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RESUMO  

 

Esta dissertação trata um tema pertinente com o qual somos frequentemente confrontados no 

domínio da engenharia de minas, refere-se à estabilidade de taludes rochosos, os quais muitas 

vezes resultam em deslizamentos e quedas de blocos, sendo responsáveis por prejuízos 

materiais, e em casos mais graves, por perdas de vida. Para a análise da estabilidade de taludes, 

o fator dominante são as descontinuidades e suas características geométricas, pelo que se 

procede à sua caracterização. 

Abordam-se os critérios e tipos de rotura que se podem observar nos maciços rochosos, 

apontando as soluções mais usuais para a estabilidade dos mesmos. O caso de estudo é a mina 

de diamantes da sociedade mineira do Catoca Localizada em Angola na província da Lunda Sul. 

Executou-se o levantamento sistemático das descontinuidades existentes nos dez taludes de 

desmontes no maciço Kimberlítico estudados.  

Utilizou-se o programa da “DIPS”, versão 6.0 para análise das famílias existentes no maciço e o 

Rocplane e Roctopple para a determinação do fator de segurança, desenvolvidos pela 

Rocscience,   

Tecem-se algumas considerações sobre a segurança dos taludes com base nos fatores de 

segurança obtidos.  
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ABSTRACT  

. 

This dissertation addresses a relevant issue that occurs frequently in mine engineering. The 

instability of rock slopes, often result in landslides and falls of blocks, being responsible for 

material losses, and in loss of lifes. For the analysis of slope stability, the dominant factor is the 

discontinuities and their geometric characteristics. The criteria and types of rupture that can be 

observed in the rock mass are discussed. This paper use a case study from Lunda Sul, Angola, 

Africa. The case study is the diamond mine of the Catoca mining company located in Angola in 

the province of Lunda Sul. The systematic discontinuity of the ten slopes of exploitation in the 

Kimberly massif were studied systematically. The DIPS program, version 6.0, was used to 

analyze the existing families in the rock mass and the Rocplane and Roctopple for the 

determination of the safety factor developed by Rocscience. Some considerations on slope safety 

are made based on the safety factors obtained. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

A presente dissertação enquadra-se no Mestrado em Engenharia Geológica e de Minas, do 

Instituto Superior Técnico e pretende abordar os aspetos geomecânicos envolvidos no desmonte 

a céu aberto em maciços rochosos kimberlitícos. O objetivo principal desta dissertação é de 

estudar a influência dos trabalhos mineiros na estabilidade dos maciços rochosos recorrendo 

aos parâmetros correntemente usados nas classificações geomecânicas dos maciços rochosos. 

Utilizaram-se os programas desenvolvidos pela Rocscience,“DIPS” versão 6.0 para análise das 

famílias existentes no maciço o Rocplane e o Roctopple para a determinação do fator de 

segurança. Pretende-se abordar a importância das classificações geomecânicas como 

instrumentos de medida da qualidade resistente do maciço durante as operações de desmonte. 

Com este fim, foi feita uma revisão de trabalhos anteriores.  

As classificações geomecânicas foram desenvolvidas, com finalidade de caracterizar a qualidade 

do maciço rochoso de forma rápida e pouco dispendiosa recorrendo à informação adquirida com 

sondagens realizadas in situ, com atribuição de um índice de qualidade. Ainda não se chegou a 

uma classificação que tenha sido reconhecida como universal neste campo, embora vários 

autores (Bieniawski 1989), (Barton et al 1974), (Hoek 1994), (Hoek et al 1995), tenham abordado 

este tema de forma a proporcionar algumas propostas para a classificação do maciço que serão 

aqui apresentadas. 

Para a avaliação das condições de estabilidade de taludes têm sido usadas e revistas 

classificações geomecânicas, como a de Bieniaswlki que calcula o Rock Mass Rating (RMR) 

(Bieniawski, 1989), e Romana que determina o Slope Mass Rating (SMR), (Romana 1993). 

Estas consideram em geral, um conjunto de parâmetros geotécnicos que pretendem descrever 

a qualidade do maciço rochoso. Como é sabido, o comportamento do maciço rochoso é 

determinado pelas características resistentes da rocha que o constitui e pelas descontinuidades 

que o compartimentam.  

Os temas abordados nesta dissertação foram organizados em cinco capítulos, para além da 

presente Introdução.  No Capítulo 2 são descritos os fatores que influem na estabilidade de 

taludes. No Capítulo 3 são descritas as classificações geomecânicas aplicadas aos maciços 

rochosos enfatizando a influência das descontinuidades no comportamento do maciço rochoso. 

No Capítulo 4 aborda-se o caso de estudo. É feita uma breve referência à geologia local, assim 

como ao clima, a hidrogeologia, indicam-se os taludes objeto de estudo e a metodologia utilizada. 

No Capitulo 5 é feita a analise de dados obtidos recorrendo as classificações geomecânicas com 

o auxilio dos programas da “DIPS”, versão 6.0 para análise das famílias existentes no maciço e 

o Rocplane e Roctopple para a determinação do fator de segurança.  É calculado o índice SMR 

para cada talude e, baseadas neste, são referidas as soluções de contenção a utilizar. Por fim, 

o Capítulo 6 contempla as considerações finais do trabalho desenvolvido. 
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2- FACTORES QUE INFLUEM NA ESTABILIDADE DE TALUDES 

 

A estabilidade de um talude está relacionada não só com fatores hidrogeológicos (presença de 

água), mas também com fatores geométricos (altura e inclinação), fatores geológicos (presença 

de planos e zonas de fraca resistência e anisotropia do talude) e fatores geotécnicos 

relacionados com o comportamento mecânico do terreno (resistência e deformabilidade). A 

combinação dos fatores citados pode determinar as condições de rotura ao longo das superfícies 

cinematicamente mais viáveis. É possível agrupar este conjunto de fatores em dois tipos; 

condicionantes e desencadeadores (Tabela 2.1). Os fatores condicionantes ou passivos são 

fatores intrínsecos a rocha que podem provocar a rotura. Os fatores desencadeadores ou ativos 

são fatores externos que atuam sobre o maciço rochoso modificando as suas características, 

propriedades e condições de equilíbrio do talude. O conhecimento de todos os fatores permite 

ao projetista uma correta análise do talude, assim como a avaliação da estabilidade do mesmo, 

tomando medidas corretivas que deverão ser adotadas para evitar ou estabilizar os movimentos 

do talude durante a construção, (Margarida 2012). 

Tabela 2.1- Fatores que influenciam a estabilidade dos taludes, adaptado de Vallejo et al. (2002). 

Fatores condicionantes Fatores desencadeadores 

- Estratigrafia E litologia 
- Estrutura geológica 
- Condições hidrogeológicas comportamento 
hidrogeológico dos materias. 
- Propriedades físicas, resistências e 
deformabilidade. 
- Tensões naturais e estado de tensão-
deformação 

- Sobrecargas estáticas 
- Cargas dinâmicas 
- Mudanças nas condições hidrogeológicas 
- Fatores climáticos 
- Variações na geometria 
- Redução de parâmetros resistentes 

 

Descrevem-se, sucintamente, os fatores que condicionam a estabilidade de um talude realçando 

de que modo mesma estabilidade. 

2.1 Estratigrafia e Litologia 

 

A Litologia do material do talude, está intimamente ligado, ao tipo de instabilidade que neste pode 

ocorrer. Diferentes tipos de litologias, geram distintas superfícies de deslizamento ou de rotura. 

As propriedades físicas e resistentes do material, juntamente com a presença de água, 

condicionam os estados de tensão e deformação e, como tal, a sua estabilidade. Aspetos como 

a estratigrafia do terreno, competência e grau de alteração, ou a presença de camadas de 

material mais brando ou de estratos duros controlam os tipos e a posição das superfícies de 

rotura, o que torna a caracterização e análise do comportamento de um talude muito mais 

complexa.  

A estrutura geológica tem um papel decisivo nas condições de estabilidade em maciços 

rochosos, nomeadamente em taludes. A combinação dos elementos estruturais e dos 

parâmetros geotécnicos do talude (altura, inclinação e orientação) definem os problemas de 
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estabilidade que podem ocorrer. A estrutura do maciço é definida pela distribuição espacial das 

descontinuidades que individualizam blocos mais ou menos competentes que se mantêm unidos 

entre si dependendo das propriedades resistentes das superfícies de descontinuidades. A 

presença destes planos de fraqueza, inclinados em direção à face do talude, supõe a existência 

de potenciais planos de deslizamento e superfícies de rotura. A orientação e disposição desses 

planos de fraqueza condicionam os modelos e mecanismos de instabilidade. A Influência da 

estrutura geológica vai um bocado mais além que o condicionamento geométrico das roturas, 

podendo as modificações geométricas induzidas pela escavação afetar a estabilidade do talude. 

(Fontinhas 2012). 

2.2 Influência da Água nos Taludes 

 

A maioria das roturas em taludes ocorre essencialmente devido ao efeito da presença de água 

no terreno. A geração de pressões intersticiais, o arraste e erosão (superficial ou interna) dos 

materiais que formam o talude, são algumas causas dessa instabilidade. Em geral, é possível 

afirmar que a água é um fator potenciador da instabilidade de taludes. As ações humanas quando 

são realizadas escavações inadequadas, sem critérios geotécnicos, são também, evidentes 

fenómenos potenciadores de instabilidade. (Vallejo et al., 2002).  

A presença de água num talude em rocha pode induzir a instabilidade (Vallejo et al. 2002; Wyllie 

& Mah 2004): 

 As pressões intersticiais reduzem a resistência ao corte dos planos de rotura;  

 As pressões exercidas sobre fendas de tração aumentam as forças que facilitam o 

deslizamento;  

 Aumento do peso do material por saturação; 

 γ = γd + Srnγw                                                                                                          (2.1) 

Onde:  

 γd é o peso específico aparente seco; 

 Sr  é o grau de saturação; 

 n é a porosidade; 

 γw   peso especifico saturado. 

Como podemos observar na (figura 2.1). A estrutura geológica pode determinar a disposição do 

nível freático e a distribuição das pressões intersticiais na superfície potencial de deslizamento. 

Para além da água no interior do terreno, é necessário igualmente considerar o papel da água 

superficial, seja por precipitação, escoamento, etc. De facto, as águas superficiais podem causar 

problemas importantes na estabilidade de um talude, criando um aumento de pressões nas 

descontinuidades e fendas pelas quais se introduzem. Efetivamente, existe uma maior 

frequência de rotura de taludes em solos nas alturas de maiores precipitações ou em épocas de 

degelo, podendo suceder o mesmo em taludes de rocha. 
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Figura 2.1- Esquemas do nível freático num talude segundo a distribuição dos materiais (Vallejo et al., 
2002): 1) - Material permeável; 2) - Material de baixa permeabilidade 

 

2.2.1 Porosidade 

 

A porosidade é a propriedade índice que mais afeta as características resistentes e mecânicas 

da rocha, sendo esta inversamente proporcional à resistência e à densidade e diretamente 

proporcional à deformabilidade, já que a existência de vazios pode dar lugar a zonas de fraqueza. 

A porosidade pode variar entre 0 e 100%, sendo comum apresentar valores entre 15 e 30% nas 

rochas.  O valor da porosidade, n, calcula-se pela expressão 2.2, sendo esta a relação entre o 

volume ocupado pelos vazios da rocha (Vv) e o volume total (Vt). 

                                                                       n(%) =
Vv

𝑉𝑡
                                                      (2.2) 

Devido à grande influência da porosidade da rocha na sua resistência mecânica, naturalmente 

estabeleceram-se algumas correlações entre a porosidade e a resistência à compressão da 

rocha intacta. Zhang (2005), Palchik & Hatzor (2004) definiram uma relação exponencial entre a 

porosidade e a resistência à compressão da rocha intacta que pode ser traduzida pela expressão; 

                                                                         σci = ae
−bn                                                         (2.3) 

Onde a e b são constantes que dependem das propriedades das rochas e podem ser obtidos 

pela Tabela 2.2. para diversos tipos de rochas.  

Tabela 2.2 - Valores de a e b para vários tipos de rocha (Palchik & Hatzor, 2004). 

a b r2 Tipo de rocha Referência 

74.4 0.048 0.79 Arenito Palchik (1999) 

210.1 0.821 0.67 Argilitos, xistos argilosos, siltitos e 
xistos siltosos 

Lashkaripour (2002) 

195 0.21 0.79 Arenito, calcário, basalto e granito Tugrul (2004) 
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2.2.2 Teor em Água 

 

O teor em água na rocha é um índice de muita utilidade no estudo do comportamento geotécnico 

de rochas brandas. Esta grandeza afeta significativamente a resistência à compressão da rocha, 

isto porque a presença de água no interior do maciço leva a uma redução de tensões efetivas e 

consequente diminuição de resistência do maciço rochoso (Romana & Vásárhelyi, 2007). É 

recomendado que a resistência a rocha intacta, seja calculada com o ensaio a seco; no entanto, 

as pressões intersticiais instaladas e a sensibilidade do maciço perante a presença de água 

devem ser contabilizadas aquando efetuado o projeto de estabilidade (Vásárhelyi & Ván, 2006). 

