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RESUMO 

 

A Pedreira São Jorge está inserida no contexto do Terreno Curitiba, no Complexo 

Atuba e localiza-se no município de Balsa Nova, Paraná. Alguns tipos de modificações 

antrópicas podem tornar um terreno instável e na mineração estas ocorrências estão 

associadas ao processo de abertura de frentes de lavra e à construção de acessos. A 

análise cinemática é adequada para definir áreas críticas onde são necessárias 

análises mais aprofundadas. O objetivo principal desse trabalho é identificar os 

modelos potenciais a deslizamentos a que os taludes da Pedreira São Jorge estão 

sujeitos. Nessa área, seis famílias de fraturas foram identificadas e algumas de suas 

características geotécnicas foram descritas (rugosidade, abertura, preenchimento, 

espaçamento e persistência). A análise cinemática qualitativa foi feita utilizando o 

software DIPS v7.0 (Rocscience) e a partir da relação entre o ângulo de atrito da rocha, 

as atitudes das suas descontinuidades e as atitudes dos taludes, o programa cria 

zonas críticas de acordo com a análise de cada uma das formas de deslizamentos e 

tombamento de blocos. O programa também fornece uma análise quantitativa cujo 

principal produto é a porcentagem de medidas que caem na zona crítica. Com base em 

um índice de ruptura (que varia de 0 a 1) obtido para cada um dos movimentos 

analisados, o talude 3 foi considerado o mais perigoso (obteve os maiores índices), 

enquanto que o talude 6 mostrou os menores índices e, portanto, foi o mais seguro. Por 

fim, uma análise de sensibilidade foi realizada com a finalidade de estabelecer 

condições em que os dois taludes que se destacaram pudessem alcançar índices 

suficientemente baixos a ponto do potencial a deslizamentos ser nulo. Com a variação 

do ângulo de inclinação dos taludes (de 90º a 45º) e do ângulo de atrito (de 25º a 60º) 

concluiu-se que, em ambos os casos, a diminuição do ângulo de inclinação do talude 

para 45º se mostrou a melhor solução para aumentar a segurança. Desta maneira, os 

índices associados ao talude 3 diminuem para valores menores do que 0,1 e no talude 

6, os valores ficam próximos de 0,1, o que significa que o potencial a deslizamentos se 

tornaria nulo e praticamente nulo, respectivamente. 

 

Palavras chave: Análise cinemática, Estabilidade de taludes, Descontinuidades. 
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ABSTRACT 

 

The São Jorge Quarry is located in the Curitiba Domain in the Atuba Complex, in the 

municipality of Balsa Nova, Paraná state. A surface can become unstable by several 

anthropic or natural changes and in a quarry these modifications can be related to 

mining front or access building. The kinematic analysis is adequate to define critical 

areas where more in-depth analysis is required. The main objective of this work is to 

apply the kinematic analysis method in order to determine the potential landslide 

models to which the rock slopes in the São Jorge Quarry are subject. In this area, six 

families of fractures were identified and their geothecnical characteristics (roughness, 

openness, filling, spacing and pervasiveness) were described. The qualitative kinematic 

analysis was made using the software DIPS v7.0 (Rocscience) and from the 

relationship between the friction angle of the rock, the attitudes of the discontinuities 

and the slope, a critical zone is generated according to the type of landslide analyzed. 

The software also provides a quantitative analysis and the main product is the 

percentage of data that is located within the critic zone. Based on a rupture index (that 

was expressed from 0 to 1) that considers all the potentials to planar and wedge sliding 

and direct toppling, the slope 3 was recognized as the most dangerous, whereas the 

slope 6 presented the most secure attitude. A last analysis was made with these two 

slopes to identify if the friction angle and the slope dip direction variation could improve 

the security. In both cases, the decrease of the slope dip to 45º can significantly 

improve the security.  

 

Keywords: Kinematic analysis, Slope failure, Discontinuity. 
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1. INTRODUÇÃO 

Alguns tipos de modificações de origem natural ou antrópica podem tornar um 

terreno instável, gerar riscos e prejuízos. Os eventos naturais mais destrutivos que 

podem ocorrer como consequência destas modificações são os movimentos de 

massa gravitacionais (Cerri et al. 2018). Na mineração estas ocorrências estão 

associadas principalmente ao processo de abertura de frentes de lavra e à 

construção de acessos para as bancadas. Entre os danos socioeconômicos, 

enquadram-se desde a interrupção das atividades, abastecimento energético e de 

água na obra até ferimentos em trabalhadores do empreendimento (Costa 2015). 

A análise de estabilidade de taludes auxilia na prevenção de fenômenos de 

movimentos de massa através do conhecimento de características intrínsecas ao 

solo ou ao maciço rochoso, bem como no planejamento de uma intervenção, caso 

necessário. O local proposto é a pedreira de brita da Mineração São Jorge, 

localizada na região metropolitana de Curitiba, no estado do Paraná (Figura 1). 

1.1 LOCALIZAÇÃO E VIAS DE ACESSO 

A pedreira São Jorge está localizada no município de Balsa Nova, a 

aproximadamente 50 km de Curitiba na direção oeste. A área pode ser acessada a 

partir do município de Curitiba através da rodovia BR-376, mais conhecida como 

Rodovia do Café. Segue-se por ela por aproximadamente 38 quilômetros na direção 

oeste e, em seguida, vira-se à esquerda antes do pedágio para pegar a pista de 

retorno. Percorre-se aproximadamente 5,5 quilômetros sentido Curitiba, vira-se à 

direita e adentra-se na área de interesse. 
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Figura 1: Figura de Localização da Pedreira São Jorge. 

1.2 OBJETIVO 

O objeto de estudo deste trabalho constitui-se de 6 frentes de lavra em rochas 

contidas no Domínio Curitiba, localizado no Cinturão Ribeira na porção meridional da 

Província Mantiqueira. Este trabalho visa abordar a problemática da estabilidade de 

taludes em rochas, um tema de fundamental importância em Geotecnia. 

O objetivo principal desta pesquisa é aplicar o método de análise cinemática 

através do tratamento de dados estruturais (Fiori e Carmignani 2015) para identificar 

os modelos potenciais de escorregamentos a que os taludes em rocha na pedreira 

São Jorge estão sujeitos. A análise cinemática é adequada para definir áreas críticas 

onde são necessárias análises mais aprofundadas, principalmente na fase de 

projeto de taludes em obras de engenharia (Fiori e Carmignani 2015).  

1.2.1 Objetivos específicos 

 Correlação das estruturas regionais identificadas a partir de fotointerpretação 

com as estruturas obtidas em campo; 

 Caracterização das descontinuidades presentes na pedreira; 

 Identificação da direção mais segura para o avanço de lavra na pedreira. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 MACIÇO ROCHOSO 

Considera-se um maciço rochoso, como uma massa de rocha constituída por 

um conjunto de blocos discretos (com características de rochas intactas) limitados 

por descontinuidades (Fiori e Carmignani 2015). Segundo os mesmos autores, rocha 

intacta é um termo utilizado para rochas que não possuem planos de fraqueza. 

Os blocos discretos são irregulares e geralmente ocorrem intercalados com 

zonas intemperizadas em diversos graus. Consequentemente cada porção do 

maciço possui características específicas e distintas. Alterações magmáticas, 

metamórficas e intempéricas são responsáveis pela redução da resistência nesses 

maciços, porém o maior responsável por esse fenômeno é a presença de 

descontinuidades. Além das descontinuidades, a deformabilidade e a resistência do 

maciço são também influenciadas pela mineralogia, textura, granulometria, material 

cimentante das rochas que o compõem, além do movimento da água através das 

descontinuidades que pode gerar pressões neutras e hidrostáticas (Fiori e 

Carmignani 2015). 

