizada
e da análise efectuada nas estações 3+4, onde existe uma família subvertical de atiutude N158º;
85ºSW.

(a)

(b
)

Figura 5.12: (a) Maciço de fundação da muralha a Oeste da porta de entrada no Castelo e (b) Diaclases
subverticais, extensas, na encosta a Este dda porta do Castelo

A solução proposta neste caso é realização de inspecções visuais ao local, com periodicidade bianual,
a ambos os lados da muralha. Na muralha a Oeste deverá ser verificado se a dimensão das aberturas
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evolui. Do lado Este dever-se-á ter em atenção à degradação na base dos blocos,para que estes não
instabilizem e anotar, caso ocorra, o deslocamento dos blocos.
O ponto 8 refere-se a um bloco granítico que se encontra à entrada do Castelo. Na Figura 5.13 é
possível verificar a dimensão do bloco.

(a)

(b
)

Figura 5.13: (a) Bloco visto apartir do caminho de acesso ao Castelo e (b) Bloco, vista lateral com escala

O bloco apresenta na sua base apenas alguns pontos de contacto com o terreno, fazendo com que
este seja propenso ao basculamento ou queda de blocos.
Sendo assim, tendo como condicionante a dificuldade de transporte de maquinaria para o local a
solução escolhida foi a remoção do bloco usando explosivos. Dever-se-á utilizar agentes químicos de
forma a que não sejam projectados detritos em redor que possam causar danos. Esta solução
também permite diminuir as vibrações que, por sua vez, poderão conduzir à queda de blocos
adjacentes. Ao usar este método a remoção do bloco será feita de maneira faseada e com segurança.
A nivel visual, a remoção do bloco não perturbará a paisagem natural de Monsanto mas sim, pelo
contrário, irá tornar a entrada para o castelo mais visivel.
O ponto 9 situa-se junto a uma antena de telecomunicações, que se encontra ancorada num bloco,
limitado por duas diaclases subhorizontais abertas, sobreposto a outro bloco que mostra forte
meteorização (Figura 5.14). A torre é essencial não só para Monsanto mas também para as
populações vizinhas, pois permite que as telecomunicações ocorram.
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(a
)

(b
)

Figura 5.14: (a) Torre vista de Sudoeste e (b) Fotografia aproximada do blocos, incluindo o bloco que está
subjacente e fortemente meteorizado

O ponto 10 corresponde a dois blocos localizados na encosta Este do cabeço em que se encontra a
antena de telecomunicações (Figura 5.15). O facto de existir um tirante de aço da torre cravado no
topo do bloco, fará com que a queda deste danifique a torre de comunicação.

(a
)

Figura 5.15: Blocos do lado este do maciço

A solução proposta para os pontos 9 e 10 é que seja realizada uma inspecção mais detalhada das
condições de fundação dos blocos, a qual não pode ser realizada devido à má acessibilidade do local.
Só então poderá ser proposta uma solução adequada a cada caso.
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5.2.3 Encosta Este
Na encosta Este encontram-se os locais de 11 a 13. Nesta encosta as estações de diaclases mais
relevantes são as estações 8 e 9+10.
No ponto 11 (Figura 5.16), situa-se um bloco rochoso oval que tem o maior eixo aproxidamente
vertical. É também importante referir que, na base da encosta onde se situa este bloco, encontramse casas que poderão ser danificadas devido à sua queda.

Figura 5.16: Bloco de forma oval no ponto 11

O facto de este bloco ser oval, com reduzida superfície de contacto com o terreno, conduz a uma
maior facilidade em rolar e manter a sua energia cinemática. Ainda que não tenha sido possível aceder
ao local e, portanto, inspeccionar em detalhe as condições de fundação de bloco, crê-se que a
instabilição deste bloco ocorrerá com maior probabilidade por degradação da base, causando assim
rotura por basculamento e consequente saltação ao longo da encosta. A família 2 (N7º; 84ºESE)
observada na estação 9+10 compartimenta o bloco e conduz ao seu basculamento. O bloco tem por
base uma diaclase da família 4 (N1º; 12ºE), observada em especial na estação 8, ao longo da qual
poderá ocorrer a rotura.
A solução proposta para este caso é a remoção do bloco. Sendo este material de fácil transporte,
considera-se a solução adequada.
O ponto 12 apresenta numerosos blocos na encosta Este limitados por diaclases subhorizontais
pendendo para a encosta, que potenciam roturas planares. Na Figura 5.17 encontra-se apenas
exemplificado um bloco. Caso ocorra o deslizamento planar destes blocos, existe a possibilidade de
a estrada municipal na base da encosta ficar bloqueada.
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Figura 5.17: Blocos limitados por diaclases subhorizontais extensas, pouco rugosas e abertas, pendendo para a
encosta