O teor em água (w), é quantificado pela razão entre o peso da água presente numa determinada 

amostra e o seu peso seco, dado em percentagem (%): 

 ω = 
𝑊𝑤

𝑊𝑠
 x 100 (2.4) 

2.2.3 Peso Volúmico e Densidade 

 

O peso volúmico (γ) é definido como o peso por unidade de volume da rocha. Este parâmetro 

depende da composição mineralógica, porosidade e quantidade de água podendo ser definido 

pela expressão:     

 γ = 
𝑤

𝑣
                                                         (2.5) 

Em que W é o peso total da amostra e V é o volume da amostra de rocha. O valor do peso 

volúmico é de extrema importância, pois permite determinar o estado de tensão do maciço em 

qualquer ponto. 

Tabela 2.3 -  Valores comuns de porosidade e peso volúmico das rochas. 

Tipo de rocha Peso volúmico (g/cm3) Porosidade 

Granito 2.6 – 2.7 0.5 -1.5 

Dolerito 3.0 – 3.05 0.1 – 0.5 

Riólito 2.4 – 2.6 4 – 6 

Andesito 2.2 – 2.3 10 -15 

Gabro 3.0 – 3.1 0.1 – 0.2 

Basalto 2.8 – 2.9 0.1 – 1.0 

Arenito 2.0 – 2.6 5 – 25 

Argilito xistoso 2.0 – 2.4 10 - 30 

Calcário 2.2 – 2.6 5 – 20 

Dolomito 2.5- 2.6 1 – 5 

Gnaisse 2.9 – 3.0 0.5 – 1.5 

Mármore 2.6 – 2.7 0.5 – 2 

Quartzito 2.65 0.1 – 0.5 

Xisto cristalino 2.6 – 2.7 0.1 – 0.5 
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2.2.4 Permeabilidade  

 

Os ensaios mais comuns e mais versáteis para determinar a permeabilidade de maciços 

rochosos são os Lugeon, que consistem em injetar água sob patamares de pressão num troço 

do furo de sondagem de comprimento conhecido e em medir a absorção de água do maciço 

durante um certo tempo. A realização do ensaio permite traçar curvas caudal versus pressão (Q-

P) em cada patamar de pressão, dando informação sobre o regime de percolação do maciço 

rochoso, assim como obter informação quanto ao estado de fracturação nas imediações do 

trecho ensaiado.  

 

2.3. Propriedades Geomecânicas dos Maciços Rochosos 

 

A instabilização de um talude numa determinada superfície de rotura depende da resistência ao 

corte dessa mesma superfície, que é definida pelos parâmetros resistentes: coesão, c, e ângulo 

de atrito interno, φ. Nos maciços rochosos, são as propriedades resistentes das 

descontinuidades, da matriz rochosa, ou ambas, que controlam o comportamento do talude. Os 

parâmetros resistentes dependem da estrutura geológica e das condições das descontinuidades 

presentes no maciço. 

2.4. Estado de Tensão 

 

O estado de tensão do terreno tem um papel importante na estabilidade de taludes rochosos. A 

libertação de tensões em resultado da escavação de um talude origina uma descompressão do 

material rochoso induzindo deslocamentos e promovendo a fragmentação do material rochoso. 

Outros fatores que podem causar instabilidade nos taludes, resultam das sobrecargas estáticas 

e das cargas dinâmicas. Estas modificam a distribuição de tensões e podem potenciar a 

instabilidade. Entre as primeiras, estão o peso das estruturas, ou mesmo a passagem de veículos 

pesados. Nas cargas dinâmicas incluem-se principalmente movimentos sísmicos, naturais ou 

induzidos, como vibrações produzidas por explosões próximas do talude. Em taludes sujeitos a 

este tipo de cargas, estas devem ser incluídas na análise de estabilidade.  

2.5. Análise de Estabilidade de Taludes em Maciços Rochosos  

 

O objetivo, numa análise de estabilidade de taludes, é avaliar a possibilidade de ocorrência de 

escorregamento do maciço em taludes natural ou de escavação. A análise de estabilidade 

permite definir a geometria da escavação ou as forças externas que devem ser aplicadas de 

forma que esse fator de segurança seja conseguido. No caso de taludes instáveis, a análise 

permite desenvolver medidas corretivas ou de estabilização, de forma a evitar novos movimentos 

do talude. Utilizam-se métodos empíricos (Wyllie & Mah, 2004) e analíticos (Hoek & Bray, 1981, 

Romana, 1993, Li et al., 2008) de forma a verificas os estados limites. 
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2.6 Mecanismos de Rotura  

 

Diferentes mecanismos de rotura de taludes estão associados às diferentes estruturas 

geológicas encontradas no terreno, como discutido anteriormente, é importante que o projetista 

seja capaz de identificar o potencial mecanismo de rotura a que o talude está sujeito numa fase 

inicial do projecto (Wyllie & Mah, 2004).  

A identificação do mecanismo de rotura mais provável é feita através da análise dos dados mais 

relevantes da estrutura geológica, em sobreposição com a geometria do talude, com o objetivo 

de determinar padrões que representem o tipo de rotura provável. Para o projetista, é importante 

conseguir distinguir entre os quatro tipos de rotura aqui apresentados, isto porque, para cada 

rotura, a análise de estabilidade é efetuada de modo distinto (Hoek & Londe, 1974).  

Contudo, há que referir que nem todos os potenciais modos de rotura podem ser antecipados, 

isto porque algumas características geológicas podem não se encontrar expostas ou podem não 

ter sido detetadas na prospeção geotécnica. Como tal, o projetista deve, por isso, fazer uma 

provisão financeira de forma a conseguir tratar de problemas inesperados que podem surgir 

durante a fase de exploração. Devem também ser garantidos meios a curto prazo para a 

implementação de qualquer medida corretiva que possa ser necessária (Hoek & Londe, 197 

2.6.1 Rotura Planar  

 

A rotura planar é um acontecimento relativamente raro em taludes de rocha, isto porque só 

ocasionalmente é que se reúnem todas condições geométricas para que este tipo de rotura 

aconteça. Contudo, este tipo de rotura não pode ser ignorado. Uma rotura planar ocorre quando 

as descontinuidades do maciço vão de encontro à face do talude, permitindo o deslizamento do 

material acima da descontinuidade, seja por gravidade, seja pela ação de outras forças.  

(a)  (b)  

Figura 2.2 - Geometria do talude exibindo rotura planar (Wyllie & Mah, 2004): (a) secção transversal;(b) 
deslizamento do bloco pela existência de descontinuidades laterais. 

2.6.2 Rotura em Cunha  

 

A rotura em cunha é gerada a partir de duas famílias de descontinuidades distintas, cuja 

intersecção proporciona o colapso de parte do talude. Neste caso, as condições e orientações 

das diferentes famílias de descontinuidades é que determinam o acontecimento. Quando as duas 
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superfícies de descontinuidades se intercetam, definem um bloco potencialmente instável. Este 

tipo de rotura, contrariamente ao da rotura planar, é bem mais frequente em taludes rochosos.  

 

Figura 2.3 - Deslizamento em cunha. 

2.6.3 Rotura por Toppling 

 

A rotura por toppling envolve a rotação de estratos de rocha para a face do talude. Cada coluna 

tende a rodar segundo o seu peso próprio em direção ao pé do talude. Para uma rotura por 

toppling (quedas de blocos) ocorrer, a inclinação da estratificação á face do talude tem que ser 

suficientemente grande para que haja deslizamento interior. Caso estas roturas não sejam 

controladas, um grande volume de material rochoso pode estar envolvido. Podem ser 

encontradas diferentes formas de toppling, tais como:  

• toppling por flexão: relacionado com estratos contínuos de rocha, separados por 

descontinuidades com forte inclinação que se quebram por flexão ao dobrarem-se para a frente. 

O início do toppling pode ocorrer através do deslizamento ou erosão do pé do talude, criando 

fendas de tração largas e profundas (Figura 2.4 (a));  

• toppling de blocos: verifica-se em estratos individuais com descontinuidades espaçadas. Os 

blocos que se encontram no pé do talude recebem o esforço dos blocos acima (transferência de 

carga), empurrando-os para a frente. Degraus formados na base do maciço são característicos 

desta classe de desmoronamento (Figura 2.4 (b)); 

toppling de blocos por flexão: é caracterizada por flexão pseudo-contínua através de estratos 

compostos por várias descontinuidades ortogonais. A queda de blocos resulta de deslocamentos 

acumulados nas descontinuidades ortogonais (Figura 2.4 (c)).  

 

(a) (b)  (c)  

Figura 2.4 - Classes de rotura por queda de blocos (Wyllie & Mah, 2004): (a) toppling por flexão; (b) toppling; 
(c) toppling de blocos por flexão. 
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3 - CLASSIFICAÇÕES GEOMECÂNICAS DOS MACIÇOS ROCHOSOS 

 

O domínio da caracterização dos maciços, tem vindo a experimentar progressos consideráveis 

nos últimos anos. Nos maciços rochosos a caracterização processa-se, fundamentalmente, 

através da realização de ensaios e da utilização de metodologias empíricas, como os sistemas 

RMR (Bieniawski, 1989), SMR Romana (1985) Q (Barton et al., 1974) e GSI (Hoek et al., 2002). 

A utilização recorrente destas classificações obriga a constantes aperfeiçoamentos pelo que 

Hoek melhorou-as, dando origem ao critério de Hoek-Brown modificado de forma a ultrapassar 

alguns problemas classificados com as expressões anteriores. Douglas (2002) apresentou novas 

equações para o mesmo critério de forma a contemplar tipos de rocha e maciços para os quais 

o critério inicial não apresentava um desempenho satisfatório.  

Vallejo et al. (2002), enumerou quatro etapas para a caracterização de um maciço: 

1. Descrição das características gerais da superfície; 

2. Divisão em zonas e descrição geral de cada zona; 

3. Descrição detalhada de cada zona: 

Matriz rochosa; 

Descontinuidades; 

4. Caracterização global do maciço rochoso; 

A utilização deste sistema de classificação tem em conta os seguintes aspetos: 

 Descrição litológica e estado de alteração (W) 

 Duas características estruturais dos maciços rochosos: espessura das camadas (L) e 

espaçamento entre fraturas (F) 

 Duas características mecânicas: resistência à compressão simples da rocha (σ) e o 

ângulo de atrito das descontinuidades (φ) 

A caraterização do estado de alteração do maciço pode ser avaliada através da maior ou menor 

facilidade com que este se parte, utilizando um martelo de mão, pela coloração e brilho, como 

consequência da alteração de certos minerais. (Fontinhas, 2012).  

Na Basic Geotechnical Description of rock masses (BDG), estabelecida em 1981 pela ISRM 

definiu-se cinco estados de alteração do maciço rochoso (tabela 3.1) em alguns casos, pode 

simplificar-se esta classificação com três estados de alteração. 
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Tabela 3.1 - Estado de alteração do maciço rochoso (ISRM, 1981). 

Simbologia Designação Caraterísticas 

W1 São A rocha não apresenta quaisquer sinais de 
alteração 

W2 Pouco alterado Sinais de alteração apenas nos planos e bordas 
das descontinuidades 

W3 Medianamente alterado Alteração visível em todo maciço (mudança de 
cor) mas a rocha não é friável 

W4 Muito alterado Alteração visível em todo maciço e a rocha é 
parcialmente friável 

W5 Decomposto Maciço apresenta-se completamente friável 
(comportamento de solo) 

 

O estado de fracturação do maciço é caracterizado, pelo espaçamento entre diaclases. A 

classificação é também feita recorrendo a cinco classes de fracturação, podendo resumir-se a 

apenas três classes. Na Tabela 3.2 encontra-se indicado a classificação elaborada pelo ISRM 

quanto ao estado de fraturação. 

Tabela 3.2 - Estado de fracturação do maciço rochoso (ISRM, 1981). 

 
Simbologia 

Intervalos de 
afastamento (cm) 

Afastamento das 
fraturas 

Estado de fraturação 
do maciço 

F1 >200 Muito afastadas Muito pouco fraturado 

F2 60 a 200 Afastadas Pouco fraturado 

F3 20 a 60 Medianamente 
afastadas 

Medianamente 
fraturado 

F4 6 a 20 Próximas Muito fraturado 

F5 < 6 Muito pequenas fragmentado 

 

Na tabela 3.3 encontra-se a classificação elaborada pela ISRM no que respeita à espessura das 

camadas. 

Tabela 3.3 - Espessura das camadas (ISRM, 1981). 

Simbologia Intervalos de espessuras (cm) Espessuras das camadas 

L1           >200 Muito espessas 

L2 60 a 200 Espessas 

L3 20 a 60 Medianamente espessas 

L4 6 a 20 Delgadas 

L5 < 6 Muito delgadas 

 

 Os parâmetros referentes a resistência à compressão uniaxial da rocha (σci) e ao ângulo de atrito 

das descontinuidades (φ). Os parâmetros encontram-se descritos nas tabelas 3.4 e 3.5.   

Tabela 3.4 - Resistência à compressão uniaxial da rocha (ISRM, 1981). 

Simbologia Intervalos de resistência (MPa) Resistências 

S1 >200 Muito elevada 

S2 60 a 20 Elevada 

S3 20 a60 Média 

S4 6 a 20 Baixa 

S5 < 6 Muito baixa 
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Tabela 3.5 - Ângulo de atrito das descontinuidades (ISRM, 1981). 

Simbologia  Intervalos de ângulo de atrito interno  Ângulo de atrito  

A1 >45º Muito elevado  

A2 40º a 45  Elevado  

A3 35 a 40  Médio  

A4 30 a 35  Baixo  

A5 <30 Muito baixo  

 

3.1 Classificação RQD 

 

A designação (RQD) foi desenvolvida por Deere (Deere et al 1967) para fornecer uma estimativa 

quantitativa da qualidade do maciço rochoso a partir de registros de sondagens. O RQD é a 

percentagem de fragmentos de sondagem mais longos do que 10 cm relativamente ao 

comprimento total da sondagem (equação 3.1).  