2.2 TALUDES 

Os taludes (naturais ou artificiais) são consideradas superfícies de terreno 

cuja inclinação seja maior que 6 a 8°. Os taludes artificiais, são aqueles originados 

pela ação antrópica e são classificados como: taludes de escavação (que constitui o 

objeto de estudo deste trabalho); taludes de aterro; e taludes de depósitos de 

resíduos (Costa 2015). 

Os taludes de escavação são desenvolvidos a partir de técnicas mecânicas 

com ou sem o uso de explosivos. A exemplo desta categoria pode-se citar os 

taludes para mineração a céu aberto. 

2.3 DESCONTINUIDADES 

As descontinuidades configuram planos de fraqueza nas rochas que podem 

ocorrer como foliações metamórficas, acamamento, laminação, falhas, juntas, zonas 

de cisalhamento, discordâncias ou inconformidades, fendas de tração, diques e/ou 

veios. A identificação dessas estruturas é fator essencial no controle da estabilidade 

e deformabilidade de um maciço rochoso porque elas constituem o principal registro 
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da história deformacional do maciço e facilitam a compreensão da tectônica regional 

atuante nas rochas. Tais estruturas são responsáveis pela redução da resistência ao 

cisalhamento nos maciços rochosos. Sua identificação e o reconhecimento de 

aspectos como sua natureza, posição espacial e grau de alteração fazem parte da 

avaliação da propriedades geotécnicas de um maciço (Fiori e Carmignani 2015). 

Segundo os mesmos autores, somam-se a essas feições a intensidade do 

intemperismo químico na rocha e a presença e o movimento de água pelas suas 

descontinuidades. Além disso, pode-se citar fatores geológicos como mineralogia, 

granulometria, textura, estruturas e material cimentante que também podem afetar a 

resistência do maciço rochoso.  

2.3.1 Características das descontinuidades 

2.5.1.1 Orientação espacial 

É caracterizada por duas medidas: a direção da descontinuidade e o ângulo 

do mergulho que ela possui (Figura 2). Sua importância está associada à 

delimitação dos blocos individuais constituintes do maciço e seus modos de 

escorregamento e/ou tombamento ou queda. Para o estudo de estabilidade de uma 

encosta, é interessante que sejam observadas detalhadamente as seguintes 

situações:  quando os planos das descontinuidades afloram na superfície do talude 

com um ângulo de mergulho menor ou igual a inclinação do talude ou com um 

ângulo de mergulho que excede o ângulo de atrito (Fiori e Carmignani 2015). 

 

Figura 2: Avaliação da atitude. (Modificado de ISRM 1978). 
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2.3.1.2 Espaçamento ou frequência 

O espaçamento consiste na distância média entre as descontinuidades 

(Tabela 1) considerando-se uma linha de varredura (Fiori e Carmignani 2015). O 

espaçamento entre planos de fraqueza adjacentes define o tamanho dos blocos de 

rocha intacta que compõem o maciço rochoso. Pequenas distâncias entre esses 

planos proporcionam condições de baixa coesão (ISRM 1978). Já os grandes 

espaçamentos possibilitam maior resistência, já que o comportamento do maciço é 

controlado pelas propriedades dos blocos individuais, ou seja, da rocha intacta 

(ISRM 1978). A definição e a distribuição das descontinuidades são controladas 

pelos litotipos presentes, origem dos esforços tectônicos, sobrecargas, 

profundidades e planos de falha pré-existentes (Nadalin 2018). 

Tabela 1: Classificação do espaçamento de acordo com a distância medida entre as 

descontinuidades. Traduzido de ISRM (1978). 

Descrição Espaçamento 

Extremamente pequeno < 20 mm 

Muito pequeno 20-60 mm 

Pequeno 60 - 200 mm 

Moderado 200 - 600 mm 

Grande 600 - 2000 mm 

Muito grande 2000 mm - 6000 mm 

Extremamente grande > 6000 mm 

 

2.3.1.3 Persistência 

A persistência é expressa em porcentagem (equação 1) e diz respeito à razão 

entre a área dos segmentos intactos e a área total da descontinuidade (Fiori e 

Carmignani 2015). Um exemplo comparativo entre estruturas persistentes e não 

persistentes pode ser observado na Figura 3. Esse é um dos parâmetros mais 

importantes de um maciço no que diz respeito à sua estabilidade. A persistência tem 

grande efeito na resistência do maciço, embora seja de difícil obtenção no interior do 

maciço (ISRM 1978).  
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Figura 3: Exemplo entre uma família de estruturas persistentes e outra não persistente. Adaptado de 

ISRM (1978). 

A obtenção deste dado pode ser feita, de maneira simplificada, com auxílio da 

equação 2.4, a partir da observação do comprimento das descontinuidades nas 

superfícies do maciço rochoso (Fiori e Carmignani 2015). 

  (  
    

  
)       (equação 1) 

Sendo: 

Cint: Somatório dos comprimentos dos segmentos intactos ao longo da 

descontinuidade; 

Cd: Comprimento total do segmento da descontinuidade no afloramento. 

É importante que se analise principalmente a persistência das 

descontinuidades cujas atitudes sejam desfavoráveis à estabilidade do maciço (Fiori 

e Carmignani 2015). A probabilidade da ocorrência de rupturas no maciço pode ser 

determinada a partir do grau de persistência das descontinuidades nele (ISRM 

1978). 

Tabela 2: Classificação da persistência. Traduzido de ISRM (1978). 

Termo Persistência 

Persistência muito pequena/baixa Menor que 1m 

Persistência pequena/baixa de 1 a 3m 

Persistência média de 3 a 10 m 

Persistência grande/elevada de 10 a 20 m 

Persistência muito grande/elevada Maior que 20 m 

 



 

7 
 

2.3.1.4 Rugosidade 

A rugosidade de uma descontinuidade está relacionada à uma ondulação de 

grande escala (Anexo I) e à uma rugosidade superficial de pequena escala presente 

nas descontinuidades (ISRM 1978). A ondulação faz com que as descontinuidades 

assumam diferentes direções ao longo do segmento e causa dilatação durante o 

cisalhamento se as descontinuidades estiverem em contato (Fiori e Carmignani 

2015). A rugosidade superficial influencia diretamente no atrito entre os dois blocos 

adjacentes, e normalmente são destruídas durante o cisalhamento, exceto em 

situações de alto stress (ISRM 1978).  

Quanto menores a abertura e a espessura do preenchimento das 

descontinuidades em um maciço, maior será a importância da rugosidade em 

relação à resistência ao cisalhamento (Nadalin 2018). A obtenção deste parâmetro 

pode ser feita por métodos de contato (quando o operador ou o instrumento entram 

em contato com a superfície da estrutura analisada) ou sem contato (Costa 2015). 

Por outro lado, Barton e Choubey (1977) propõem um sistema de classificação a 

partir de medidas visuais para determinar o coeficiente de rugosidade (Anexo II). 