O mesmo mecanismo pode ocorrer no ponto 13 (Figura 5.18) no qual existe um bloco que pode
deslizar por rotura planar. No entanto, caso ocorra a queda deste bloco, não deverá haver risco para
as populações dado que a zona a cotas mais baixas é constituída por terrenos não cultivados.

Figura 5.18: Bloco limitado por diaclases subhorizontais em que pode ocorrer rotura planar, pessoa a fazer de
escala

A solução proposta para estes locais é a inspecção visual bianual e monitorização com o recurso a
fissurómetro, de forma a obter, regularmente, informação sobre o estado da abertura nas
descontinuidades e eventuais movimentações dos blocos rochosos. Caso se observe uma
degradação das condições das diaclases ou indício de movimento, a medida que poderá vir a ser
utilizada é a injeção de calda de cimento ou de resina epoxídica nas descontinuidades. Porém, isto
só é viável caso não exista um elevado nível de degradação das mesmas.
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5.2.4 Encosta Norte
Na encosta Norte encontram-se os locais 14 a 16. Nesta encosta as estações de diaclases relevantes
são 1+2, 3+4 e 7.
O ponto 14 é um local turístico conhecido como Penedos Juntos (Figura 5.19). Na base desta encosta
está situada uma Escola e o edifício da GNR. As condições geotécnicas identificadas e a presença
destes edifícios fazem com que este local seja prioritário para uma intervenção.
No local a erosão das fundações do bloco provocada pela passagem de água é bem visível na Figura
5.20 (a). Na base do bloco existem apenas 2 pontos de apoio sobre o terreno, constituído no local por
um grande bloco granítico. Entre os dois blocos de granito existe uma pequena espessura de granito
muito alterado que apresenta fissuras subverticais, indicando que a resistência à compressão já foi
excedida. A meteorização neste local é facilitada pela existência de fissuras e por se encontrar numa
zona inclinada, tal como visível na Figura 5.20 (b). Verifica-se que o bloco inferior tem a superfície
muito clara e limpa, com os cristais de quartzo em relevo, em consequência da escorrência superficial
da água da chuva que parece ter aqui um percurso preferencial.

Figura 5.19: Penedos Juntos, pessoa a fazer de escala
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(b

(a)

)

Figura 5.20: (a) Erosão e lavagem da superfície dos blocos graníticos provocada pela escorrência de água das
chuvas e (b) Fragmentos de granito nos quais o bloco está apoiado, mostrando fissuração vertical a sub-vertical

O ponto 16 é um local turístico que se situa muito próximo dos Penedos Juntos e a cota um pouco
inferior na mesma encosta. Existem também neste local 2 blocos (Figura 5.21). Ir-se-á chamar bloco
1 ao bloco da esquerda e bloco 2 ao bloco da direita da Figura 5.21 (a), de forma a facilitar a
interpretação. Na Figura 5.21 observa-se a grande dimensão dos blocos, por comparação com a
escala (pessoa à direita em cada imagem), e na Figura 5.22 a encosta abaixo deste local, com a
Escola na base.

1

2

(b

(a
)

)

Figura 5.21: (a) Blocos existentes do ponto 16 com pessoa de escala e (b) Vista lateral com pessoa de escala

Figura 5.22: Vista da encosta abaixo da cota onde se encontram os blocos
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O bloco 1 encontra-se apoiado no bloco 2. Porém, como é visível na Figura 5.23 a fundação do bloco
1 apresenta indícios de intensa degradação, o que poderá potenciar o deslocamento do bloco e,
consequentemente, exercer uma maior força no bloco 2, podendo ocorrer assim a rotação do bloco 1
ou a queda simultânea dos dois blocos.