 
RQD =

𝛴𝑖(>10𝑐𝑚)

𝐿
x 100 

(3.1) 

onde: 

L - Comprimento total furado numa manobra; 

l𝚒 - troços de amostragem superiores a 10 cm. 

Os intervalos propostos por Deere et al. (1967) para determinar a qualidade no maciço segundo 

o índice RQD apresentam-se na Tabela 3.6. 

Tabela 3.6 - Qualidade do maciço segundo o índice RQD, adaptado de Deere et al. (1967). 

RQD (%) Qualidade do maciço 

90-100 Excelente 

75-90 Bom 

50-75 Razoável 

25-50 Fraco 

0-25 Muito fraco 

 

Palmström (1982) sugeriu a estimação do RQD a partir do número de descontinuidades por 

unidade de volume, equação 3.2 

 RQD = 115 - 3,3Jv (3.2) 

Onde Jv corresponde ao índice volumétrico, é determinado apurando o número de 

descontinuidades que intercetam um bloco de volume igual a 1m3. O S é o espaçamento médio 

de cada uma das famílias, no exemplo da figura 3.1 apresenta-se o calculo de Jv para um bloco 
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atravessado por 3 famílias de descontinuidades S1,S2 e S3 respetivamente espaçadas de 0.1, 

0.5 e 2 metros. 

 

Figura 3.1 - Exemplo de cálculo do índice volumétrico Jv (Lima & Menezes, 2012). 

 

Priest & Hudson (1976) com base em casos reais, determinaram uma relação entre os valores 

de RQD e a frequência média das descontinuidades por metro, λ, (figura3.2) 

 

Figura 3.2 - Relação entre RQD e a frequência média das descontinuidades (Priest & Hodson,1976). 

 

Com base nesta análise, o RQD pode ser calculado pela expressão 3.3 

 RQD = 100 e−0,1λ*(0,1λ +1)                                                          (3.3) 

 

Os valores de RQD podem ser obtidos por aproximação linear equação 3.4 

 RQD = −3,68λ +110,4 (3.4) 

 

O uso da aplicação deste índice, combinado com outros sistemas ganha maior importância 

quando utilizado como um dos parâmetros para a determinação da qualidade do maciço rochoso. 

Exemplo disso é a classificação proposta por Bieniawski (1989). 
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3.2 Classificação de Bieniawski (Sistema RMR) 

 

A classificação de Bieniawski ou Sistema RMR (“Rock Mass Rating”), é muito divulgada e tem 

sido sucessivamente refinada à medida que são incluídos os resultados de análises de um maior 

número de casos práticos. Neste texto será apresentada a versão de 1989. 

A classificação originalmente incorporava oito parâmetros geológico-geotécnicos, sendo 

posteriormente constituída por seis, que influenciam de modo determinante o comportamento 

dos maciços rochosos.  

Esta classificação tem em conta os seguintes parâmetros geomecânicos: 

 1. Resistência à compressão uniaxial da rocha intacta; 

 2. Grau de fracturação do maciço através de RQD (“Rock Quality Designation”) 

 3. Espaçamento das descontinuidades; 

 4. Condição das descontinuidades; 

 5. Influência da água; 

 6. Orientação das descontinuidades em relação à orientação da escavação. 

De modo a aplicar a classificação geomecânica RMR, divide-se o maciço em secções que 

apresentam características geológicas uniformes, e cada região é classificada separadamente, 

de acordo com dados de campo.  

Tabela 3.7-  Classificação geomecânica - RMR básico (Bieniawski, 1989). 

Parâmetros Coeficientes 

Resistência à 
compressão 
uniaxial(MPa) 

 
>250 

 
100-250 

 
50- 100 

 
25-50 

 
5-25 

 
1-5 

 
<1 

Peso RMR 15 12 7 4 2 1 0 

RQD (%) 90-100 75-90 50-75 25-50 <25 

Peso RMR 20 17 13 8 3 

Espaçamento das 
descontinuidades 

 
>2 m 

 
0,6- 2m 

200- 600mm 60-200 mm < 60 mm 

Peso RMR 20 15 10 8 5 

 
 
 

Condição das 
descontinuidades 

Superfície 
muito 
rugosas não 
continuas. 
Sem 
abertura. 
Paredes não 
meteorizadas  

Superfície 
ligeiramente 
rugosa. 
Abertura <1 
mm. Paredes 
ligeiramente 
meteorizadas
. 

Superfície 
ligeiramente 
rugosa. 
Abertura <1 
mm. Paredes 
muito   
meteorizadas 

Superfície 
lisas ou 
enchimento 
<5mm ou 
aberturas 
continuas 
com 1-5 mm 

Enchimento com 
>5 mm ou 
aberturas 
continuas >5mm 

Peso RMR 30 25 20  10 0 

Presença de água 
nas 

descontinuidades 

Completame
nte seco  

Húmido Molhado  Escorrimento  Fluxo contínuo  

Peso RMR 15 10 7 4 0 
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Tabela 3.8 - Classificação da condição das descontinuidades - RMR (Bieniawski, 1989). 

Parâmetros  Coeficientes 

Persistência 
(m)  

<1 1-3  3-10 10-20 >20  

Peso RMR 6 4 2 1 0 

Aberturas 
(mm) 

Nenhuma  < 0.1 0.1 – 1.0 1-5 > 5  

Peso RMR 6 5 4 1 0 

Rugosidades Muito rugosos Rugoso Ligeiramente 
rugoso 

Liso Espalhada  

Peso RMR 6 5 3 1 0 

Enchimento  Nenhum Enchimento 
duro < 5mm 

Enchimento 
duro > 5mm 

Enchimento 
mole < 5mm 

Enchimentos 
mole > 5mm 

Peso RMR 6 4 2 2 0sã 

Estado de 
meteorização  

Sã ou não 
meteorizado  

Ligeiramente 
meteorizado  

Moderadamente 
meteorizado  

Muito 
meteorizado  

Completamente 
meteorizado ou 

decomposta 

Peso RMR 6 5 3 1 0 

 

O parâmetro “Orientação das descontinuidades” atrás referido, corresponde a um fator de ajuste 

ao somatório dos pesos dos restantes cinco parâmetros, designado de RMR básico. Aquele 

parâmetro refere-se à relação entre o sentido da escavação e a orientação das descontinuidades 

que compartimentam o maciço e, ao aplicá-lo, obtém-se um RMR ajustado ou corrigido (Tabela 

3.9). 

Tabela 3.9 - Fatores corretivos consoante as orientações das descontinuidades, para escavação em 
diferentes tipos de obras geotécnicas (Bieniawski, 1989). 

 
Orientação das 

descontinuidades 

 
Obras 

empreendimento 

 
Muito 

favorável 

 
Favorável 

 
Razoável 

 
Desfavorável 

 
Muito 

desfavorável 

 
Ajuste RMR 

Tuneis 0 -2 -5 -10 -12 

Fundações 0 -2 -7 -10 -25 

Taludes 0 -2 -25 -50 - 

 

Através da atribuição de pesos relativos em função das medidas obtidas em campo para cada 

parâmetro e somando-os, obtém-se o valor do índice RMR que varia de 0 a 100, enquadrando o 

maciço rochoso numa das cinco classes propostas por Bieniawski, que se encontram 

descriminadas na Tabela 3.10 onde são dadas também algumas correlações com valores 

estimados de resistência ao corte do maciço rochoso. 
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Tabela 3.10 - Classes de maciços - RMR (Bieniawski, 1989) 

Valor RMR 100-81 80-61 60-41 40-21 < 21 

Classe I II III IV V 

 

Discrição 

Maciço 
rochoso muito 
boa qualidade 

Maciço 
rochoso boa 

qualidade 

Maciço 
rochoso de 
qualidade 
razoável 

Maciço 
rochoso de 

fraca 
qualidade 

Maciço 
rochoso de 
muito fraca 
qualidade 

Ângulo de 
atrito do 

maciço (º) 

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

Coesão do 
maciço (KPa) 

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

 

O valor do índice RMR tem sido utilizado para inúmeras correlações, expressões (3.5, 3.6, 3.7 e 

3.8) sendo de especial interesse as propostas por Bieniawski (1978) e por Serafim e Pereira 

(1983) para estimativa do valor do módulo de deformabilidade (Em) do maciço rochoso (Figura 

3.3). 

 Bieniawski (1978): Em = 2 RMR - 100 (RMR > 50) 

 

(3.5) 

 Serafim e Pereira (1983)       Em= 10
𝑅𝑀𝑅−10

40
 

 

(3.6) 

 (Grimstad and Barton, 1993)             Em = 25 log10 Q   Q >1 (3.7) 

 

 

  

 (Palmstron and Barton,1993)      Em= 7 RMi
0.5  1 < RMi  < 30 

Em = 7 RMi0.4  Rmi > 30 

 

(3.8) 
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Onde; o Rmi é o índice do maciço rochoso  

 

Figura 3.3 - Estimativa do módulo de deformabilidade através do índice RMR (Palmström e Singh, 2001 in 
Bieniawski, 2007). 

 

Bieniawski (2007) recomendou que fossem utilizadas ambas as equações (3.5, 3.6), a primeira 

para maciços rochosos de média a boa qualidade e a segunda para maciços de média a fraca 

qualidade, obtendo-se assim um resultado mais realista.  

3.3 Classificação de Barton (Sistema Q) 

 

Com fundamento na observação dum grande número de escavações subterrâneas, Barton, Lien 

e Lund, do Norwegian Geotechnical Institute, propuseram, em 1974, uma classificação que 

assenta na definição de um índice de qualidade Q baseado na análise de 6 fatores considerados 

relevantes para a caracterização do comportamento dos maciços rochosos. É de salientar que 

os três quocientes que compõem a expressão correspondem a três aspetos relativos ao maciço 

rochoso: 

1. RQD / Jn caracteriza a estrutura do maciço rochoso e constitui uma medida do bloco unitário 

deste; o seu valor, variável entre 200 e 0,5, dá uma ideia genérica da dimensão dos blocos; 

2. Jr / Ja caracteriza as descontinuidades e o seu enchimento sob o aspeto da rugosidade e do 

grau de alteração; este quociente é crescente com o incremento da rugosidade e diminui com o 

grau de alteração das paredes em contacto direto, situações a que correspondem aumentos da 

resistência ao corte. O quociente diminui, tal como a resistência ao corte, quando as 

descontinuidades têm preenchimentos argilosos ou quando se encontram abertas; 

3. Jw / SRF representa o estado de tensão no maciço rochoso; o fator SRF caracteriza o estado 

de tensão no maciço rochoso, em profundidade, ou as tensões de expansibilidade em formações 

incompetentes de comportamento plástico, sendo a sua avaliação feita quer a partir de 

evidências de libertação de tensões (explosões de rocha, etc.), quer a partir da ocorrência de 
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zonas de escorregamento ou de alteração localizada; o fator Jw representa a medida da pressão 

da água, que tem um efeito adverso na resistência ao corte das descontinuidades.(Fontinhas 

2012).  

Refira-se que o sistema Q considera os parâmetros Jn, Jr e Ja como tendo uma importância 

relativa superior ao papel desempenhado pela orientação das descontinuidades. Contudo, o 

parâmetro orientação não é totalmente ignorado, pois está implícita a sua contribuição nos 

fatores Jr e Ja, dado que na ponderação destes deverão ser consideradas as descontinuidades 

mais desaforáveis. 

3.4 SMR - Slope Mass Rating por Romana  

 

Na avaliação da estabilidade de taludes em maciços rochosos, Romana (1985, 1993, 2003) 

desenvolveu um sistema de classificação denominado de SMR, sendo uma modificação do 

sistema RMR desenvolvido por Bieniawski. O índice SMR é obtido acrescentando dois fatores 

de ajustamento ao RMR, um que depende da orientação relativa entre descontinuidades e o 

talude e outro que depende do método de escavação. O índice SMR é então obtido pela 

equação: 

 SMR = RMR + (F1 ×F2 ×F3) + F4                                              (3.9) 

Sendo que para efeitos de cálculo do SMR, apenas os cinco primeiros parâmetros do índice RMR 

são considerados. O método de determinação do índice RMR encontra-se tabelados na tabela a 

seguir.  

 

Tabela 3.11 - Classificação RMR (Bieniawski, 1989). 

Valor RMR Classe Descrição 

81-100 I Maciço rochoso muito bom 

61-80 II Maciço rochoso bom 

41-60 III Maciço rochoso razoável 

21-40 IV Maciço rochoso fraco 

<21 V Maciço rochoso muito fraco 

 

Os fatores de ajustamento F1, F2, F3 e F4 são definidos nas Tabelas 3.12 e 3.13. Os três 

primeiros representam a orientação relativa entre descontinuidades e o talude, e o último refere-

se ao método de escavação. O valor de SMR é efetuado para cada família de descontinuidades 

optando-se, posteriormente, pelo menor valor. Os três primeiros parâmetros são descritos 

sucintamente (Romana, 1993).  
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Tabela 3.12 - Factores de ajustamento das descontinuidades F1, F2 e F3 (adaptado de Romana, 1993, 
Romana et al., 2003). 

 

 F1 depende da relação entre a inclinação das descontinuidades e do talude. Este está 

compreendido num intervalo de 1.00 (quando ambos são quase paralelos) a 0.15 quando 

o ângulo entre ambos é maior que 30o e a probabilidade de rotura é muito baixa. 