Segundo Costa (2015), em fases preliminares podem-se adotar simplesmente as 

observações em grande escala (centimétrica) e em escala intermediária (métrica). A 

Tabela 3 mostra as nove classes típicas (cada uma das escalas divide-se em três 

tipos) de rugosidade proposta por ISRM (1978). 
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Tabela 3: Classes típicas de rugosidade propostas por ISRM (1978). 

 Descrição 

Classes Escala grande Escala intermediária 

I Rugosa 

Irregular II Lisa 

III Estriada 

IV Rugosa 

Ondulada V Lisa 

VI Estriada 

VII Rugosa 

Planar VIII Lisa 

IX Estriada 

 

2.3.1.5 Abertura 

A abertura pode ser definida como a distância entre as paredes adjacentes 

das descontinuidades, de acordo com ISRM (1978) (Tabela 4). Esta característica 

pode ser produzida por esforços tectônicos, presença de soluções e/ou alívio de 

carga na superfície (Nadalin 2018). Ela afeta diretamente na conectividade entre as 

estruturas e pode gerar zonas preferenciais de fluxo hídrico e, consequentemente, 

conferir ao maciço comportamentos hidráulicos específicos (Costa 2015).  

Tabela 4: Classificação de aberturas de descontinuidades e espessuras de preenchimentos. 

Traduzido de ISRM (1978). 

Termo 
Abertura (descontinuidade) 

Espessura (preenchimento) 

Cerrada Zero 

Extremamente fechada 0-2 mm 

Muito fechada 2-6 mm 

Fechada 6-20 mm 

Moderadamente fechada 20-60 mm 

Moderadamente aberta 60-200 mm 

Aberta > 200 mm 
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2.3.1.6 Preenchimento 

Em algumas estruturas há preenchimento total ou parcial da abertura por 

material (geralmente mais frágil do que o maciço), a depender da distância entre as 

paredes adjacentes (ISRM 1978). A descrição destes materiais (mineralogia, 

granulação e presença de água) é necessária porque da sua constituição dependerá 

seu comportamento físico, que por sua vez, afetará diretamente a resistência e a 

deformabilidade do maciço rochoso. 

O espaço entre as paredes (Figura 4) pode ser preenchido por silte, areia, 

argila e/ou outros sedimentos com granulações maiores, e que são depositados pela 

desagregação de outras rochas, por produtos de intemperismo das próprias 

paredes, ou por produtos de cominuição em falhamentos (Nadalin 2018).  A 

presença de preenchimento geralmente diminui a resistência do maciço ao 

cisalhamento principalmente porque os ângulos de atrito relacionados a estes 

materiais são da ordem de 8° a 15°. Quando há preenchimento parcial o 

comportamento do maciço depende tanto do material quanto do contato entre as 

superfícies das paredes e, neste caso, a rugosidade atua de maneira essencial. 

 

Figura 4: Exemplo de abertura e preenchimento de descontinuidades. Modificado de ISRM (1978). 

 

2.3.1.7 Grau de alteração 

O grau de alteração de um maciço rochoso pode ser classificado de acordo 

com a intensidade de intemperismo atuante na rocha. Esta classificação é feita com 

base em observações de campo, comparando-se as características observadas, tal 

como esquematizado na Figura 5 e as descrições como proposto por Geological 

Society (1977).  

  Descontinuidade fechada   Descontinuidade aberta 

Abertura 

  Descontinuidade preenchida 

Largura 
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Figura 5: Classificação do grau de alteração de um maciço. Traduzido e adaptado de Geological 
Society (1977). 

2.3.2 Análise de descontinuidades  

2.3.2.1 Métodos de levantamento sistemático de descontinuidades 

Foram propostos diversos métodos para o levantamento sistemático de 

descontinuidades em campo. Entre os métodos descritos mais recentemente pode-

se citar o de Da Silveira et al. (1966), que consideraram uma malha de amostragem 

(quadrada, retangular, triangular ou circular) com objetivo de atingir uma 

representatividade adequada. Já Robertson (1970), Piteau (1971), e Broadbent & 

Rippere (1971) utilizaram o método da amostragem por linha de varredura. Para 

Solo residual 
totalmente 
desenvolvido 

Completamente 
intemperizado 

Fortemente 
intemperizado 

Moderadamente 
intemperizado 

Superficialmente 
intemperizado 

Fracamente 
intemperizado 

 

Sã 

 

Sem sinal visível de material intemperizado 

Descoloração na maioria das superfícies das 
descontinuidades 

A descoloração indicando intemperismo de material rochoso e 
superfícies de descontinuidades. A rocha pode estar 
descolorida devido ao intemperismo e pode estar mais friável 
do que quando sã. 

Menos de 50% da rocha desintegrada ou decomposta e 
transformada em solo. A rocha sã pode ser observada na 
forma de blocos reliquiares ou estruturas contínuas. 

Mais de 50% da rocha desintegrada ou decomposta e 
transformada em solo. A rocha sã pode ser observada na 
forma de blocos reliquiares ou estruturas contínuas. 

Toda a rocha foi decomposta e/ou desintegrada e 
transformada em solo. A estrutura do maciço ainda é 
fortemente preservada. 

Toda a rocha transformada em solo. A estrutura do maciço 
e sua trama não estão preservados. Há mudança 
volumétrica significativa. 
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realizá-lo deve-se registrar a localização das estruturas continuamente ao longo de 

uma linha pré-definida no afloramento. 

O método por linhas de varredura é melhor em comparação a outros métodos 

porque proporciona mais detalhes tanto em relação à quantidade de estruturas, 

quanto à variabilidade de suas atitudes. Deve-se considerar que, se a amostragem é 

feita ao longo de apenas uma linha de varredura, podem ocorrer erros porque a 

frequência de descontinuidades paralelas à linha será baixa. O ideal é que sejam 

feitas linhas de varredura em 3 direções perpendiculares entre si, sempre que 

possível, para que estes erros sejam evitados e a amostragem seja representativa 

(Fiori e Carmignani 2015). 

Uma desvantagem desse método é que a amostragem é demorada e a 

análise é dificultada se não houver o auxílio de um processamento de dados 

automático. Por isso, quando o objetivo é definir os trends principais em determinado 

local no início da investigação, a amostragem é feita de maneira subjetiva (Fiori e 

Carmignani 2015). Geological Society (1977) recomenda que, para um tratamento 

estatístico adequado, são necessárias no mínimo 200 medidas por localidade. 

2.3.2.2 Métodos de análise de descontinuidades 

São utilizados basicamente três métodos para a análise de descontinuidades 

das rochas: histogramas, diagramas de rosetas e projeções estereográficas. Para 

analisar a frequência das juntas em relação à direção ou mergulho (separadamente) 

das descontinuidades, utiliza-se o diagrama de rosetas ou histogramas. A análise 

tridimensional das atitudes das estruturas (direção e mergulho ao mesmo tempo), 

por sua vez, é feita com o uso de projeções estereográficas. Estas projeções podem 

ser de dois tipos: diagramas de igual ângulo e diagramas de igual área. O segundo é 

mais utilizado porque permite o tratamento estatístico dos dados (Fiori e Carmignani 

2015). Nele são plotados os polos dos planos em vez dos próprios planos para que 

a visualização seja facilitada. Em seguida, a partir das concentrações dos polos é 

produzido um mapa de contorno de densidades, cujo produto indicará o padrão da 

distribuição das estruturas na área. 
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2.4 ANÁLISE CINEMÁTICA E IDENTIFICAÇÃO DOS MECANISMOS DE RUPTURA 

EM TALUDES  

As técnicas de análise de deslizamentos podem ser divididas em três níveis 

segundo sua complexidade, de acordo com Stead et al. (2006): (1) Análise 

cinemática e de equilíbrio limite; (2) métodos numéricos aplicados a meios contínuos 

e descontínuos e (3) modelos híbridos (Nagali 2010). Entre as principais vantagens 

da utilização da análise cinemática podem ser elencadas a facilidade da utilização e 

apresentação do potencial de ruptura e a possibilidade de analisar blocos críticos. 