Figura 5.23: Fundação do bloco 1: o bloco apresenta pontos de contacto de pequena área com o bloco subjacente

Em ambos os casos, a queda dos blocos irá ocorrer devido à sua instabilidade. A solução proposta
para estes locais é a limpeza das fundações, de forma a que se possa verificar melhor a degradação
existente na fundação. No caso do ponto 14, de seguida, dever-se-á realizar a construção de um muro
de suporte de forma a evitar que a degradação evolua. Esta construção deverá ser feita faseadamente
de modo a evitar a instabilização total do bloco. O muro de suporte irá substituir os apoios que
apresentam fissuração e deverá ser criado um sistema de drenagem, para evitar que a percolação
da chuva provoque mais erosão. No ponto 16 a solução mais viável é a colocação de cabos de aço
para evitar que ocorram deslocamentos. Também será necessário realizar monitorização, com o
recurso a marcas topográfica, e inspeção visual com periodicidade bianual, para verificar a evolução
das condições de estabilidade após a execução das medidas de estabilização e para fazer um
levantamento da abertura de diaclases ou fissuras.
A partir do local 16, a observação da encosta a cotas mais elevadas permite visualizar um bloco cuja
fundação demonstra ter várias fissuras subverticais, indicado que a sua resistência à compressão já
foi excedida. Este bloco encontra-se representado na Figura 5.24 sendo ele o ponto 15.
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Figura 5.24: Bloco existente a cotas elevadas na encosta, mostrando que o bloco de fundação está muito fraturado
(vista a partir do ponto 15)

Na Figura 5.25, é visível a degradação do maciço de fundação do bloco assim como as fissuras. Por
se situar numa zona de muito difícil acesso não foi possível realizar uma inspeção visual adequada
do local.

Figura 5.25: Fundação fraturada do bloco, vista a partir do ponto 15

A solução proposta para este local é numa primeira instância a recolha de mais informação, de forma
a poder-se compreender melhor as condições de fundação, para que depois possam ser definidas as
ações necessárias a tomar.

5.2.5 Centro da povoação
No centro da povoação encontram-se os locais de 17 a 23. Para esta zona a estação de
diaclasamento mais relevante é a 5+6.
No ponto 17 estão presentes três blocos situados no centro de Monsanto, como é possível verificar
na Figura 5.26. Qualquer intervenção a ser realizada deverá ser de curta duração para evitar o
bloqueio da rua e também porque existe um estabelecimento comercial no topo do bloco à direita
(bloco 3).
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1

2
3

Figura 5.26: Bloco no centro de Monsanto, junto à “Gruta”

(a

(b

)

)

Figura 5.27: (a)Fundação do bloco 1 e (b) Fundação do bloco 3

Figura 5.28: Fundação do bloco 2

Nas Figura 5.27 e Figura 5.28 podem observar-se as fundações dos três blocos. O bloco central
(bloco 2) e o da direita (bloco 3) têm a sua fundação coberta por um muro de suporte composto por
blocos de pedra colocados manualmente, sendo assim impossível de se visualizar. Em relação ao
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bloco da esquerda (bloco 1), a abertura no contacto com o bloco subjacente foi evoluindo e sendo
preenchida por detritos.
A solução proposta para o local é a inspecção visual dos blocos de forma a obter informação sobre
possíveis deslocamentos. No bloco da esquerda deverá ser feita uma limpeza e, de seguida, a
injecção de calda de cimento ou de resina epoxídica para preencher a abertura.
O ponto 18 é um local turístico que tem como nome “A Gruta” e fica situado no centro de Monsanto
(Figura 5.29).

Figura 5.29: Entrada da “Gruta”

A “Gruta” fica num dos principais trajetos de acesso ao Castelo, tendo uma afluência significativa de
turistas durante todo o ano. O problema encontrado neste lugar consiste na existência de fragmentos
localizados no topo da gruta entre os dois blocos graníticos que a constituem, que poderão vir a cair
(Figura 5.30).