(Fontinha 2012). Este valor pode ser obtido pela equação:  

 F1 = (1−sinA)2 (3.10) 

Onde A indica o ângulo entre a inclinação da face do talude e das descontinuidades; 

 F2 corresponde à inclinação da descontinuidade numa rotura plana. Este parâmetro, em 

certo sentido, é uma medida de resistência ao corte da descontinuidade. Varia entre 1.00 

a 0.15. Sendo 1.00 para descontinuidades com uma inclinação maior que 45o e 0. 15 em 

descontinuidades com inclinação menor que 20o e pode ser definido pela relação 

(Fontinha 2012);  

 F2 = tan2 βj (3.11) 

Aqui βj é o ângulo da inclinação da descontinuidade. Para uma rotura por desmoronamento F2 

= 1.00; 

 F3 reflete a relação da inclinação entre a face do talude e da descontinuidade. Para este 

parâmetro foram mantidos os valores propostos por Bieniawski (1979, 1989). 

Na tabela 3.13 apresenta-se o valor do fator de ajustamento F4 para os diferentes métodos de 

escavação. A descrição das classes definida pelo índice SMR é apresentada pela tabela 3.14 a 

qual apresenta também o modo de rotura mais comum para cada classe, assim como a 

necessidade de suporte do talude. Também é possível estimar parâmetros de resistência, 

coesão e ângulo de atrito, através do índice SMR.  
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Tabela 3.13 - Valor do fator de ajustamento F4 devido ao método de escavação do talude (adaptado de 
Romana, 1993, Romana et al., 2003). 

Método de escavação Valor de F4 

Talude natural 15 

Pré- corte do talude 10 

Explosões leves 8 

Explosões normais ou por meios mecânicos 0 

Explosões deficientes -8 

 

 

Tabela 3.14 - Estimativa dos parâmetros de resistência do maciço segundo a sua classe (Bieniawski, 
1989). 

Classe do maciço I II III VI V 

Coesão da massa rochosa 

(kPa) 

> 400 300 a 400 200 a 300 100 a 200 < 100 

Angulo de atrito da massa 

rochosa (º) 

> 45 35 a 45 25 a 35 15 a 25 < 15 

  

 

Tabela 3.15 - Descrição das classes SMR (adaptado de Romana, 1993). 

Classe SMR Descrição Estabilidade Rotura Suporte 
 

I 81 - 100 Muito bom Completamente 
estável 

Nenhuma Nenhum 

II 61 – 80 Bom Estável Alguns blocos Ocasionalmente 

III 41- 60  
Normal 

 
Parcialmente 

estável 

Algumas 
descontinuidades ou 

muitas cunhas 

Sistematicamente 

IV 21 -40 Mau Instável Planar ou grandes 
cunhas 

Importante/corretivo 

V 0- 20 Muito mau Completamente 
instável 

Planar ou circular 
tipo solo 

Reescavação 

 

Este sistema permite também estimar algumas medidas de suporte para taludes mais instáveis. 

Apesar de se tratar de um assunto fora do âmbito da classificação, o índice SMR serve como 

indicação do sistema de suporte a utilizar. Na tabela 3.16 apresentam-se os sistemas de suporte 

sugeridos para os valores-limite do índice SMR. Nesta dissertação não são referidos os sistemas 

de suporte para a estabilização de taludes, pois este é um assunto que não se encontra no 

âmbito deste trabalho. 
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Tabela 3.16 - Medidas de suporte através do índice SMR (adaptado de Romana, 1993). 

 

 

3.5 Critério de Rotura de HOEK-BROWN 

 

O critério de rotura de Hoek-Brown é amplamente reconhecido e tem sido aplicado em inúmeros 

projetos em todo mundo. Embora, em geral, a abordagem seja satisfatória, existem algumas 

incertezas. Este critério utiliza um dos sistemas de classificação de maciços rochosos, o RMR 

proposto por (Bieniawski ,1989).  

O critério de Hoek-Brown generalizado é dado pela expressão (3.7). 

 

 σ´1 = σ´3 + σci = ( 𝑚𝑏 
σ´3 

σci 
 + s)a                                                              (3.12) 

 

 

onde; 

Na equação anterior σci é a resistência a compressão simples da rocha intacta. Para o maciço 

rochoso é utilizado um parâmetro mb que é um valor reduzido da constante do material mi, e é 

dado por: 

 

 mb = mi exp (
GSI−100

28−14 D
) (3.13) 

 

 

  

As constantes para o maciço rochoso s e a dadas pelas seguintes relações: 

 S = exp (
𝐺𝑆𝐼−100

9−3𝐷
)                                                          (3.14) 

 

 a = 
1

2
 +

1

6
 (𝑒−𝐺𝑆𝐼/15 - 𝑒−20/3) 

 

(3.15) 

 



 

21 

 

O parâmetro GSI (Geological Strength Index) foi proposto por Hoek (1994) e Hoek et al. (1995) 

em substituição ao RMR para relacionar o critério de rutura com as observações geológicas de 

campo. O GSI passou por muitas atualizações, uma atualização recente é a de Hoek et al. (2013) 

que apresentaram um ábaco no qual o GSI pode ser estimado a partir da estrutura do maciço e 

da qualidade das descontinuidades. 

 

Figura 3.4 - Ábaco de determinação do GSI (Hoek et al, 2013) 

 

 

 

 

 

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjEnJ7Im_LTAhWjB8AKHV0CAkUQjRwIBw&url=https://www.researchgate.net/figure/259330495_fig14_Fig-14-Geological-Strength-Index-GSI-chart-based-on-block-size-and-joint-condition&psig=AFQjCNGzGBS5SRb91gm7srCMHB4bwusOIA&ust=1494948575946888
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4- CASO DE ESTUDO: TALUDES KIMBERLITÍCOS DA MINA DE CATOCA 

 

4.1 Localização da Área de Estudo  

 

Em termos administrativo-geográficos, a chaminé kimberlítica de Catoca situa-se a Nordeste da 

República de Angola, na parte Noroeste da Província da Lunda Sul a 30 km de sua Capital 

Saurimo. Regionalmente, a Lunda Sul avizinha-se á norte – com a Província da Lunda Norte, no 

Sul – com a Província de Moxico, no Oeste – com a Província de Malanje, e no Leste confina 

com a República Democrática do Congo.  

 

Figura 4.1 - Localização da área de estudo. 

O território da área de concessão da SMC encontra-se dentro da folha topográfica 121-SG34 

(escala 1:1.000.000) do Cadastro Topográfico do Estado Angolano, numa região situada nos 

limites entre as Lundas Norte e Sul, e ocupa uma área de 340 km2, delimitada por coordenadas 

de 20o15’00” –20o24’15” de longitudes Este e 9o18’00” –9o29’20” de latitudes Sul. As 

coordenadas geográficas da chaminé de Catoca são: 20o18’ de longitude Leste e 9o25’ de latitude 

Sul. 

4.2 Enquadramento Geológico  

 

Em termos da estrutura tectónica, a região situa-se na parte Sudoeste do escudo cristalino 

Cassai, da idade arqueano-proterozoica, confinando com a parede da depressão meso-

cenozoica do Congo. Geomorfologicamente, o território da região está localizado na parte Leste 

do planalto da Lunda, onde estão desenvolvidas as rochas da capa de plataforma. No Setor 

Angolano da Plataforma Africana, distinguem-se dois andares estruturais. (IVANOUCHKINE 

1997); 
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- o inferior, representado por embasamento cristalino e composto por rochas do 

Arqueano e Proterozoico Inferior; 

- o superior, representado por um complexo das rochas da capa de plataforma, do 

proterozoico superior, paleozoico, mesozoico e cenozoico. 

O Complexo Arqueano (AR) compreende as rochas da série metamórfica, das fácies granulítica 

e anfibólica do metamorfismo regional (gnaisses, xistos cristalinos, anfibolitos; mais raramente – 

eclogitos, quartzitos, leptitos e quartzitos ferruginosos) e rochas enderbito-tonalíticas da zona de 

granitização ultrametamórfica (tonalitos, plagiomigmatitos, plagiogranitos, enderbitos e 

charnoquitos) do Arqueano inferior e rochas metassedimentares das fácies anfibólica, epídoto-

anfibólica e xisto verde. Dentro dos limites do escudo Cassai, estas últimas são referidas à parte 

superior do chamado “complexo basal”, ou à parte inferior das séries metamórficas do Nordeste 

de Angola. São insuficientes os conhecimentos da composição, espessura e estrutura interna 

das rochas do Arqueano Superior. 

Proterozoico Inferior. Grupo Lunda e Luana Rochas da origem metamorfogénico-sedimentar que 

jazem discordantemente nas rochas arqueanas. No Norte da região, no embasamento dessas 

rochas é observada a alternação dos gnaisses, xistos anfibólicos e leptitos. Mais alto no corte, 

ocorrem xistos filíticos (com os conglomerados interformacionais); quartzitos e rochas 

carbonáticas silicificadas. A parte superior do corte é composta por conglomerados, xistos 

filíticos, grauvacas e grés. Na parte Sul da zona (na cabeceira do rio Cassai), o corte está 

representado por xistos argilosos, quartzitos, arcózios, chertes e grés, furados por intrusões de 

gabros e doleritos. No intervalo até o Cretáceo, não há formações geológicas na área de Catoca. 

Nas publicações os geólogos da DIAMANG destacam a existência, nas partes Norte do escudo 

Cassai, dos sedimentos da formação triássica, referidos ao sistema Karroo e sistema 

intercontinental. 

Mesozoico. Sedimentos Continentais Cretáceos. Formação Calonda. As formações continentais 

cretáceas encontram-se preservados dentro dos limites da baixa do Congo e possuem uma 

especial importância pois é com elas que se relacionam os pláceres diamantíferos. Estão 

situadas no Norte de Angola e são subdivididas em formações Calonda e Quango. Dentro da 

área em análise, estão desenvolvidas rochas da formação Calonda, essa formação foi destacada 

pelos geólogos da Cia DIAMANG e em termos da sua idade, foi vinculada ao intervalo apsiano-

álbico. É composta por sedimentos aluviais, alúvio-lacustres e lacustres (predominantemente 

arenitos arcósicos de grão fino até grosso). Mais abaixo, são observados conglomerados 

polimíticos, silitos e argilitos. As rochas são fracamente cimentadas, friáveis, a sua cor varia 

principalmente da parda-avermelhada à violeta. Ocorrem algures as intercalações pequenas ou 

lentes dos conglomerados diamantíferos interformacionais. A espessura da formação cresce na 

direção do Sul ao Norte e vai até 40-50 m. 

Sedimentos Paleogéneo-Eocénicos. Grupo Calahári. Caracteriza-se por um vasto 

desenvolvimento de lateritos que se formaram nas superfícies pós-cretáceas de peneplanização. 

Estão representados por rochas silicificadas, arenitos polimorfos, conglomerados de cores 

branca, amarela, violeta, raramente vermelha. 
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Sedimentos Eoceno-Pliocénicas. Grupo Calahári. Areias ocráceas, argila, formações argiláceo-

arenosas fracamente litificadas e cascalhos, às vezes diamantíferas. A espessura somatória dos 

sedimentos do grupo Calahári ronda de 50 a 150 m, expandindo-se do Sul ao Norte. A sua 

génese ainda não está esclarecida exatamente, as opiniões expressas são bastante diferentes, 

até a sua origem eólica. 

Sedimentos Quaternários. Formações aluviais, alúvio-proluviais e dilúvio-eluviais dos fundos de 

correntes fluviais; da várzea, terraços supra-várzeas e paredes dos vales dos rios, representadas 

por cascalhos, areias, areias argiláceas e sedimentos arenoargilosas. A sua espessura varia de 

0,2 a 15 m. É com as fácies cascalhosas dalgumas correntes fluviais (Lova e Catoca) que se 

relacionam os pláceres diamantíferos. Entre as formações intrusivas da região destaca-se o 

complexo do Arqueano Inferior e Superior, proterozoico Inferior e Superior, complexo de rochas 

cretáceas, complexo indiviso de rochas cretáceo-paleogénicas e complexo de rochas da idade 

indeterminada. Os gabro-noritos do Arqueano Inferior são as rochas intrusivas mais antigas, que 

afloram em associação com as formações do arqueano e proterozoicos Inferior, e revelam-se 

em forma de pequenos maciços e corpos das rochas básicas modificadas, vinculadas ao 

complexo gabro-anarmóstico. Nos limites do escudo cassai, as mesmas compõem corpos 

relativamente pequenos (com uma área de 2-3 km2) do complexo gabro-norítico, no meio das 

rochas metamórficas e ultrametamórficas do grupo inferior, raramente superior, do Arqueano 

Inferior. Estão representadas por ortoanfibolitos formados em resultado do metamorfismo dos 

gabros piroxénicos. 

As intrusões do Arqueano Superior estão representadas por um complexo de rochas granitóides 

que compõem pequenos corpos na zona de contacto entre as intrusões do Arqueano Superior e 

formações metamórficas do grupo superior do Arqueano Inferior. Os dioritos e granodioritos 

encontram-se juntos, às vezes é observada a transição gradativa de uma variedade para outra, 

mas os mais desenvolvidos são corpos granodioríticos. Acontece algures a transição gradual de 

granodioritos a tonalitos, por conta da redução do teor de feldspato e, respetivamente, aumento 

da quantidade do plagioclásio (andesina). Também, há corpos de granitos em forma de 

pequenas intrusões associadas com as rochas metamórficas e ultrametamórficas arqueanas.  