Destaca-se também a possibilidade de a análise cinemática poder ser combinada 

com técnicas estatísticas, com objetivo de indicar a probabilidade de ruptura (Stead 

et al. 2006). 

A análise cinemática refere-se ao estudo do movimento de corpos sem 

compromisso com a identificação da causa desse movimento (Fiori e Carmignani 

2015). Este é um método bastante utilizado para avaliar deslizamentos 

estruturalmente controlados em maciços rochosos (Cerri et al. 2018). Para isto, 

realiza-se uma comparação entre a atitude dos planos de descontinuidades 

presentes e a atitude do plano da vertente em relação a um ângulo de atrito interno 

que é intrínseco à rocha que constitui o talude.  

A representação gráfica deste tipo de análise é feita a partir de um Diagrama 

de Igual Área (ou rede de Schmidt-Lambert), em que as estruturas planares e 

lineares obtidas em campo são plotadas e o resultado ou a configuração final destas 

feições pode ser interpretado. Este diagrama é uma projeção estereográfica (de uma 

rede circular) e foi desenvolvido por H. Lambert em 1772 (Fiori e Carmignani 2015). 

O responsável pela introdução desta ferramenta à Geologia Estrutural em 1925 foi 

W. Schmidt (Fiori e Carmignani 2015). 

A representação de um plano é feita a partir dos grandes círculos contidos no 

diagrama, enquanto seu polo é plotado a 90° no sentido oposto do plano 

correspondente, passando pelo centro da esfera. Para que a identificação dos 

modelos potenciais de deslizamento seja feita é necessário conhecer também o 

ângulo de atrito (Φ) de cada litotipo que constitui o maciço. Este ângulo pode ser 

determinado em campo (a partir do tilt test) ou através de ensaios de cisalhamento. 

Deve ser representado no estereograma como um círculo com origem no centro do 
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diagrama e cujo diâmetro varia de acordo com o valor do ângulo de atrito, Φ. De 

acordo com a definição de ângulo de atrito ou de fricção, um bloco permanecerá em 

repouso em uma superfície planar se a força resultante de todas as forças atuantes 

no bloco afastar-se da normal à superfície com um ângulo menor do que Φ (Fiori e 

Carmignani 2015). 

Os quatro mecanismos básicos de movimentação em taludes de rocha são: 

ruptura circular, planar, em cunha e tombamento de blocos, que foram descritos por 

Varnes (1978) e depois modificados por diversos autores, como Hoek & Bray (1981). 

A Figura 6 ilustra esses tipos de movimentação e os estereogramas associados. 

O deslizamento ou ruptura planar, ou seja, o deslocamento ao longo de uma 

(ou mais) superfície ocorre quando há descontinuidades inclinadas no maciço e que 

afloram na face do talude com um ângulo maior do que o ângulo de atrito interno e 

menor do que o ângulo da inclinação do talude (Hoek e Bray 1981). Admite-se que 

estes deslizamentos irão ocorrer na direção do mergulho da descontinuidade que 

atende às condições anteriormente citadas, com uma variação de 20° em torno 

desta direção. Isso porque, nesta situação, haverá um aumento da espessura de 

rocha intacta em uma das extremidades do bloco, o que permitiria a garantia de 

estabilidade do mesmo. 

Para que o deslizamento em cunha (ao longo de dois ou mais planos 

intersectados) ocorra, é necessário que a linha de intersecção entre os planos aflore 

na superfície do talude com ângulo de mergulho maior do que o ângulo de atrito 

interno (Fiori e Carmignani 2015). 

O fenômeno de tombamento de blocos consiste na rotação sobre eixos fixos e 

o no “descolamento” do bloco de um maciço em direção à face livre do talude (Fiori 

e Carmignani 2015). Este tipo de movimentação ocorre quando duas famílias de 

juntas intersectam-se, sendo que uma das famílias deve possuir altos ângulos de 

mergulho contra a face do talude, enquanto a outra deve possuir baixos ângulos de 

inclinação, à favor da face livre do talude. Segundo os mesmos autores, para esta 

situação, admite-se que os rumos de mergulho desses planos devem estar contidos 

dentro de 20° de variação do rumo de mergulho do talude. Contudo, para Hudson e 

Harrison (1977), o tombamento de blocos direto ocorre somente se dois sistemas de 
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descontinuidades se cruzarem, e deverá ainda haver um terceiro sistema agindo 

como um plano de “liberação” ou de base para o deslizamento do bloco. 

 

Figura 6: Principais tipos de deslizamentos em vertentes e os estereogramas de estruturas que 

evidenciam estes tipos de movimentos. Modificado de Hoek & Bray (1981). 

Admassu (2010) propõe uma abordagem quantitativa a partir da utilização de 

índices de ruptura que são calculados de maneira simples (equações 2, 3 e 4) para 

a análise de cada um dos tipos de deslizamentos: o IRP (índice de ruptura planar), o 

IRC (índice de ruptura em cunha) e o IT (índice de tombamento de blocos). O índice 

relaciona o total de planos de descontinuidades ou cunhas e o total de planos ou de 
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intersecções críticos. Quanto maior o valor, maior a possibilidade de ocorrência de 

determinado tipo de ruptura. 

    
  

  
  (equação 2) 

Sendo: 

Pc = Total de descontinuidades críticas ou que causam ruptura planar 

Pt = Total de descontinuidades  

    
  

  
   (equação 3) 

Sendo: 

Cc = Total de intersecções críticas ou que causam ruptura em cunha 

Ct = Total de intersecções formadas pelas descontinuidades 

   
  

  
  (equação 4) 

Sendo: 

Tc = Total de intersecções ou intersecções críticas ou que causam tombamento de 

blocos 

Tt = Total de interseções  

Segundo Admassu (2010) os valores de IRP, IRC e IT inferiores a 0,1 não são 

significativos para considerar que tal conjunto de descontinuidades possa realmente 

gerar rupturas. Além desse autor, outros trabalhos sobre esse tema são realizados 

no mundo todo (Nagali 2010, Silva 2010, Aldeano 2014, Pinheiro 2014, Costa 2015, 

Paz 2015, Paganin Neto 2016 e Cerri et al. 2018). 

Cerri et al. (2018) utilizou a análise cinemática com auxílio do software DIPS 

6.0 (Rocscience) para analisar as formas de deslizamentos a que alguns taludes de 

rocha em rodovias na Serra do Mar, região de Caraguatatuba (SP), estão sujeitos. O 

estudo de estabilidade na mina Saivá em Rio Branco do Sul contou com a utilização 

de escâner a laser para obtenção de dados e realização da análise cinemática 
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(Nagali 2010). Atualmente, há uma tendência do emprego de modelos matemáticos 

com auxílio de softwares (Nagali 2010), mas estes não serão abordados neste 

trabalho. Segundo Nagali (2010), a escolha da técnica deve ser feita com base na 

complexidade do problema que será analisado. Para a realização da análise 

cinemática, geralmente têm sido utilizados programas como o DIPS (Rocscience 

2018) (Aldeano 2013, Lana 2009 e Pinheiro 2014) e o Dip Analyst (Admassu e 

Shakoor 2010, Costa 2015). 