Figura 5.30: Fragmentos de rocha no espaço entre dois blocos de grandes dimensões, no topo da “Gruta”

No ponto 23 encontra-se um bloco com 3 pontos de apoio localizado no caminho para o Castelo. Nas
Figura 5.31 e Figura 5.32 é possível observar este bloco de duas perspetivas diferentes. O facto de o
bloco ser de grandes dimensões, bastante inclinado e com apenas três apoios, torna este ponto alvo
de intervenção prioritária.
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Figura 5.31: Vista do bloco a partir do caminho de acesso ao Castelo (vista a partir de NW) com 3 pontos de apoio,
pessoa a fazer de escala

Figura 5.32: Vista a partir de Sul do bloco com 3 pontos de apoio a caminho do Castelo, pessoa a fazer de escala

Na Figura 5.33 é notória a reduzida zona de contacto entre o bloco e a base, fazendo com que este
esteja potencialmente numa situação de instabilidade iminente.

(a)

(b

Figura 5.33: (a) Vista dos dois apoios inferiores (b) Vista do apoio superior
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A solução proposta para estes locais é a remoção completa dos blocos de maneira controlada com o
recurso a equipamentos mecânicos.
O ponto 19 é um talude que fica situado junto à esplanada de um restaurante local e sob um miradouro
(Figura 5.34). Tanto o restaurante como o miradouro são locais turísticos, aumentando o risco
associado a um cenário de rotura. A queda dos blocos ou a ocorrência de deslizamento planar, pode
destruir uma parte da esplanada do restaurante e uma parte do miradouro. O facto de se localizar
dentro de propriedade privada poderá dificultar a execução das intervenções necessárias. Devido ao
difícil acesso o uso de equipamentos pesados será limitado.

Figura 5.34: Talude em risco situado sobre a esplanada do restaurante e blocos subjacentes ao miradouro contíguo
ao restaurante

(a

(b

)

)

Figura 5.35: (a) e (b) Blocos a remover do talude sobre a esplanada

A solução proposta é a remoção dos blocos presentes na Figura 5.35. A remoção destes blocos, que
estão soltos, deverá ser feita com cuidados adicionais para evitar que ocorra uma derrocada. Uma
das soluções que poderá ser usada é operar a partir do topo, aproveitando o miradouro como
estaleiro, evitando assim o uso de espaço do restaurante.
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O ponto 20 corresponde a um bloco que serve de fundação a uma habitação (Figura 5.36). O local
situa-se no centro da povoação dificultando assim o acesso a meios pesados. Devido à existência de
uma habitação apoiada no bloco é necessário que a sua integridade seja garantida.
Considera-se que existe vulnerabilidade de ocorrência de instabilização do bloco devido ao facto de
a superfície de contacto entre a base e o solo ser muito reduzida. O mecanismo de rotura é provocado
pela presença da família 3 N48º;19ºNW da estação 3+4. A superfície está a ser reduzida devido à
erosão provocada pela passagem de água na base, como é observável na Figura 5.37.

(a

(b

)

)

(a

(b

)

)

Figura 5.36: (a) Vista de uma cota mais baixa e (b) Vista pela rua de acesso ao Castelo

Figura 5.37: (a) Base do bloco junto à casa e (b) Base do bloco junto do caminho

O local 22 encontra-se representado na Figura 5.38 e consiste num bloco situado no caminho para o
Castelo.
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Figura 5.38: Bloco no cruzamento do caminho para o Castelo

O bloco poderá sofrer rotura por basculamento, associada à degradação das condições de fundação,
pelo facto de haver erosão continuada provocada pela passagem da água na base do bloco, Figura
5.39. O mecanismo de rotura é provocado pela presença da família 3 (N48º;19ºNW) da estação 3+4.

Figura 5.39: Base do bloco no cruzamento do caminho para o Castelo

A solução proposta para estes locais é fazer-se, primeiramente, uma limpeza da base e, de seguida,
a construção de um muro de suporte. Este último, deverá possibilitar a drenagem da água para
colectores de forma a diminuir a acção erosiva das águas da chuva. Também é proposta uma
inspecção visual bianual para a avaliação do comportamento da solução implantada.
O ponto 21 corresponde a um local turístico de Monsanto, a Casa de uma Só Telha apresentada na
Figura 5.40. Neste caso, devido ao facto de se encontrar em propriedade privada foi impossível
verificar as condições de apoio do bloco, não sendo por isso possível comentar sobre as condições
de estabilidade deste local.