Não foram reveladas na região, as formações magmáticas do proterozoicos Inferior e do 

Arqueano Superior. Além disso, acontecem algures intrusões de rochas básicas e ácidas do 

Proterozóico Inferior, enquanto fora dos limites da área em análise, destacam-se as rochas 

intrusivas do Proterozóico Superior, Cretáceo, Cretáceo-Paleogeno e da idade indeterminada.  

As numerosas ocorrências kimberlíticas da idade cretácica encontram-se na zona regional de 

fraturas abissais de Lucapa que tem a direção submeridional e cuja extensão atinge 1.200 km, a 

largura sendo de 55-85 km. Na parte Sudoeste dessa estrutura, além dos kimberlitos, são muito 

frequentes os corpos tipo "pipe", de carbonatitos e de rochas de composição alcalina. As 

chaminés kimberlíticas situam-se, por via de regra, nas zonas de cruzamento das fraturas 

regionais bissistemáticas. A primeira tem a direção Nordeste, a segunda está direcionada a 

Noroeste. O território mais estudado em termos de revelação dos corpos kimberlitícos e 

avaliação das perspetivas das mesmas, é a área que se estende ao longo dos rios Luembe, 
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Chiumbe, Luachimo e Chicapa. Estruturalmente, essa região abrange a ladeira Oeste do escudo 

cassai. Nessa área são conhecidas mais de 70 chaminés agrupadas em quatro campos 

kimberlitícos: Camafuca-Camazambo (19 chaminés), Camútue (15 corpos), Camagia (8) e 

Catoca (32). O campo kimberlitíco de Catoca está localizado na bacia do rio Chicapa e tem a 

orientação submeridional entre os "pipes" conhecidos do campo, o maior é a chaminé de Catoca. 

(IVANOUCHKINE et al 1997)  

 

Figura 4.2 - Estrutura do corpo kimberlitíco de Catoca. (Adaptado Margarida 2012). 

 

4.3 Hidrografia e Características Climáticas da Região 

 

A rede hidrográfica da região, também está orientada na direção Norte e faz parte da bacia duma 

grande artéria fluvial – rio Congo. São os rios Luembe, Chicapa, Luachimo, Chiumbe, Luxico e 

outros, que correm sob paralelamente do Sul ao Norte. Os vales dos mesmos são abertos e têm 

formas de U e V. São rios de médio comprimento, frequentemente com pedregais, são impróprios 

para navegação, possuem recursos hídricos potenciais, neste aspeto, o mais atrativo é o rio 

Chicapa que corre ao longo do limite Leste da área de concessão de Catoca. A potência da 

Central Hidroelétrica que pode ser construída nesse rio junto ao ponto de cruzamento com a 

autoestrada operacional Catoca-Saurimo, é estabelecida em 17-20 MWt. Tal potência é 

suficiente para atender a demanda do empreendimento mineiro no jazigo de Catoca, assim como 

para o abastecimento parcial com a energia elétrica, doutros consumidores na Província da 

Lunda Sul, incluindo a sede provincial, a cidade de Saurimo. As bases da Hidroelétrica do 

Chicapa foram construídas pela Companhia portuguesa DIAMANG ainda em 1969, antes da 

decretação do estado de guerra no País. Atualmente, por iniciativa da SMC e da Administração 

da Província da Lunda Sul, o Governo da República de Angola pretende angariar empresas 

conhecidas para a construção da Central Hidroelétrica de Chicapa em 2004. A S/A "ALROSA" é 

considerada como um dos executores mais prováveis para concretizar tal projeto. 
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A chaminé de Catoca encontra-se na ladeira direita do vale de curso médio do rio Lova, um dos 

afluentes do rio Chicapa. O jazigo está situado numa caldeira erosiva natural, formada pelo riacho 

Catoca que corre acima da própria chaminé. A caldeira está encerrada no Norte, Leste e Sul, e 

aberta no Oeste.  

As cotas absolutas do relevo na superfície terrestre rondam de 1065 m (área do aeroporto) até 

950 m no leito do rio Lova. O território da concessão representa uma savana típica – estepe 

tropical com uma abundante cobertura herbácea e ralas árvores e arbustos que formam moitas 

mais bastas nos vales dos rios. O clima da região é tropical, com duas estações típicas durante 

o ano, a estação chuvosa que vai de agosto á maio, e a estação seca que vai de maio á agosto. 

A estação mais chuvosa é a que vai de novembro á março. De acordo com as observações da 

estação meteorológica local a temperatura máxima é de 37,4º e a mínima de 10,6º, as 

temperaturas médias durante o ano oscilam entre 22,5º e 22, 8º. 

4.4 Estrutura Geológica do Jazigo  

 

A chaminé do Catoca esta localizada na ladeira Oeste do escudo cassai, composto pelos 

complexos cristalino pré-cambriano de rochas, furado pelos kimberlitos cretáceos. As rochas 

encaixantes da chaminé são gnaisses pré-cambrianos de diferentes composições e graus de 

meteorização, as rochas sobrejacentes de cobertura são areias de formação Paleogeno-

neogénica de Calahári, areias e arenitos interformacionais paleogénicos e sedimentos aluvias. 

Os kimberlitos e as rochas vulcanogénicas-sedimentares (RVS) diamantíferas, das fáceis 

crateral do jazigo, geneticamente vinculadas à formação do próprio corpo mineralizado, esta 

representado pelos seguintes tipos principais: brechas kimberlíticas com textura maciça do 

cimento (BKM); brechas kimberlíticas autolíticas (BKA) tufos kimberlitícos, brechas tufáceas e 

tufos-gravelíticos com intercalações de arenitos tofáceos (BTK); arenitos, arenitos tofáceos, 

tufos-aleurolitos, argilitos (RVS); rochas kimberlíticas da zona de transição (ZT) e do substrato 

do complexo vulcanogénicos-sedimentar, saturadas em abundância com os xenólitos de 

gnaisses encaixantes a chamada  zona xenolítica (ZX). (ZVONAROV 1991) 

4.4.1 Rochas Encaixantes  

 

Os gnaisses encaixantes da composição feldspato-piroxénica, com os veios e intercalação de 

quartzitos e xistos quártzico-biotíticos são caracterizados por diferentes graus de meteorização 

e desintegração de saprolitos argiláceos até as variedades monolíticas altamente resistentes. Os 

ângulos de mergulho variam de 30 a 80 graus. Segundo as medições feitas na parte Oeste da 

mina, o azimute de mergulho dos gnaisses é Noroeste 340-350º, o ângulo de mergulho constitui 

50-90º. O seu contacto com os kimberlitos é acentuado, com as paredes abruptas (até 

subvertias). As cotas de superfície do teto de maciço de gnaisse encaixantes, coincidem com as 

cotas da superfície de kimberlitos da chaminé 960-970 m de altitude absoluta. A transição duma 

superfície para outra não tem desníveis acentuados. À medida de afastamento do contorno do 
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“pipe”, a superfície do gnaisse sobe ate as cotas de 980 m, e possivelmente um pouco mais alto 

(até 985-988m). 

Na parede Oeste da caldeira erosiva natural, ocupada pela chaminé do Catoca os gnaisses da 

superfície são intensamente meteorizados, a espessura da zona intemperizada constitui 30-50 

m, esse valor sendo possível ainda maior na parte Sudoeste da parede. A espessura máxima da 

aluvião gnáissico revelada na parede, Oeste da chaminé, incide numa área sobre uma área a 

foz do riacho Catoca, o que possivelmente é originado por existência duma zona tectónica nessa 

área. Essa zona revela-se na direção do nordeste a sudeste nos kimberlitos da chaminé e 

provavelmente nos gnaisses encaixantes. Ao longo de contorno da parte restante do perímetro 

do “pipe”, a espessura da zona de meteorização dos gnaisses costuma ser de apenas uns metros 

e não é tao representativa como na parede Oeste. 

 Estudos anteriores revelam que os gnaisses encaixantes na parte Oeste da chaminé, tem um 

determinado zoneamento, a sua parte superior até as cotas 950-930 m, sujeita a uma profunda 

decomposição química, esta representada por saprolitos da cor parda avermelhada, raramente 

laranja, argilas arenáceas densas, resistentes e pouco plástica, hidrófugas, gordurosas as 

apalpadelas por abundância das micas semidecompostas, contendo veios friáveis de quartzitos, 

de matizes brancos e azuláceos. É nitidamente observada a textura herdada dos gnaisses 

bandados corrugados de mergulho abrupto, ricos de espelhos de escorregamento, cobertos com 

uma pelicula argilosa húmida e gordurosa às apalpadelas. Os espelhos de escorregamentos são 

frequentemente planos, com uma extensão visíveis de 20-50 m, são bem observados nas áreas 

de desprendimentos e deslizamentos, os quais aparecem nos trechos onde tais fendas são 

orientadas na direção às frentes de mineração (parte sudoeste da mina). (Margarida 2012) 

 

Figura 4.3 - Esquema dos cortes de talude nos gnaisses na Mina de Catoca. (Adaptado Margarida 2012).  

 

O espaçamento entre as descontinuidades existentes nos gnaisses encaixantes do maciço de 

Catoca varia de 0 – 14 metros, razão pela qual podemos classificá-las muito afastada. Os taludes 

estudados são constituídos por rochas metamórficas, gnaisses que apresentam normalmente 
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superfícies lisas podendo, em algumas situações apresentar superfícies rugosas. O maciço 

encontra-se atravessado em norma por três, ou mais sistemas de fraturamento (vertical, 

horizontal e obliqua), podendo ser secas ou húmidas consoante a existência de percolação de 

água ou não (Margarida 2012). 

4.4.2 Rochas Subjacentes  

 

O corpo kimberlitíco de Catoca está coberto por rochas friáveis, areias finas e muito finas e 

sedimentos arenosos-argilosos. No setor Oeste da mina estes sedimentos são de 0-5 m, no setor 

Norte e Sul aumenta até 35-45 m e no Este até 50-55 m. Nos limites da mina estes sedimentos 

subjacentes, formam duas camadas com uma possança média de 20 m. O estrato superior é 

composto por arenitos da formação Calahári, seguindo-se um segundo extrato composto por 

areias interformacionais nas quais se observam limites intercalados de conglomerados finos que 

oferecem estabilidade suficiente às bermas e taludes da mina. (Margarida 2012) 

 

Figura 4.4 - Distribuição dos sedimentos sobrejacentes, o gnaisse segundo a sua meteorização e 
descontinuidade. (adaptado Margarida 2008). 

4.5 Desenvolvimento dos Trabalhos de Exploração na Mina do Catoca 

 

Os trabalhos na chaminé de Catoca correspondem a uma exploração mineira a céu aberto, de 

geometria circular bem definida, com dimensões de 900x915 m. os primeiros trabalhos de 

abertura foram realizados na parte norte do jazigo por ter menor relação estéril-minério (20m). O 

sistema de transporte implementando combina retroescavadoras, escavadoras, camiões e 

correias transportadoras. O planeamento da mineração é feito com o auxilio do software 

Datamine. O cálculo dos volumes de minério é feito com ajuda de um modelo tridimensional do 

corpo mineralizado feito com o mesmo software baseado em dados de levantamentos 

geológicos, e nos resultados da prospeção detalhada da chaminé de Catoca  
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Figura 4.5 - Inicio da exploração do kimberlito Catoca. 

4.5.1 Métodos de desmonte  

 

O desmonte inclui a remoção direta do material rochoso com escavadoras de 5-18 m3 que é 

transportado em camiões de 40-100 toneladas. As rochas duras como o gnaisse são 

desmontados com recursos explosivos produzidos na mina do Catoca figura 4.6 

 

Figura 4.6 - Desmonte dos gnaisses com explosivos. 

 

Os principais parâmetros geométricos da mina são: 

 Altura dos taludes (10-20 m); 

 Altura das bancadas de trabalho (10 m); 

 Altura das bancadas provisórias não operacionais (10-30 m a partir da cota +960); 

 Ângulo de inclinação dos taludes (45º,60º,65º,75º) para gnaisses consistentes (30º) para 

bancos triplos e (35º) para bancos duplos; 

 Largura das vias de transporte (20-30 m) 

 Largura das frentes de trabalho (30-60 m) 

 Largura de bermas de segurança (2-3 m) 
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4.6 Análise da Estabilidade dos Taludes da Mina de Catoca 

 

Segundo (Margarida 2012) ocorrem deslizamentos de formas diversas nos taludes e nas 

encostas. Refere-se a existência de mecanismos complexos, condicionados pelas 

características intrínsecas dos solos e rochas (geologia, estrutura, comportamento geotécnico, 

influenciado pelas condições climáticas e ações humanas). As condições geológicas do jazigo 

são a principal condicionante da instabilidade, dada a existência de uma grande diversidade 

litológica.  

O estado de tensão efetiva é condicionado pela presença de águas subterrâneas, por sua vez o 

nível freático é condicionado pelos rios da região em particular o rio Lova. A abertura e 

exploração da mina de Catoca provocou uma mudança brusca no nível freático originando 

movimento da água para os taludes operacionais, originado uma carga hidrostática e 

hidrodinâmica que contribui para instabilização dos taludes. 