3. GEOLOGIA REGIONAL 

A área de estudo está localizada no Terreno Curitiba, contida na Faixa Ribeira 

na porção meridional da Província Mantiqueira. 

3.1 PROVÍNCIA MANTIQUEIRA 

A Província Mantiqueira foi definida por Almeida et al. (1981) como um 

sistema orogênico, com formato alongado e orientado na direção NE-SW que se 

estende paralelamente à costa brasileira por aproximadamente 3.000 km do sul do 

estado da Bahia, até o Rio Grande do Sul. A oeste é limitada pelas províncias 

Paraná, São Francisco e Tocantins e à leste pelas bacias de margem continental 

passiva do Espírito Santo, Campos, Santos e Pelotas (Heilbron et al. 2004). 

Segundo Heilbron et al. (2004), sua gênese é associada à orogenia Neoproterozoica 

Brasiliano Pan-africana cujo produto principal foi a formação do paleocontinente 

Gondwana Ocidental (Heilbron et al. 2004). 

No que concerne à evolução geodinâmica, Santos (2015) descreve que de 

1,0 Ga até 475 Ma houve um estágio de rifte continental entre 1,0 Ga até 0,9 Ga, um 

estágio de margem passiva em aproximadamente 800 Ma, uma fase de subducção 

(entre 790 e 619 Ma); em seguida, um estágio de colisão continental entre 610 e 565 

Ma. Posteriormente, ocorreu um estágio de rompimento da placa subductada e, em 

após, um soerguimento astenosférico entre 550 e 555 Ma foi imposto. Também há 

registros de magmatismo intraplaca (570-520 Ma) e de um último estágio de colapso 

(entre 525 e 475 Ma). Segundo o mesmo autor, entre 630 e 590 Ma houve um 

episódio de colisão diacrônica com magmatismo pré, sin e pós-orogênese bem 

marcados. 
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Em relação aos litotipos que compõem a província, pode-se citar 

principalmente: rochas do embasamento arqueano e/ou paleoproterozoico com 

idades mais antigas que 1,7 Ga; sequências metassedimentares paleoproterozoicas 

a mesoproterozoicas; sequências metassedimentares e metavulcano-sedimentares 

neoproterozoicas; granitoides neoproterozoicos pré colisionais e sincolisionais e 

coberturas neoproterozoico-cambrianas (Heilbron et al. 2004). 

A província é dividida em três segmentos geográficos: a porção setentrional é 

formada pelo Orógeno Araçuaí; a porção central engloba o Orógeno Ribeira, a zona 

de interferência entre os orógenos Brasília e Ribeira e os terrenos Apiaí, São Roque 

e Embu; e a porção meridional é constituída pelos Orógenos Dom Feliciano e São 

Gabriel (Heilbron et al. 2004). 

Na Figura 7, o segmento setentrional corresponde ao Orógeno Araçuaí. O 

segmento central inclui a porção sul do Orógeno Brasília e os orógenos Ribeira e 

Apiaí. O segmento meridional inclui os orógenos Dom Feliciano e São Gabriel. As 

cores roxo e laranja indicam os terrenos de arcos magmáticos Neoproterozoicos 

(Heilbron et al. 2004). 

 

Figura 7: Compartimentação tectônica do Sistema Orogênico Mantiqueira. Fonte: Heilbron et al. 2004). 
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3.2 FAIXA RIBEIRA 

A faixa Ribeira foi definida por Almeida et al. (1973) e consiste em uma 

porção crustal formada por dobramentos, transcorrências e cavalgamentos com 

direção NNE (Heilbron et al. 2004). Segundo os mesmos autores, esta faixa é 

paralela à costa sudeste brasileira, e possui trend estrutural NE-SW. Sua origem 

está relacionada a amalgamações, dobramentos e metamorfismo que ocorreram 

durante a Orogenia Brasiliana Pan-Africana (Faleiros et al. 2011). Durante este 

evento, interações entre o paleocontinente São Francisco e outras placas e/ou 

microplacas e/ou arcos de ilha, além da porção sudoeste do cráton do Congo 

originaram o que hoje compõe o cinturão (Trouw et al. 2013 e Heilbron et al. 2004).  

Os litotipos presentes nesta área são essencialmente: rochas do 

embasamento arqueano, metassedimentares e vulcanossedimentares 

mesoproterozoicas e neoproterozoicas, suites graniticas neoproterozoicas, 

sequencias sedimentares de margem passiva e granitos tardi-cinemáticos (Faleiros 

et al. 2011 e Trouw et al. 2013). Além do evento colisional, o Cinturão Ribeira 

registra estruturas distensivas que sugerem um colapso orogênico após a contração 

regional. A ocorrência desta extensão é datada entre 610 e 570 Ma e esta idade foi 

obtida com base nas datações de magmatismo alcalino e sedimentação. O Cinturão 

Ribeira pode ser dividido em quatro unidades: Terreno Apiaí, Terreno Curitiba, 

Terreno Luís Alves e Terreno Paranaguá (Siga Jr. et al. 1995, Heilbron et al. 2004, 

Faleiros 2008 e Cury 2009). 

3.3 TERRENO CURITIBA 

O Terreno Curitiba constitui-se de uma faixa alongada e estreita com direção 

NE-SW (Siga Jr. 1995), localizada na porção central da Província Mantiqueira, na 

porção sudeste do estado do Paraná. Está localizado a sul da falha da Lancinha e 

ao norte da Zona de Cisalhamento Faxinal (Sato et al. 2003). Esta unidade 

geotectônica possui aproximadamente 50 a 60 km de comprimento e 30 a 40 km de 

largura (Siga Jr. et al. 1995) e limita-se a noroeste com as rochas 

metassedimentares do Grupo Açungui e Setuva e a sudeste com as rochas 

gnáissicas e graníticas do Domínio Luís Alves (Siga Jr. et al. 1994). A Figura 8 ilustra 

a posição do Terreno Curitiba em relação aos terrenos Apiaí e Luís Alves. 
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Esta região é composta basicamente por rochas supracrustais 

metamorfizadas em fácies anfibolito (inferior a superior) do Complexo Turvo-Cajati, e 

rochas metassedimentares de fácies xisto verde a anfibolito da Formação Capiru e 

Grupo Setuva sobrepostos aos gnaisse-migmatitos e gnaisse-granulitos 

pertencentes ao Complexo Atuba (Faleiros 2008). Além disso, também ocorrem 

granitoides deformados e rochas máficas-ultramáficas da Suíte Rio Piên. 

Diversos autores citam certa complexidade na compreensão da evolução 

tectônica desta unidade, pois nela há litotipos e registros, tanto de padrão estrutural 

quanto de padrões metamórficos, distintos dos terrenos/unidades geotectônicas ao 

redor (Faleiros 2008).  

 

Figura 8: Perfil esquemático apresentando a localização e a relação entre o Terreno Apiaí, Terreno 

Curitiba (Complexo Atuba) e o Terreno Luís Alves. Adaptado de Sato et al. (2003). 