63

Figura 5.40: Casa de uma só telha

Recomenda-se a observação detalhada do local de forma a que se possa concluir sobre a
necessidade de proceder a alguma intervenção e em caso positivo à sua definição.
Na Tabela 5.1 encontra-se compilada toda a informação sobre todos os locais.

Tabela 5.1: Síntese dos resultados obtidos nos diferentes locais de estudo e soluções propostas

Ponto

Condicionantes

Mecanismo de Rotura

Solução Proposta

Encosta Oeste
- Rotura planar pela família
- Remoção controlada dos blocos
3 (estação 3+4) e rotura por
com o uso de um martelo
basculamento pela família 4
perfurador
(estação 3+4)

1

- Acesso reduzido
- Danos materiais e/ou
humanos elevados

2

- Acesso reduzido
- Danos materiais e/ou
humanos elevados

3

- Danos materiais e/ou
humanos elevados

- Limpeza da vegetação
- Rotura em cunha ao longo
circundante
da intersecção das famílias
- Melhor análise da extensão dos
1 e 4 (estação 3+4)
blocos e das fraturas dos mesmos

4

- Acesso reduzido
- Danos materiais e/ou
humanos elevados

- Rotura possivelmente
provocada pela família
Nº20;90º

5

- Acesso reduzido
- Danos materiais e/ou
humanos elevados

6

- Acesso reduzido
- Danos materiais e/ou
humanos elevados

-
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- Aplicação de calda de cimento ou
resina epoxídica nas aberturas

- Inspecção ao local

-

- Colocação de uma rede de aço
electrosoldada
- Inspecções bianuais ao local

-

- Aplicação de calda de cimento ou
resina epoxídica nas aberturas
- Utilização de cabos de aço
- Monitorização bianual das
fracturas

Encosta Sul

7

- Acesso reduzido
- Danos materiais e/ou
humanos elevados

-

- Inspecção bianual ao local

8

- Acesso reduzido
- Danos materiais e/ou
humanos elevados

-

- Remoção controlada dos blocos
com o uso de agentes químicos

9

- Acesso reduzido

-

- Inspecção mais detalhada das
condições de fundação

10

- Acesso reduzido

-

- Inspecção mais detalhada das
condições de fundação

Encosta Este

11

- Acesso reduzido

- Rotura por basculamento
pela família 4(estação
9+10)

12

- Acesso reduzido

- Rotura planar

- Inspecção visual bianual

13

- Acesso reduzido

- Rotura planar

- Inspecção visual bianual

- Remoção do bloco

Encosta Norte

14

- Acesso reduzido
- Danos materiais e/ou
humanos elevados

-

- Limpeza das fundações
- Construção de um muro de
suporte

15

- Acesso reduzido
- Danos materiais e/ou
humanos elevados

-

- Recolha de mais informação

16

- Acesso reduzido
- Danos materiais e/ou
humanos elevados

-

- Limpeza das fundações
- Construção de um muro de
suporte

Centro da Povoação

17

- Acesso reduzido
- Danos materiais e/ou
humanos elevados

-

- Inspecção visual para obter mais
informação

18

- Acesso reduzido
- Danos materiais e/ou
humanos elevados

-

- Remoção dos blocos

19

- Acesso reduzido
- Danos materiais e/ou
humanos elevados

-

- Remoção dos blocos
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20

- Acesso reduzido
- Danos materiais e/ou
humanos elevados

- Rotura planar provocada
pela família 3(estação 3+4)

21

-Acesso reduzido
- Danos materiais e/ou
humanos elevados

-

22

- Acesso reduzido
- Danos materiais e/ou
humanos elevados

23

- Acesso reduzido
- Danos materiais e/ou
humanos elevados

- Limpeza da base
- Construção de um muro de
suporte

- Observação detalhada ao local

- Limpeza da base
- Rotura planar provocada
- Construção de um muro de
pela família 3 (estação 3+4)
suporte

-
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- Remoção completa dos blocos