A permeabilidade do maciço rochoso é um dos fatores mais importantes que regem a 

estabilidade dos taludes na mina de Catoca, a distribuição espacial dos tipos de rocha as 

descontinuidades e a presença da água no talude fazem que os mesmos sejam motivos de 

grande preocupação na exploração e na sua estabilidade. Na figura 4.7 três elementos 

distinguem-se os importantes na analise de estabilidade: 

1. A importância dos sistemas de descontinuidades existentes que atuam formando zonas 

com diferentes respostas à estabilização; 

2. A interceção de descontinuidades formando blocos com diferentes tamanhos, estrutura 

e textura, grau de alteração; 

3. A presença da água subterrânea principalmente em épocas chuvosas aumenta a 

instabilidade do maciço e potencia de movimentos de massas nos taludes da mina. 

 

Figura 4.7 - Esquema do maciço rochoso na Mina de Catoca. (adaptado Margarida 2012). 
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Margarida (2012) concluiu que os mecanismos de rotura dominantes na mina de Catoca são 

roturas planares e em cunha. As roturas em cunha são geradas por dois planos de 

descontinuidades com direções divergentes que, intersetando-se, formam blocos (cunha). Estes 

ocorrem sobretudo na parte Norte e Sul da mina. Onde as características estruturais do maciço 

e a posição espacial do talude, potenciam este tipo de roturas. Os deslizamentos planares são 

produzidos no sector Este da mina pela existência de uma superfície plana. Estes movimentos 

ocorrem nos solos aluviais, onde a superfície de deslizamento se encontra no contacto rocha/solo 

e o material apresenta menor resistência. Foi comprovado que durante a época chuvosa quando 

aumenta o teor de água, estes mecanismos aumentam. 

4.7 Localização dos taludes  

 

A zona de estudo selecionada para analisar a instabilidade de taludes rochosos kimberlitícos 

localiza-se nos horizontes 910 e 920 da mina nas direções Norte, Sul, Sudoeste e Sudeste (figura 

4.8). Selecionaram-se 10 taludes para a realização de medições e ensaios assim como recolha 

de amostras. 

 

Figura 4.8 - Representação dos taludes estudados (Margarida 2012). 
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4.8 Metodologia Adotada  

 

Para este trabalho foi realizado um conjunto de observações para cada talude selecionado com 

vista à determinação dos parâmetros físicos e geométricos dos maciços rochosos. As medições 

das aberturas e espaçamentos foram executadas com auxílio de fita métrica (figura 4.9). Para a 

orientação dos taludes foi utilizada uma bússola eletrónica. A rugosidade, o estado de 

meteorização e preenchimento foram determinados por observação em campo e recorrendo 

classificações propostas pela ISMR (1981) e por Bieniawski (1989) para essas características. 

Para a determinação da resistência do material (rocha), recorreu-se a recolha de blocos a fim de 

em laboratório, se proceder à execução de ensaios de resistência à compressão uniaxial. Na 

tabela 4.1 apresentam-se os resumos dos dados recolhidos para os taludes a estudar nesse 

trabalho.  

 

Figura 4.9 - Metodologia utilizada para medições de abertura e espaçamento. 
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Tabela 4.1 - Resumo dos dados obtidos para os taludes do Kimberlito Catoca. 

 

 

5- ANÁLISE DE DADOS  

  

A análise de dados foi feita, com base nos dados obtidos em laboratório e observações de campo 

que posteriormente permitiram a determinação das famílias existentes no maciço rochoso, a 

resistência do material, e outros parâmetros necessários para a utilização dos programas Dip’s, 

Roctopple e Rocplane.  

5.1 Caracterização Realizada no Laboratório  

 

Para a determinação das propriedades físicas-mecânicas das amostras previamente obtidas no 

campo realizaram-se ensaios laboratoriais. Nos ensaios, utilizaram-se as normas brasileiras, 

NBR, e a americana, ASTM. (E alguns procedimentos próprios do laboratório da mina de 

Catoca). Descrevem-se os ensaios realizados no decorrer deste estudo.  

Para os ensaios obtiveram-se 10 amostras de gnaisse e 8 amostras de granito recolhidos in situ 

em cada talude. O gnaisse foi retirado nos taludes da parte Norte da mina e as restantes 

amostras foram recolhidas nos taludes Sul, Sudeste e Sudoeste da mina. 

5.1.1 Densidade pelo Método Hidrostático 

 

Para este ensaio, utilizaram-se as amostras recolhidas in situ, fez-se a pesagem dentro e fora 

da água por meio de uma balança hidrostática, para calcular a massa da amostra seca e 

saturada. 
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Figura 5.1 - Pesagem da amostra seca e na água por meio da balança hidrostática. 

Após pesagem das amostras, foram obtidos os valores do peso volúmico, através da seguinte 

expressão (5.1): 

 

 

 

 

 

 

γ =
mseca

mseca − msaturada
 

(5.1) 

onde:  

γ – densidade 

mseca – massa da amostra seca 

msaturada – massa da amostra saturada. 

 

5.1.2 Resistência à Compressão Uniaxial e Resistência á tração  

 

O ensaio de resistência à compressão uniaxial é um ensaio comum para a determinação da 

resistência de provetes de rocha intacta. O valor da resistência à compressão uniaxial, direta ou 

indiretamente, é utilizado em grande parte das classificações geomecânicas dos maciços 

rochosos. O ensaio consiste em levar à rotura, através de uma força axial compressiva, um 

provete de rocha de geometria regular, normalmente cilíndrica, mas nesse caso as amostras 

recolhidas in situ foram cortadas em formas de cubos e placas de acordo as normas NBR e 

ASTM.  Obtiveram-se 10 placas (6 de gnaisse e 4 de granito) usadas no ensaio viking e 8 cubos 

(4 de gnaisse e 4 de granito) usados em uma prensa automatizada (figura 5.2). 



 

35 

 

 

Figura 5.2 - Amostras de granito e gnaisse usadas no ensaio. 

O valor da resistência á compressão uniaxial, é obtido através da expressão 5.2 que relaciona a 

força aplicada(kN) na rotura e a área transversal à aplicação da força. 

 σc = 
F

A
                                                           (5.2) 

Foi utilizada uma prensa automatizada digital (CYBER-PLUS EVOLUTION, modelo C089-21 

N), (figura 5.3) para testar os cubos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.3 - Prensa automatizada digital cyber-plus evolution 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.4 - Amostras de granito e gnaisse em cubos para os ensaios. 

 

De seguida fizeram-se os ensaios com as placas no aparelho viking que é um aparelho standard 

para medição da resistência á tração, (procedimento da mina de Catoca) o ensaio teve como 

objetivo medir a resistência à tração do material. As amostras foram mergulhadas num recipiente 

com água (Figura 5.5), com finalidade de ensaiar as amostras 100% de saturação.  
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Figura 5.5 - Amostras saturadas 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.6 - Ensaio de resistência à tração do material com o aparelho viking. 

 

Os valores médios obtidos encontram-se na tabela 5.1 
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Tabela 5.1- Resultados dos ensaios laboratoriais. 

 
Amostra 

 
Largura 

(cm) 

 
Altura 
(cm) 

 
Área  
cm2 

 
Comprimento 

(cm) 

 
Força 

(t) 

 
σc 

(MPa) 

 
 σc  

média 
(MPa) 

 
σt  R.á 
tração 
(MPa) 

σt. 
média 

á 
tração 
(MPa) 

Gnaisse 
(cubos) 

(A1) 

4,78 4,75 4,77 4,77 33,6
1 

115,6 128,1 - - 

Gnaisse 
(cubos) 

(A2) 

4,8 4,67 4,74 4,74 45,7
6 

157,7 - - - 

Gnaisse 
(cubos) 

(A3) 

4,77 4,74 4,77 4,77 41,0
9 

141,9 - - - 

Gnaisse  
(cubos) 

(A4) 

4,79 4,74 4,76 4,76 28,2
4 

97,1 -   

Gnaisse 
(placas) 

(a1) 

- 1,88 - - - - - 2,88 5,39 

Gnaisse 
(placas) 

(a2) 

- 1,92 - - - - - 5,5 - 

Gnaisse 
(placas) 

(a3) 

- 1,88 - - - - - 7,65 - 

Gnaisse  
(placas) 

(a4) 

- 1,93 - - - - - 3,86 - 

Gnaisse - 1,94 - - - - - 6,54 - 

Gnaisse 4,83 1,97 - -  - - 5,9 - 

Granito 
(cubos)A5 

4,77 4,74 4,98 4,98 41,3
4 

134,8 140,2 - - 

Granito 
(A6) 

(cubos) 

4,81 4,79 4,79 4,79 32,0
2 

110 - - - 

Granito 4,84 4,81 4,8 4,8 62,9
9 

213,9 - - - 

Granito - 4,8 4,79 4,79 30,0
9 

101,9 - -  

Granito 
(placas) 

(a5) 

- 1,93 - - - - - 8,44 7,87 

Granito 
(placas) 

(a6)  

- 2,52 - - - - - 8,71 - 

Granito 
(placas) 

(a7) 

- 2,59 - - - - - 8,39 - 

Granito  
(placas) 

(a8) 

- 2,54 - - - - - 5,94 - 

 

5.1.3 Cálculos do Peso Específico Pelo Método do Picnómetro  

 

Com um triturador de metal, procedeu-se a trituração das amostras de Granito, com ajuda de 

peneiros definiu-se a dimensão das partículas, de seguida repartiram-se as amostras trituradas 

em quatro partes iguais (figura 5.7) e levou-se 1/4 delas para pesagem e colocou-se num 

recipiente designado cápsula e foram para estufa num período de 24 horas. 
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Figura 5.7 - Trituração e Quartejamento da amostra 

 

Utilizaram-se picnómetros de 20 ml, foram pesados numa balança digital para obter o peso do 

picnómetro vazio e posteriormente pesado com amostra. Após o período de 24 horas, as 

amostras foram retiradas da estufa, com ajuda de um funil colocaram-se as amostras nos 

picnómetros (figura 5.8). 

 

Figura 5.8 - Pesagem do picnómetro com as amostras 

Adicionou-se água destilada de forma a obter uma polpa e levou-se o picnómetro para um fogão 

elétrico com areia, num período de uma hora, com uma temperatura de 150 °C (a areia serve 

para que não haja contacto direto dos recipientes com o aquecedor, este método serve para 

desfragmentar as partículas sólidas da amostra) 

 

 

 

 

 

Figura 5.9 - Picnómetros no aquecedor. 

Calculou-se o peso volúmico através da seguinte expressão 5.3: 

 

 

 

𝛄𝐬=
𝐏𝐢𝐜𝐚𝐦𝐨𝐬𝐭𝐫𝐚− 𝐏𝐢𝐜𝐯𝐚𝐳𝐢𝐨

(𝐏𝐢𝐜𝐚𝐦𝐬𝐨𝐭𝐫𝐚− 𝐏𝐢𝐜𝐯𝐚𝐳𝐢𝐨)+(𝐏𝐢𝐜á𝐠𝐮𝐚− 𝐏𝐢𝐜𝐚𝐦𝐨𝐬𝐭𝐫𝐚+á𝐠𝐮𝐚  )
 (5.3) 
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Onde:  

𝐏𝐢𝐜𝐚𝐦𝐨𝐬𝐭𝐫𝐚: peso do picnómetro com amostra; 

𝐏𝐢𝐜𝐯𝐚𝐳𝐢𝐨: peso do picnómetro vazio; 

𝐏𝐢𝐜á𝐠𝐮𝐚 : peso do picnómetro com água; 

𝐏𝐢𝐜(𝐚𝐦𝐨𝐬𝐭𝐫𝐚+á𝐠𝐮𝐚  ): peso do picnómetro com amostra + água. 

5.1.4 Resultados obtidos nos ensaios  

 

No final do ensaio para o cálculo do peso volúmico e específico, consideram-se quatro amostras, 

duas de granito e duas de gnaisse. As tabelas (5.2 e 5.3) apresentam a síntese dos resultados 

quantitativos obtidos no ensaio das amostras. 

 

Tabela 5.2 - Resultados dos ensaios do peso volúmico. 

Nº de amostra Amostras Peso amostra 
seca 

Peso na água Peso volúmico 
(g/cm3) 

T1 Gnaisse 3390 2150 2,73 

T2 Gnaisse 5600 3590 2,62 

T3 Granito 4420 2730 2,79 

T4 Granito 8850 5620 2,74 

 

Tabela 5.3 - Resultados do ensaio do peso específico com método picnómetro. 

Nº de 
amostra 

Amostra Peso do 
picnómetro 

(g) 

Peso do 
picn.com 

amostra (g) 

Peso do 
picn. 

Amostra + 
água 

Peso do 
picn com 

água 
(g) 

Peso 
específico 

(g) 

T1 Granito  29,931 36,322 139,17 129,674 2,67 

T2 Granito 32,702 47,673 142,275 132,749 2,75 

T3 Granito 33,096 48,224 142,628 133,063 2,73 

T4 Granito 36,322 51,53 145,725 136,1 2,72 

 

5.2 Cálculo do Índice SMR 

 

Com a recolha dos dados de todos os elementos, foi possível avaliar o índice SMR para os 

diferentes taludes estudados, dividindo-se essa avaliação em duas partes: obtenção do índice 

RMR, cujos resultados são apresentados na Tabela 5.5 seguido da determinação do índice SMR 

Tabela 5.6 e correspondentes medidas de contenção possíveis propostas por Romana (1993). 

Os valores atribuídos ao parâmetro envolvido no cálculo do RMR são provenientes das 

características médias observadas/medidas ao longo dos taludes estudados pelo autor.  