3.4 COMPLEXO ATUBA 

O Complexo Atuba, antes considerado como Complexo Gnáissico-Migmatítico 

(CPRM 1989) assim denominado por Siga Jr. (1995), representa o embasamento da 

Bacia de Curitiba (Chavez-Kus 2003) e está localizado no sudeste do estado do 

Paraná entre os fragmentos cratônicos Luis Alves e Paranapanema, e é limitado a 

sul pela Suite Rio Piên (Sato et al. 2003). O metamorfismo principal ocorreu no 

Paleoproterozoico provavelmente durante a amalgamação do paleocontinente 

Atlântica e em seguida, no Neoproterozoico, este terreno foi acrescido às 

extremidades do Terreno Luís Alves durante a formação do paleocontinente 

Gondwana Ocidental (Siga Jr. et al. 1995). 

Terreno Apiaí Terreno Curitiba Terreno Luis Alves 

Complexo Atuba Lentes máficas 

NW SE 

Zona de Cisalhamento Curitiba 
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Esta região é constituída basicamente por gnaisses migmatíticos bandados 

cujo mesossoma é constituído por biotita-anfibólio gnaisses e leucossomas 

tonalíticos a granodioríticos, corpos gnáissicos-graníticos brandados, leucogranitos 

foliados, gnaisses lepidoblásticos e anfibolitos (Sato et al. 2003). Os gnaisses 

bandados são compostos principalmente por hornblenda, plagioclásio, quartzo e 

biotita, além dos acessórios allanita, titanita, zircão, apatita e minerais opacos (Sato 

et al. 2003). Também ocorrem corpos remobilizados de cor branca a rósea, com 

composição granítica a granodiorítica, com dimensões centimétricas a métricas 

associados a uma segunda fase de migmatização (Sato et al. 2003). Fuck et al. 

(1967) descreveram a ocorrência de rochas como quartzitos, quartzo xistos, 

micaxistos, gabros e microdioritos, além de diques de diabásio. 

Segundo Sato et al. (2003) o Complexo Atuba teria sido diferenciado do 

manto e posteriormente acrescido à crosta continental entre 3.0-2.4 Ga. Siga Jr. et 

al. (1994) concluem que o metamorfismo principal tenha ocorrido nestas rochas 

durante o Paleoproterozoico, em aproximadamente 2000 +- 20 Ma e foram 

remigmatizados no Neoproterozoico (em aproximadamente 600Ma +- 20Ma) quando 

foram sujeitos à temperaturas superiores a 500°C. A idade deste último evento, data 

com 633 e 645 Ma, foi obtida também por Sato et al. (2003) pelo método U-Pb 

SHRIMP e EV-TIMS. Segundo Siga Jr. et al. (1994), estas rochas foram acrescidas 

à borda do Terreno Luís Alves e a tectônica atuante teve continuidade até o cambro-

ordoviciano. 

Na porção localizada nos municípios de Campo Largo até Colombo, área de 

interesse deste trabalho, Perrota e Morais (1992) observaram rochas gnáissico-

granulíticas com granulação média, cor cinza esverdeada cuja composição varia de 

mangerítica a norítica de textura granoblástica ou protomilonítica, foliação definida 

por estiramento e achatamento mineral. Para Siga Jr. (1994), a composição destas 

rochas é basicamente plagioclásio, feldspato alcalino, quartzo, hornblenda, piroxênio 

e granada.  

No que concerne à geologia estrutural há uma tendência de orientação dos 

litotipos para nordeste, como a da superfície Sn que é uma foliação de transposição 

com mergulhos elevados e caimento que varia de NW para SE paralela ao 

bandamento presente nos leucogranitos, gnaisses granulíticos e gnaisses bandados 
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migmatíticos (Siga Jr. et al. 1994). Segundo os mesmos autores, esse registro, 

somado à presença de feldspatos rotacionados e estiramento dos cristais de 

anfibólio e quartzo sugerem que um regime de cisalhamento dúctil teria originado a 

deformação. A significativa atuação de uma componente lateral é registrada através 

dos mergulhos baixos das lineações do tipo a, ou lineações de estiramento mineral 

(principalmente cristais de quartzo, feldspato, anfibólio ou agregados minerais). Além 

dessas, também ocorrem lineações do tipo b, que por sua vez, podem ser eixos de 

dobras tardias e de intersecções de superfícies (Sn/Sn+1). O movimento relativo de 

norte para sul (em direção ao domínio Luís Alves) é indicado por relações Ss/Sc e 

feldspatos rotacionados (Siga Jr. et al. 1994). 

 

4. MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 MATERIAIS 

Para a realização desse trabalho, foram utilizados os seguintes materiais: 

 Imagens aéreas de n°49441, 49442, 49443, 49929, 49930, 49931, 49974, 

49975 e 49976 da cobertura aerofotogramétrica (1980) realizada pela 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMA e 

Instituto de Terras, Cartografia e Florestas – ITCF na escala 1.25.000; 

 Base cartográfica  

o Rodovias: Elaborado por DNIT (Departamento Nacional de 

Infraestrutura e Transportes);  

o Limite de municípios: Elaborada por IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística); 

 Mapa Geológico do Paraná na escala 1:250.000. Elaborado pelo ITCG 

(Instituto de Terras, Cartografia e Geologia do Paraná), 2006; 

 Equipamentos cedidos pela Universidade Federal do Paraná (UFPR): bússola 

do tipo Brunton (obtenção de atitudes de descontinuidades), capacete de 

proteção, colete de segurança e estereoscópio de bolso para 

fotointerpretação. 

A realização deste trabalho foi feita com auxílio dos seguintes softwares 

disponíveis na Universidade Federal do Paraná: 
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 DIPS v7.0 (Rocscience, 2018): confecção dos estereogramas e diagramas de 

contorno e análise cinemática; 

 ArcMap (ESRI) versão 10.1; 

 Microsoft Office 2016: redação de textos e confecção de planilhas. 

Foi utilizado ainda um aplicativo para dispositivo móvel: 

 Clino versão 12.0 (Field Move) disponível para download em smartphones: 

obtenção de atitude das descontinuidades em campo. 

4.2 MÉTODO 

A realização deste trabalho pode ser dividida nos seguintes tópicos: 

4.2.1 Revisão bibliográfica 

Esta etapa consistiu na pesquisa de áreas possíveis para aplicação do 

método proposto, elaboração de um cronograma de trabalho, seleção, obtenção e 

leitura de trabalhos já realizados nesta região com finalidade de compreender a 

história evolutiva regional. Também foram consultados trabalhos prévios sobre o 

tema a fim de auxiliar no tratamento de dados e na interpretação dos resultados 

obtidos.  

Em relação aos trabalhos relacionados à geologia estrutural e evolução 

tectônica da área, selecionaram-se primeiramente abordagens regionais, como por 

exemplo, Almeida et al. (1981) e Heilbron et al. (2004) e posteriormente foram 

utilizadas pesquisas mais locais, como por exemplo Siga Jr. (1995), Sato et al. 

(2003) e Fuck et al. (1967). Além disso, foi realizado um levantamento de possíveis 

softwares para a confecção dos diagramas e realização da análise cinemática.  

4.2.2 Etapas de campo 

Na etapa de campo, foram feitas três incursões à pedreira São Jorge, para 

caracterização do maciço, aquisição do ângulo de atrito da rocha, obtenção dos 

dados estruturais (atitudes) das descontinuidades presentes e para a realização da 

avaliação de propriedades geotécnicas das estruturas rúpteis.  