6

Considerações finais

6.1

Conclusões

Esta dissertação teve como finalidade a realização da caracterização geológica geotécnica do maciço
rochoso onde se encontra aa aldeia de Monsanto, assim como a identificação dos locais que
apresentam risco de instabilidade significativo e a recomendação de soluções de estabilização.
Através do levantamento de diaclases em vários locais do maciço rochoso, foi possível averiguar as
características do mesmo e classificá-lo. A realização de diagramas de isodensidades conduziu à
determinação das principias famílias de diaclases em cada local estudado, designado por estação de
diaclasamento, assim como a definição dos valores mais frequentes da persistência, espaçamento,
abertura e rugosidade de cada família de diaclases. O maciço é compartimentado por famílias de
diaclases subverticais e algumas subhorizontais, estas variáveis nas diferentes encostas do cabeço
granítico, que definem blocos rochosos de grandes dimensões. A rocha mostra-se amarelada e
medianamente alterada (W3), localmente muito alterada (W4). Nas zonas de cotas mais elevadas,
existe forte arenização ao longo das descontinuidades, dando origem a uma paisagem em que
predominam os caos de blocos.
Os ensaios de laboratório permitiram confirmar as observações efetuadas em campo, ou seja, que a
rocha apresenta degradação e que a sua resistência à compressão uniaxial é reduzida, variando entre
44 e 55 MPa.
A classificação do maciço segundo Bieniawski (1989) foi obtida para a família de descontinuidades
que apresenta melhores características, ou seja, o cenário mais favorável, e para a família de
descontinuidades que apresenta piores características, cenário menos favorável. O maciço encontrase então no intervalo de classes de II a IV (RMR básico). A aplicação da classificação GSI permitiu
estimar as características mecânicas do maciço e atribuir um valor de ângulo de atrito das
descontinuidades de 30º.
A análise cinemática efetuada no programa Dips 7.0 demonstrou que os mecanismos de rotura mais
prováveis nos locais analisados são rotura por basculamento e rotura planar. Os resultados obtidos
confirmam as observações efetuadas em trabalho de campo, nomeadamente que existem numerosos
blocos de grandes dimensões limitados pelas principais famílias de diaclases e que se encontram em
equilíbrio precário.
O trabalho de campo permitiu que fossem localizados os locais com potenciais mecanismos de rotura
e, de certa, forma identificá-los. Numerosos blocos rochosos apresentam pontos de contacto com o
terreno ou com os blocos subjacentes de áreas reduzidas devido à erosão ao longo das diaclases
pelos agentes atmosféricos e escoamento da água da chuva. Alguns destes blocos rolaram ou
caíram, no passado, de cotas mais elevadas. Outros encontram-se sobre diaclases subhorizontais e
tenderão a deslizar à medida que a erosão e degradação das paredes das descontinuidades evoluir.
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O facto de Monsanto se localizar no topo de um maciço rochoso e a necessidade em manter a sua
identidade visual, conduz a que as soluções de contenção viáveis para cada local sejam limitadas.
Porém as soluções sugeridas para cada local são de fácil implementação e de custo reduzido.
Este estudo demonstrou que alguns locais mostram ter um elevado risco devido ao facto de na sua
vizinhança se localizarem edifícios como o posto da GNR ou a Escola. O planeamento urbano deveria
ser reequacionado de forma a impedir a construção nos locais que se mostram mais instáveis e,
quando existem estas construções, implementar medidas de monitorização, contenção ou
remediação que contribuam para melhores condições das populações.
Conclui-se também que existe uma necessidade de tornar a população consciente deste tipo de
problemática, para que qualquer intervenção seja bem aceite.