Para uma caraterização, mais precisa de cada talude, executou-se o levantamento no terreno 

dos parâmetros possíveis de obter propostos por Romana (1985) e Bieniawski (1973) sendo a 

análise das famílias de descontinuidades realizada através da descrição e medição das 
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orientações, espaçamento, persistência, rugosidade, abertura e enchimento. Toda esta 

informação foi posteriormente tratada, para a obtenção do valor SMR para cada talude, conforme 

propõe Romana (1985). A tabela 5.4 apresenta os valores a utilizar no cálculo do índice RMR 

para cada talude, sendo que os valores da frequência foram obtidos pela expressão sugerida por 

Priest e Hodson (1976) através da frequência média das descontinuidades por metro linear (λ). 

Calcula-se um equivalente teórico do parâmetro RQD que quantifica o total de espaçamentos 

entre descontinuidades iguais ou superiores a 0,1 m: 

 RQD = e-0,1 λ(0,1 λ+1) ×100   tal que: λ=
1

𝑆
   [m-1]    (5.4) 

   

Assim de acordo com este procedimento determinou-se o RQD para os taludes estudados. 

Exemplifica-se o procedimento do calculo da frequência de descontinuidades, λ, para o talude 1:  

 λ= 
1

0.12
 = 8.33 (5.5) 

 

Tabela 5.4 - Cálculo da frequência das descontinuidades. 

Talude 

estudado 

Espaçamento 

(m) 

Frequência das 
descontinuidades 

Talude 1 0.12 8.3 

Talude 2 0.14 7.1 

Talude 3 0.10 10 

Talude 4 0.08 12.5 

Talude 5 0.09 11.1 

Talude 6 0.1 10 

Talude 7 3 33.3 

Talude 8 5.6 43.4 

Talude 9 7.9 12.6 

Talude 10 6 16.6 

   

 

Na tabela 5.5 apresentam-se os valores do índice RMR, calculados com base nos valores da 

tabela 5.4 e dos dados fornecidos pela empresa. 
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Tabela 5.5 - Cálculo do índice RMR. 
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1 8.3 79 17 7 15 4 5 1 6 5 15 75 II 

2 7.1 84 17 7 15 4 5 1 6 5 15 75 II 

3 10 73 17 7 15 1 5 1 6 5 10 67 II 

4 12.5 64 13 4 8 1 4 1 6 5 15 57 III 

5 11.1 69 13 12 5 2 4 5 6 5 15 67 II 

6 10 72 20 7 5 6 5 5 6 1 4 59 III 

7 33.3 15 3 2 15 4 1 5 6 3 5 44 III 

8 43.4 7 3 12 20 3 1 5 4 3 5 56 III 

9 12.6 64 13 7 20 4 4 5 6 3 5 67 III 

10 16.6 31 8 4 20 4 1 5 6 1 1 50 III 

 

Exemplo de cálculo do RQD (T1): e-0,1 λ(0,1 λ+1) ×100 ; e-0,1 × 8.3(0,1×8.3 +1) ×100 = 78.6%         

**Exemplo de cálculo do RMR (T1): RMR = 17 + 7 + 15 + 4 + 5 + 1 + 6 +5+15 = 75. 

 

Apesar das recomendações propostas por Romana (1993) não serem de aplicação direta ao tipo 

de estabilização a efetuar, e um estudo mais cuidado ser necessário para dimensionar 

corretamente as obras de contenção necessárias, é proposta uma síntese de possíveis medidas 

a executar para cada talude estudado na tabela que se segue. 
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Tabela 5.6 - Cálculo do índice SMR e obras de estabilidade propostas por Romana (1993). 

Talude RMR F1 F2 F3 SMR SMRFinal Técnicas de contenção 
propostas por Romana 

(1993) 

T1 75 0.42 0.15 -6 72 72 (Bom) Nenhum; valas de pé de 
talude; vedações 

flexíveis; pregagens 
esporádicas 

 

T2 
 

75 0.42 0.15 -6 72 72 (Bom) 

T5 67 0.04 0.40 -25 66 66(Bom) 

T9 67 1.5 0.15 -25 61 61(Bom) 

T3 67 0.99 0.40 -30 53 53 (Razoável)  
Valas de pé de talude ou 

redes metálicas 
Pregagens sistemáticas 
ou ancoragens Betão 
projetado sistemático  

 

T4 57 0.11 0.15 -35 56 56 (Razoável) 

 
 
 

T6 

 
 
 

59 

 
 
 

0.05 

 
 
 

0.15 

 
 
 

-60 
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58(Razoável) 

T8  56 0.93 0.40 -40 41 41(Razoável) 

T10 50 0.27 0.15 -65 47 47(Razoável) 

T7 44 1.04 0.40 -60  
19 

 
19 (Muito 

fraco) 

 
Valas de pé de talude 
e/ou redes metálicas 

Pregagens sistemáticas 
Betão projetado 

esporádico 

*F4= 0 para todas as famílias estudadas ** Família estudadas para desmoronamentos. 

Os valores para os F1, F2, F3 e F4 foram obtidos pelas Tabelas 3.12 e 3.13 descritas no 

terceiro capitulo. 

Na tabela 5.6, observam-se as recomendações de acordo o valor do SMR para cada um dos 

taludes estudados. 

5.2.1 Análise Estereográfica 

 

Com os elementos obtidos, realizou-se um estudo de análise de estabilidade com o auxílio de 

dois programas informáticos, o primeiro dos quais, Dips 6.0 da Rocscience, permitiu definir as 

orientações das principais famílias de descontinuidades, baseando-se nas famílias existentes de 

estudos anteriores feitos na Mina (Margarida 2012) definiu-se 4 famílias principais existentes no 

maciço rochoso. Para a análise estereográfica foi usada uma representação média das principais 

famílias de descontinuidades que compartimentam o maciço da mina de Catoca como se observa 

na tabela que se segue. 

Tabela 5.7- Média das principais famílias de descontinuidades da mina de Catoca. 

ID Dip Slope Dip Direction 

1m 80 180 

2m 88 192 

3m 23 248 

4m 29 296 
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Apresentam-se, de seguida, os resultados da verificação das condições de estabilidade utilizado 

o software Dip’s. que permitiu compreender quais as orientações das principais famílias de 

descontinuidades, que contribuíram para a instabilização dos dez taludes estudados da mina de 

Catoca. Os tipos de instabilização analisados foram: 

 Deslizamento planar; 

 Deslizamento em cunha;  

 Deslizamento por toppling. 

Apresentam-se os resultados das condições de estabilidade, recorrendo às orientações medidas 

em campo nos vários taludes.  

O primeiro talude estudado, tem uma orientação, 90/45 na figura 5.10 sendo compartimentado 

pelas quatro famílias de descontinuidades (1m, 2m, 3m ,4m), cujas orientações são:  

Talude 1  

Orientação do talude: 90/45 

 

Figura 5.10 - Análise estereográfica do talude 1 (deslizamento por toppling). 

 

Verificou-se da observação da figura 5.10 não ocorre deslizamento por toppling, toda via estas 

famílias podem através da interceção permitir a formação de cunhas potencialmente instáveis 

pelo que se vai verificar possibilidade (figura 5.11). 
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Figura 5.11 - Análise estereográfica talude 1 (deslizamento por cunha). 

 

Da observação da figura 5.11 percebe-se que a família com maior potencial de instabilização 

no talude 1 é a família 3m. Todavia a probabilidade da ocorrência de rotura por cunha é nula. 

Estes aspetos são controladores pela observação da figura 5.12 onde é visível erosão, mas 

não se observa qualquer geração de cunhas. 

 

Figura 5.12 - Aspeto do talude 1. 
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Talude 2 

Orientação do talude: 95/45 

O processo repetiu-se para o segundo talude (T2) com orientação 95/45.  As famílias 1m, 2 m, 

3m e 4m, não contribuem para o deslizamento por toppling (figura 5.13). A análise estereográfica 

permite, também observar na figura 5.14, que não existem condições cinemáticas para ocorrer 

deslizamento por cunha. 

 

Figura 5.13 - Análise estereográfica talude 2 (deslizamento por toppling). 



 

46 

 

 

Figura 5.14 - Análise estereográfica talude 2 (deslizamento por cunha). 

 

Da observação da figura 5.15 observa-se erosão e que a inclinação do talude é favorável à 

estabilização. 

 

Figura 5.15 - Aspeto do talude 2 

 

Talude 3 

Orientação do talude: 65/260 

No Talude 3, foi possível identificar a contribuição de duas famílias principais de 

descontinuidades: 2m e 3m. verifica-se que o talude apresenta possibilidade de ocorrência de 

deslizamento por toppling (figura 5.16) confirmando assim o que foi identificado no terreno, figura 

5.18, na observação da figura 5.17 conclui-se pela não ocorrência deslizamento por cunha. 
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Figura 5.16 - Análise estereográfica talude 3 (deslizamento por toppling). 

 

 

Figura 5.17 - Análise estereográfica talude 3 (deslizamento em cunha). 
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Figura 5.18 - Aspeto do talude 3 

Na parte sudeste da mina foram estudados três talude na mesma zona, os taludes (4, 5 e 6). 

Este estudo permitiu também confirmar que cada talude é um caso específico e tem de ser 

estudado individualmente pois, sendo de esperar que as atitudes dos taludes fossem próximas, 

tal não se verificou. As orientações são: 

 65/189 para o talude 4; 

 45/190 para o talude 5; 

 45/ 280 para o talude 6. 

Talude 4 

Orientação do talude: 65/189 

No Talude 4 (figura 5.21), encontrou-se um maciço muito fraturado, e destacaram-se pelo seu 

contributo para a instabilização duas famílias. A análise estereográfica efetuada para estas 

famílias evidencia a probabilidade de ocorrência de deslizamento por toppling (figura 5.19). A 

família (3m), pode contribuir para a formação de cunhas potencialmente instáveis (figura 5.20). 
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Figura 5.19 - Análise estereográfica talude 4 (deslizamento por toppling). 

 

Figura 5.20 - Análise estereográfica do talude 4 (deslizamento em cunha). 
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Figura 5.21 - Aspeto do talude 4. 

Talude 5 

Orientação do talude: 45/190 

O talude 5 apresenta-se compartimentado pelas famílias de descontinuidades: 3m (S23,248NE), 

2m (S88W,192N) ocorrendo neste talude deslizamento por toppling (figura 5.22). Não se observa 

deslizamento por cunha (figura 5.23). 

 

Figura 5.22 - Análise estereográfica do talude 5 (deslizamento por toppling). 
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Figura 5.23 - Análise estereográfica talude 5 (deslizamento por cunha). 

 

 

Figura 5.24 - Aspeto do talude 5. 

Talude 6 

Orientação do talude: 65/189 

O Talude 6 é um talude onde ocorre infiltração de água podemos observar na (figura 5.27) a 

água na superfície do talude sendo assim um talude instável, foi possível definir quatro famílias 

principais de descontinuidades com orientações: 1m (N80E,180SE), 3m (S23E248NE), 4m (S29 

296N), 2m (S88192N). Através da análise estereográfica realizada (figura 5.25) pode verificar-se 

que a as interceções das famílias (2m e 3m) podem causar mecanismos de deslizamentos por 

toppling não se observando na (figura 5.26) ocorrência mecanismos de rotura por cunha. 
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Figura 5.25 - Análise estereográfica talude 6 (deslizamento por toppling). 

 

Figura 5.26 - Análise estereográfica talude 6 (deslizamento por cunha). 
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Figura 5.27 - Aspeto do talude 6. 

Talude 7 

Orientação do talude: 45/170 

O talude 7 apresenta-se com elevado estado de meteorização apresentando as algumas ravinas 

visíveis (figura 5.30), tem uma orientação, 45/170. Pela análise estereográfica observa-se que 

há ocorrência de deslizamento por toppling (figura 5.28) e não há probabilidade da ocorrência de 

deslizamento em cunha como podemos observar na (figura 5.29). 

 

 

Figura 5.28 - Análise estereográfica talude 7 (deslizamento por toppling). 
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Figura 5.29 - Análise estereográfica talude 7 (deslizamento por cunha). 

 

Figura 5.30 - Aspeto do talude 7 

 

Talude 8 

Orientação do talude: 65/90 

No talude 8 não existe probabilidade da ocorrência de toppling (figura 5.31), todavia a interceção 

das famílias 2m e 3m permite a formação de cunhas potencialmente instáveis (figura 5.32). 
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Figura 5.31 - Análise estereográfica talude 8 (deslizamento por toppling). 

 

Figura 5.32 - Análise estereográfica do talude 8 (deslizamento por cunha). 



 

56 

 

 

Figura 5.33 - Aspeto do talude 8. 

Talude 9 

Orientação do talude: 45/190 

O talude 9, apesar do seu estado elevado de meteorização, é um talude com estabilidade 

razoável. Podendo ocorrer o deslizamento por toppling (figura 5.34) mas não há probabilidade 

de deslizamentos por cunhas (figura 5.35) 

  

Figura 5.34 - Análise estereográfica talude 9 (deslizamento por cunha). 
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Figura 5.35 - Análise estereográfica talude 9 (deslizamento por toppling). 

 
 

 

Figura 5.36 - Aspeto do talude 9 
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Talude 10 

Orientação do talude: 45/121  

O talude 10 é o que apresenta o mais elevado estado de meteorização. Verifica-se da 

observação da (figura 5.37) que não ocorre deslizamento por toppling, todavia a família 3m pode 

permitir a formação de uma cunha potencialmente instável. 

  

Figura 5.37 - Análise estereográfica talude 10 (deslizamento por cunha). 

 

Figura 5.38 - Análise estereográfica talude 10 (deslizamento por toppling). 
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Figura 5.39 - Aspeto do talude 10. 