A coleta dos dados estruturais foi feita nas bancadas do primeiro e segundo 

nível da atual cava principal, em toda a extensão com possível acesso. A aquisição 
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de dados em algumas porções da mina foi dificultada pelas atividades relacionadas 

ao carregamento e ao transporte de material, e/ou com possibilidade de ocorrência 

de deslizamento e quedas de bloco, além de alagamentos. 

Para a obtenção da atitude das descontinuidades foi utilizado o método de 

amostragem por linhas de varredura, sugerido por Robertson (1970), no qual todas 

as descontinuidades são registradas sem intervalos. As atitudes das 

descontinuidades foram obtidas com auxílio de bússola do tipo Brunton, além do 

aplicativo para smartphones Clino v12.0 (Field Move). Também foram obtidas as 

atitudes dos taludes ao longo destas linhas de varredura. 

Foram observados também: a natureza, extensão, presença de água e grau 

de alteração em cada uma das estruturas identificadas. Além disso, as 

descontinuidades foram avaliadas segundo seu grau de alteração (Geological 

Society 1977), espaçamento (ISRM 1978), persistência (ISRM 1978), rugosidade 

(Barton e Choubey 1977) e abertura (ISRM 1978) para serem separadas em famílias 

com características semelhantes. Nessa etapa, também foram obtidas fotografias da 

pedreira, do litotipo e feições presentes e dos locais sujeitos a deslizamentos 

(planares e em cunha) e/ou a queda de blocos. Após a etapa de campo, foram 

fotografas algumas lâminas petrográficas para ilustrar feições encontradas na rocha 

da área de estudo (vide capítulo 5). Tais lâminas, disponíveis no Departamento de 

Geologia da UFPR, foram feitas por Bueno e Barros (2017) com amostras do mesmo 

litotipo, obtidas na Pedreira São Jorge. 

4.2.3 Análise estrutural 

Nove fotografias aéreas na escala 1:25.000 foram interpretadas para que os 

principais alinhamentos pudessem ser correlacionados com as famílias identificadas 

em campo. Esta correlação pode permitir uma maior compreensão do significado de 

cada uma das famílias identificadas neste trabalho, uma vez que estes alinhamentos 

refletem grandes estruturas originadas por processos tectônicos ao longo da história 

da região. Foram utilizadas cores distintas para destacar cada uma das direções 

principais identificadas nas fotografias.  
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4.2.4 Análise cinemática 

Inicialmente as medidas obtidas em campo foram separadas em famílias de 

fraturas com base em atitudes e características geotécnicas semelhantes. Em 

seguida, estes dados foram inseridos no software DIPS v7.0 (Rocscience) em 

notação dip/dip direction para que os mapas de densidade pudessem ser gerados. 

Com isso, confirmou-se a divisão dos grupos feita inicialmente, pois se observaram 

algumas concentrações claras e, em algumas porções, surgiram alguns poucos 

polos isolados. Dessa maneira, considerando-se o nível de detalhamento deste 

trabalho e o seu objetivo, que é a aplicação de um método de fácil utilização que 

foca essencialmente nas observações de campo, não foram utilizados métodos 

numéricos para determinação das famílias como proposto por Grossmann (1978) 

apud Lara (2009), por exemplo.  

A análise cinemática foi feita para a pedreira de modo geral, considerando-se 

apenas a variável referente às diferentes direções de avanço de lavra já existentes. 

Isto significa que não houve setorização da área de estudo, que considera outros 

aspectos além da orientação de estruturas. Isto porque, além da área não 

apresentar extensão suficiente para tal, não há variação de litotipos na pedreira, e 

todas as famílias de descontinuidades identificadas estão presentes em todos os 

taludes analisados. Assim sendo, a análise foi feita relacionando-se as famílias de 

descontinuidades identificadas, além das diferentes direções de taludes já existentes 

com o propósito de reconhecimento das direções que apresentam maior risco a 

determinados tipos de movimento. 

O software utilizado relaciona a atitude do talude e as atitudes das 

descontinuidades com o ângulo de atrito, que é intrínseco à rocha, com a finalidade 

de gerar uma área no diagrama denominada de zona crítica. O principal produto 

gerado pelo programa é a quantidade de descontinuidades que caem dentro desta 

zona, indicando possível potencial de ruptura (planar, em cunha e/ou por 

tombamento de blocos). 

Para a análise de deslizamentos planares, cada uma das famílias de juntas, 

falhas e foliações foram analisadas em função de todas as direções de taludes 

existentes na pedreira em estereogramas individuais. Para a abordagem quantitativa 

utilizou-se o índice de ruptura planar (IRP) como proposto por Admassu (2010). Os 
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maiores valores foram associados a um potencial maior de ocorrência de ruptura 

planar, enquanto que os valores inferiores a 0,1 foram considerados insuficientes 

para gerar este tipo de movimento. 

A análise de deslizamentos em cunha foi feita em duas etapas, sendo que a 

primeira consistiu em analisar a quantidade de cunhas formadas entre todas as 

medidas obtidas em campo em relação a cada uma das direções dos taludes. Em 

seguida combinaram-se todas as famílias, par a par, para que fossem reconhecidas 

as interações que mais oferecem riscos, em relação a cada uma das orientações 

dos taludes.  

Para esta análise, o programa é capaz de avaliar todas as intersecções 

geradas pelos dados inseridos, ou de identificar apenas as intersecções entre 

famílias e de excluir as possíveis cunhas formadas por planos pertencentes ao 

mesmo grupo. Nesse trabalho, a avaliação das cunhas formadas entre famílias foi 

detalhada devido a sua maior importância em relação às cunhas formadas por 

descontinuidades de uma mesma família. Quando se consideram o espaçamento e 

a persistência das estruturas de um mesmo grupo, não se pode afirmar que 

realmente haverá cruzamento de tais descontinuidades específicas, ou que tal 

situação seria significativamente problemática, ou mesmo adequada para a 

extrapolação em todo o maciço. A abordagem quantitativa foi feita a partir da 

obtenção de IRC, ou índices de ruptura em cunha que foram indicados para cada 

uma das combinações entre as famílias para identificar as relações mais 

problemáticas. Também foram obtidos IRCs gerais para cada um dos taludes para 

que eles fossem comparados entre si com o objetivo de identificar os taludes com 

maior e menor potencial à ocorrência de ruptura em cunha. 

Para este trabalho, optou-se pela análise de tombamento de blocos com base 

nas condições de Hudson & Harrison (1997). Para realizar tal análise no DIPS, é 

necessário que se insiram as medidas das descontinuidades obtidas em campo, a 

atitude do talude e o ângulo de atrito no programa. O software gera três diferentes 

zonas críticas (Figura 9) em que as intersecções que representam risco de geração 

de tombamento de blocos são plotadas. As zonas primárias (em vermelho no 

estereograma) representam maior risco a tombamentos do que a região amarela 

(onde se considera a inclinação oblíqua). 
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Na região em vermelho (zonas 1 e 2) as intersecções mergulham na face do 

talude e estão dentro dos limites laterais pré-determinados. O limite externo dessa 

região é representado por um círculo com ângulo igual ao ângulo de inclinação do 

talude. A distância entre este limite e o perímetro do estereograma é dado por 90º - 

o ângulo do talude. Isso garante que o ângulo entre a face de inclinação e os blocos 

seja sempre menor do que 90º. 

 

Figura 9: Regiões consideradas na análise de tombamento de blocos baseado em Hudson e 
Harrison (1997). Fonte: https://www.rocscience.com/help/dips/dips/Direct_Toppling.htm. Acessado em 

14/11/18. 