6.2

Perspetivas de trabalho futuro

Aquando a realização de qualquer trabalho existe sempre uma aquisição de conhecimento que leva
ao surgimento de novas dúvidas e ideias que promovem e motivam o desenvolvimento de novos
projetos. Esta dissertação não foi exceção à regra.
Num trabalho futuro sugere-se o estudo detalhado de todas os locais observados nesta dissertação,
visto que, tal como já foi referido no capítulo anterior, existem locais onde tal não foi possível. A
monitorização em certos locais deverá ser definida e implementada de forma a permitir uma
intervenção atempada, através das suas leituras, caso seja necessário.
É imperativa uma inspeção dos locais pouco acessíveis para obter informações, nomeadamente, o
nível de degradação da rocha e as diaclases que estão no local, para que seja possível detalhar uma
solução.
As soluções propostas deverão ser mais pormenorizadas e, para tal, é necessário obter o volume,
peso e centro de gravidade dos blocos.
Seria também pertinente a modelação dos blocos em causa num programa de cálculo tridimensional,
como o RockFall, de forma a projetar a trajetória de queda do bloco. Através desta modelação seria
possível saber qual a dimensão dos danos de bens materiais e poder-se-ia equacionar outras
soluções.
Fazer uma avaliação mais extensa do maciço com recurso a um maior número de estações seria de
extrema importância para que se obtenha uma classificação do maciço mais adequada e para que a
análise cinemática seja mais completa.
A Junta de Freguesia, Câmara de Idanha-a-Nova e Naturtejo deveriam juntar esforços para que as
soluções criadas sejam integradas na aldeia pela povoação. Para que tal ocorra é importante informar
e apelar à população o risco presente na aldeia, para que todas as medidas sejam implementadas
com sucesso e para que este diminua drasticamente.
Finalmente, estender este tipo de estudo a outras aldeias do país para que exista uma
consciencialização e diminuição do risco natural presente em cada local.
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Anexos
Anexo I
Encontra-se em anexo imagens das tabelas utilizadas em campo para cada uma das estações.

Figura AI-1: Tabela com os valores da estação 1

i

Figura AI-2: Tabela com os valores da estação 2

ii

Figura AI-3: Tabela com os valores da estação 2

iii

Figura AI-4: Tabela com os valores da estação 2

iv

Figura AI-5: Tabela com os valores da estação 3

v

Figura AI-6: Tabela com os valores da estação 3

vi

Figura AI-7: Tabela com os valores da estação 8 e da estação 4

vii

Figura AI-8: Tabela com os valores da estação 4

viii

Figura AI-9: Tabela com os valores da estação 5

ix

Figura AI-10: Tabela com os valores da estação 6

x

Figura AI-11: Tabela com os valores da estação 7

xi

Figura AI-12: Tabela com os valores da estação 8

xii

Figura AI-13: Tabela com os valores da estação 9

xiii

Figura AI-14: Tabela com os valores da estação 10

xiv

Anexo II
Encontra-se em anexo imagens da análise cinemática realizada no programa Dips 7.0 para cada uma
das estações e para os diferentes mecanismos de rotura.
Estação 1+2
Rotura planar

Figura AII-1: Análise cinemática da estação 1+2 à rotura planar

Rotura por Basculamento

Figura AII-2: Análise cinemática da estação 1+2 à rotura por basculamento

Rotura em Cunha

Figura AII-3: Análise cinemática da estação 1+2 à rotura em cunha

xv

Estação 3+4
Rotura Planar

Figura AII-4: Análise cinemática da estação 3+4 à rotura planar

Rotura por Basculamento

Figura AII-5: Análise cinemática da estação 3+4 à rotura por basculamento

Rotura em Cunha

Figura AII-6: Análise cinemática da estação 3+4 à rotura em cunha

xvi

Estação 5+6
Rotura Planar

Figura AII-7: Análise cinemática da estação 5+6 à rotura planar

Rotura por Basculamento

Figura AII-8: Análise cinemática da estação 5+6 à rotura por basculamento

Rotura em Cunha

Figura AII-9: Análise cinemática da estação 5+6 à rotura em cunha

xvii

Estação 7
Rotura Planar

Figura AII-10: Análise cinemática da estação 7 à rotura planar

Rotura por Basculamento

Figura AII-11: Análise cinemática da estação 7 à rotura por basculamento

Rotura em Cunha

Figura AII-12: Análise cinemática da estação 7 à rotura em cunha

xviii

Estação 8
Rotura Planar

Figura AII-13: Análise cinemática da estação 8 à rotura planar

Rotura por Basculamento

Figura AII-14: Análise cinemática da estação 8 à rotura por basculamento

Rotura em Cunha

Figura AII-15: Análise cinemática da estação 8 à rotura em cunha

xix

Estação 9+10
Rotura Planar

Figura AII-16: Análise cinemática da estação 9+10 à rotura planar

Rotura por Basculamento

Figura AII-17: Análise cinemática da estação 9+10 à rotura por basculamento

Rotura em Cunha

Figura AII-16: Análise cinemática da estação 9+10 à rotura em cunha

xx