 

5.2.2 Fator de Segurança  

 

Entende-se por fator de segurança (FS) o valor numérico da relação estabelecida entre a 

resistência ao cisalhamento disponível do solo para garantir o equilíbrio do corpo deslizante (ᵟ= 

c’ + ( σ - u) tg φ ’) e a tensão de cisalhamento mobilizada (ᵟm), sob o efeito dos esforços atuantes.  

 FS = forças resistentes (resistência ao cisalhamento disponível) FS = ᵟ/ᵟm   forças atuantes 

(resistência mobilizada) logo: 

 ᵟm=
1

FS
[ 𝑐’ +  (𝜎 −  𝑢) 𝑡𝑔𝜑’ ] 5.6 

A resistência ao cisalhamento componentes resistentes dos materias de rutura pode ser 

explicitada através das forças resultantes de coesão e atrito, Rc  e Rφ respetivamente, que são 

o produto dos parâmetros de resistência pela área (A) da superfície onde se desenvolve essa 

resistência. Em outros processos o fator de segurança será tomado como a razão entre os 

momentos devido as forças que atuando sobre a cunhas tendem a mantê-la em equilíbrio (Mr) e 

os momentos das forças que tendem a instabilizá-la (Ma). Estes momentos são tomados em 

relação a um ponto situado fora do talude. Assim, tem-se:  

 FS = 
∑ 𝑀𝑟

∑ 𝑀𝑎 
 (5.7) 

Um valor de FS > 1 implica estabilidade do maciço, ou seja, os esforços atuantes são menores 

do que os esforços resistentes. Avaliação da estabilidade de um talude não pode ser 

concretizada se não conhecerem os fenômenos que podem induzir situações críticas e que, além 

disso, é necessário quantificar as condicionantes quanto á estabilidade, o que nem sempre é 

fácil ou possível. Apresentam-se os valores do fator de segurança determinados pelos softwares 

Rocplane para o caso em estudo. Considerou-se 1.5 como o menor valor de estabilidade 
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admissível. Na tabela que se segue encontram-se resumidas os valores dos fatores de 

segurança para cada talude. 

5.2.3 Análise de estabilidade com o RocPlane  

 

O RocPlane é uma ferramenta de análise rápida, interativa e simples de usar avaliando a 

possibilidade de rotura por deslizamento planar em taludes. Todas as forças em análise atuam 

ao longo do plano de rotura (Rocscience 2017). Com o Rocplane calcularam-se os fatores de 

segurança para os taludes em estudo. Apresentam-se os valores obtidos com esta análise. 

 

Para o talude 1 (figura 5.40) o fator de segurança é 1.85, podendo, pois, conclui-se pela 

ausência de rotura planar. 

 

Figura 5.40 - Análise do fator de segurança do talude 1. 

 

 

Para o talude 2 (figura 5.41), o fator de segurança é de 1.13. 

 

 

Figura 5.41 - Análise do fator de segurança calculado pelo RocPlane para o talude 2. 
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Para o talude 3 Fator de segurança é de 1.75. 

 

 

Figura 5.42 - Fator de segurança calculado pelo RocPlane para o talude 3 

 

Para o talude 4 o fator de segurança é de 1.27. 

 

Figura 5.43 - Fator de segurança calculado pelo Rocplane para o talude 4. 

 

Para o talude 5 a fator de segurança é de 1. 

 

Figura 5.44 - Fator de segurança calculado pelo Rocplane par o talude 5. 
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Para o talude 6, pior cenário ocorre quando a pressão máxima da água está na superfície do 

talude, (figura 5.44) isto pode ocorrer com o bloqueio da drenagem do pé do talude. O fator   de 

segurança para este talude é de 1. 

 

Figura 5.45 - Fator de segurança calculado pelo Rocplane par o talude 6. 

O fator de segurança para o talude 7 é de 1.19 como podemos observar na figura 5.45. 

 

Figura 5.46 - Fator de segurança calculado pelo Rocplane par o talude 7. 

Para o talude 8 o fator de segurança calculado é de 1. 

 

 Figura 5.47 - Fator de segurança calculado pelo Rocplane par o talude 8. 
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Para o talude 9 o fator de segurança calculado pelo Rocplane é de 1 

 

 

Figura 5.48 - Fator de segurança calculado pelo Rocplane par o talude 9. 

Sendo o talude 10 o mais instável o Rocplane calculou um fator de segurança 1.50 

 

Figura 5.49 - Fator de segurança calculado pelo Rocplane par o talude 10. 

5.2.4 Análise de estabilidade com o Roctopple 

 

O Roctopple é uma ferramenta de software interativa para executar a análise de instabilidade 

por derrube, ajudando no projeto de suporte.  A análise baseia-se no popular método de blocos 

de Goodman e Bray, publicado pela primeira vez em um artigo, Toppling of Rock Slopes , em 

1976. O Roctopple gera automaticamente os blocos de derrube ou toppling por meio de 

introdução de dados como inclinação, espaçamento das descontinuidades, ângulo de inclinação 

e resistência. 

Talude 1  

Fator de segurança = 0.87 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-PT&prev=search&rurl=translate.google.pt&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.rocscience.com/downloads/roctopple/Toppling-of-Rock-Slopes-Goodman-Bray-1976.pdf&usg=ALkJrhgejDZpwqC-eZhw_tKaEW4j_Co90A
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Figura 5.50 - Análise de estabilidade Roctopple talude 1. 

Talude 2 

Fator de segurança = 0.95 

 

Figura 5.51 - Análise de estabilidade Roctopple talude 2. 
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Talude 3 

Fator de segurança = 0.7 

 

Figura 5.52 - Análise de estabilidade Roctopple talude 3. 

Talude 4  

Fator de Segurança = 0.65 

 

Figura 5.53 - Análise de estabilidade Roctopple talude 4. 
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Talude 5 

Fator de Segurança = 0.76 

 

 

Figura 5.54 - Análise de estabilidade Roctopple talude 5. 

Talude 6 

Fator de Segurança = 0.78 

 

 

Figura 5.55 - Análise de estabilidade Rocplane talude 6. 
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Talude 7 

Fator de Segurança = 0.97 

 

 

Figura 5.56 - Análise de estabilidade Roctopple talude 7. 

 

Talude 8 

Fator de Segurança = 0.73 

 

Figura 5.57 - Análise de estabilidade Roctopple talude 8. 

Talude 9 
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Fator de Segurança = 0.93 

 

 

Figura 5.58 - Análise de estabilidade Roctopple talude 9. 

 

Talude 10 

Fator de Segurança = 0.90 

 

Figura 5.59 - Análise de estabilidade Roctopple talude 10. 
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O software Rocplane e Roctopple, possibilitaram a determinação dos factores de segurança ao 

deslizamento por queda de blocos e planar respetivamente. Os programas contemplam a 

introdução de algumas características geométricas, nomeadamente espaçamento e parâmetros 

resistentes da rocha (ângulo de atrito interno e ângulo do talude). 

 

Tabela 5.7 - Resumo dos valores de fator de segurança calculados pelo Rocplane 

Talude Fator de segurança 

T1 1.85 

T2 1.13 

T3 1.75 

T4 1.27 

T5 1 

T6 1 

T7 1.19 

T8 1 

T9 1 

T10 1.50 

 

Tabela 5.8 - Resumo dos valores de fator de segurança calculados pelo Roctopple. 

Talude Fator de segurança 

T1 0.87 

T2 0.98 

T3 0.7 

T4 0.70 

T5 0.98 

T6 0.7 

T7 0.97 

T8 0.70 

T9 0.93 

T10 0.90 

 

 

5.4 Análise e discussão dos resultados  

 

Da análise dos Resultados podemos constatar que o SMR (Slope Mass Rating) permitiu a 

identificação clara de três classes para os taludes estudados, de acordo com Romana (1993), os 

taludes 1,2,5,9 que apresentam um SMR entre 61 e 72 são classificados como Bom, nos taludes 

3,4,6,8, e 10 são classificados de acordo Romana (1993), como razoáveis, com um SMR entre 

41-58, o talude / que se apresenta neste critério como instável, apresenta o valor do SMR de 19. 

Com ajuda do Dip’s 6.0 é possível proceder à observação das famílias de descontinuidades que 

mais contribuem para instabilidade dos taludes. No que respeita os taludes 1,2,5 e 9 observa-

se, que as famílias não produzem instabilidade relativamente à formação de cunhas (wedge). No 

que respeita os taludes 5 e 9, ainda dentro da classe dos taludes de boa qualidade, observa-se 

a possibilidade de deslizamento por toppling resultante sobretudo da contribuição da família 2m.  
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No que respeita aos taludes classificados de razoáveis segundo SMR (3,4,6,8 e 10), o Dip’s 

permitiu concluir que todos apresentam pelo menos um dos tipos de instabilidade ou por cunha 

ou por toppling. 

Os taludes 4,5,6, e 8 no que respeita à probabilidade de queda de blocos (toppling). Verifica-se 

instabilidade no talude 4, 8 e 10 com probabilidade de geração de cunhas. 

No que respeita ao talude 8, as famílias 2m e 3m, atuam possibilitando a formação de cunhas 

sendo por isso atribuída a instabilização deste talude a este tipo de deslizamento. A mesma 

análise é efetuada para o talude 7, como se esperava, dado o seu baixo valor de SMR (19) a 

rotura predominante é por queda de blocos (toppling) com o maior contributo da família 2m. 

O Rocplane foi utilizado para o estudo do plano de escorregamento mais viável na análise de 

estabilidade de cunhas, os valores de fator de segurança variam de 1-1.85, mostrando que 

apenas o talude 1 e 2 se poderiam considerar estáveis, no que respeita a esse tipo de 

deslizamento (FS > 1.5), todos os outros taludes, demostram que sua geometria não é a mais 

adequada para garantir a estabilidade deste maciço. Isto quer dizer que mesmo os taludes de 

classe II deves ser redimensionado ou diminuindo a altura das bancadas ou diminuindo o ângulo 

do talude. 

O Roctopple foi usado para análise de estabilidade de quedas de blocos (toppling) e calcularam-

se os factores de segurança, que variam entre 0.7-0.97 revelando suscetibilidade de todos os 

taludes ao deslizamento por queda de blocos, esta suscetibilidade, pode ser devida à utilização 

sistemática de pegas de fogo no desmonte do material promovendo o aumento da fraturação já 

existente. Este aspeto fragmentado que se acaba de referir é visível na figura 5.39, onde se 

observa também, o material colocado para estabilização do pé do talude. 

Romana (1993), recomenda na sua classificação a adoção de medidas corretivas sistemáticas, 

para os taludes de má qualidade como é o caso do talude 7. Como se pode observar na figura 

5.30 este talude apresenta-se bastante instável, sendo a queda de blocos (toppling) evidente. 

No que respeita as medidas de redimensionamento de taludes, tais como alteração da sua altura 

ou alteração do seu ângulo de atrito, não se aprofundou uma vez que precisariam ser estudados 

atendendo a lavra. 
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6.CONCLUSÕES  

 

A análise estatística que o programa Dip’s permite, não foi efetuada por terem sido usados 

apenas valores médios das principais famílias de descontinuidades, que foram objeto de 

medição em campo, isto porque não foi disponibilizado pela empresa o uso da totalidade dessa 

informação. Pelo que, as considerações finais deste trabalho, devem ser tomadas como análises 

qualitativas e não quantitativas. 

Com base nos resultados obtidos da determinação do índice SMR (Romana, 1993), dos dez 

taludes estudados, metade foi classificada como razoável, quatro foram classificados como bom, 

estando (um já no limite inferior, próximo de razoável) e um como fraco.  

Os valores do índice SMR, permitem tecer algumas recomendações para a estabilização dos 

taludes em análise. Assim para os taludes razoáveis, prevê-se a possibilidade de criação de 

valas de pé de talude, para os taludes bons vedações flexíveis e/ou pregagens esporádicas. 

Para o talude mau, valas de pé de talude e redes metálicas, pregagens sistemáticas, betão 

projetado esporádico. 

Por fim pode concluir-se que a metodologia aplicada foi adequada, o software o Dip’s 0.6 permitiu 

compreender o contributo, das descontinuidades que compartimentam o maciço. Os softwares 

Rocplane e o Roctopple permitiram calcular os fatores de segurança fornecendo assim 

indicadores importantes para a análise de estabilidade dos taludes da Mina do Catoca.  

De acordo com o software Roctopple todos os taludes apresentam fatores de segurança 

inferiores a unidade, logo apresentam-se instáveis. Esta observação é corroborada pelo Dip’s, 

exceção feita para os taludes 1, 2, 8 e 10. Pode assim concluir-se que nestes casos a geometria 

do talude é o fator mais determinante para estabilidade. Nestes últimos casos o contributo das 

famílias que intercetam o talude é irrelevante. 

No que respeita ao Rocplane apenas os taludes 1,3 e 10 apresentam factores de segurança 

superiores a 1.5.    

Outras recomendações como as que preveem o redimensionamento dos taludes menos 

estáveis, não são qui apresentadas por interferirem com aspetos da lavra que não são objeto de 

estudo neste trabalho que se pretende apenas de índole geomecânica.   

Como trabalhos futuros recomenda-se a utilização da metodologia utilizada, mas com a inclusão 

de toda a informação de que a Mina dispõe, no que respeita às superfícies de descontinuidade. 

Propõe-se ainda que os resultados obtidos sejam integrados no método de exploração a fim de 

garantir condições de exploração economicamente viáveis com segurança máxima. 
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