Na zona 2, as interseções estão mais próximas da vertical do que na zona 1, 

então considera-se um maior risco de tombamento. O limite entre a zona 1 e 2 é o 

cone de atrito dos planos de base. Este limite delimita o modo de ruptura deslizante 

ou não para os planos de base. Os polos plotados na zona 1 representam risco 

combinado entre deslizamentos e queda. As interseções que se localizam na zona 3 

são as interseções oblíquas. À medida que as interseções se aproximam da vertical, 

há uma tendência de que a inclinação em uma direção fora dos limites laterais 

ocorra.  

O limite externo dessa zona é o próprio ângulo de atrito. Os polos localizados 

nas regiões 2 e 3 representam planos de base que não são deslizantes, mas podem 

se comportar como superfícies de liberação de blocos. Da mesma maneira como 
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para as análises anteriores, o índice de tombamento de blocos foi utilizado para a 

abordagem quantitativa e os taludes distintos puderam ser comparados. 

O ângulo de atrito utilizado nas análises deste trabalho foi de 25º, valor 

considerado baixo para gnaisses ou rochas graníticas (Agbalajobi 2015), que, entre 

os trabalhos encontrados, possuem a composição mais semelhante à rocha 

presente na Pedreira São Jorge. A realização de uma análise conservadora foi 

escolhida por diversos fatores, entre eles o fato de que não houve disponibilidade de 

testemunhos de sondagem para a realização do ensaio de tilt de maneira confiável. 

A partir disso, escolheu-se buscar valores na bibliografia que por sua vez, se 

mostraram muito variáveis mesmo para análises apenas com um mesmo litotipo. 

Além disso, alguns autores como Lanaro e Fredriksson (2005) mostram a variação 

significativa do ângulo obtido para o ensaio de tilt em campo e de compressão em 

laboratório. Apesar de o ângulo de atrito ter sido considerado como 25º para as 

análises preliminares, na análise de sensibilidade foi feita uma variação de 25º a 60º, 

com base em resultados obtidos por Lanaro e Fredriksson (2005) e Agbalajobi 

(2015) para rochas semelhantes, nos taludes que se destacaram na primeira etapa. 

A área de interesse deste trabalho é constituída por rocha sã e 

significativamente coesa e, portanto, não será considerada a possibilidade de 

ocorrência de rupturas circulares, que é mais associada a taludes de solo, ou rochas 

extremamente fraturadas. 

5. ÁREA DE ESTUDO 

A pedreira São Jorge está inserida no contexto do Complexo Atuba segundo 

o Mapa Geológico do Estado do Paraná (Mineropar 2006) e é constituída 

basicamente por rochas milonitizadas com bandamento composicional. Os níveis 

róseos constituídos por quartzo e feldspato e níveis cinza constituídos por 

plagioclásio, biotita e quartzo. 

5.1 CARACTERÍSTICAS GERAIS DA PEDREIRA 

A área estudada está localizada nos limites dos processos 826.544/1996 

(27,06 ha), 826.399/2004 (10,67 ha), 827.039/2013 (9,49 ha) e 826.559/2001(8,7 ha) 

da ANM (Agência Nacional de Mineração). Nessa pedreira, produz-se brita a partir 
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de milonitos, pelo método de lavra a céu aberto em bancadas. A produção é feita a 

partir da utilização de meios mecânicos, uso de explosivos e britagem. 

Este trabalho foi desenvolvido na atual cava principal (Figura 10) que é 

composta por três bancadas com taludes de aproximadamente 80-90º de inclinação, 

6 a 15 m de altura e bermas de aproximadamente 6 a 8 m de comprimento (Figura 

11).  

 

Figura 10: Vista aérea da Pedreira São Jorge com indicação das posições das linhas de varredura 
(taludes) onde foram coletados os dados estruturais, áreas sem acesso e áreas visivelmente em 

risco, sujeitas à queda de blocos. 

Geologicamente a pedreira está inserida no contexto do Complexo Atuba, e é 

constituída por milonitos, pouco intemperizados, com bandamento composicional 

paralelizado e irregular com níveis cinza escuro e róseos. 
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Figura 11: Disposição das bancadas da atual cava principal da Pedreira São Jorge. 

 

5.2 CARACTERIZAÇÃO MICROSCÓPICA 

De acordo com Bueno e Barros (2017), as rochas da Pedreira São Jorge são 

constituídas principalmente por: cristais de quartzo (40-50%), microclínio (15-35%), 

mica branca (10-20%), biotita (15-20%), andesina (5-10), epidoto (Tr-5%) e zircão 

(Tr). Além disso, há presença de minerais acessórios como a apatita (Tr) e minerais 

opacos (Tr) disseminados pela lâmina e/ou formando trilhas de opacos. Como 

minerais de alteração, ocorrem a clorita substituindo a biotita, preenchendo fraturas 

e constituindo veios e a sericita surge como substituição dos cristais de microclínio e 

de plagioclásio. 

Segundo Bueno e Barros (2017), processos de recuperação foram 

identificados através da formação de subgrãos nos cristais de feldspato e quartzo. 

Além disso, pôde ser identificado o processo de recristalização dinâmica devido à 

presença de novos grãos por migração do limite de grãos e rotação de subgrãos. O 

mecanismo de dissolução por pressão foi registrado por trilhas de minerais opacos e 

por veios de epidoto e clorita que preenchem fraturas de minerais opacos. Nessas 

SE NW 

 
6m 
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rochas há a presença de porfiroclastos de microclínio tipo sigma (Figura 12-A) e 

mica-fish (Figura 12-B) que sugerem evento sinistral. 

 

Figura 12: Amostra NF03: A) Porfiroclasto de microclínio, níveis com presença de subgrãos e novos 

grãos em nicois cruzados; B) Mica fish em nicois cruzados. 

 

6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

6.1 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

A pedreira São Jorge (Figura 12) é constituída por rocha sã, com bandamento 

composicional anastomosado e paralelizado definido por níveis cinza escuro 

compostos por plagioclásio, biotita, quartzo e anfibólio e níveis róseos com cristais 

de granulação fina a média de feldspato potássico, quartzo e biotita. As bandas 

possuem espessuras milimétricas a métricas (3 mm até > 1m) sendo que as bandas 

félsicas com composição granítica alcançam as maiores espessuras (Figura 14-A). 

Também se observam pequenos porfiroclastos de feldspato potássico e (Figura 14-

B) veios de quartzo. 

O maciço está bastante fraturado e é possível observar a presença de uma 

foliação predominante, que pode ser definida como bandamento composicional. 

Possui direção NE e altos ângulos de mergulho, ora para NW e ora para SE. 

B A 
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Figura 13: Vista panorâmica da Pedreira São Jorge. 

 

Figura 14: A) Bandamento definido por níveis róseos e cinza no gnaisse; B) Porfiroclasto de 
feldspato potássico rotacionado. 

6.2 CARACTERIZAÇÃO DAS DESCONTINUIDADES 

Na atual cava principal da pedreira São Jorge, observam-se feições que 

registram tanto comportamento dúctil (bandamento composicional e lineação de 

estiramento mineral), quanto comportamento rúptil (juntas e falhas). Foram 

mapeados seis trechos definidos pelas diferentes direções dos taludes e, no total, 

foram identificadas seis famílias de descontinuidades (identificadas pelos números 

de 1 a 6). 

SW NE 
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De acordo com as atitudes e características geotécnicas obtidas constatou-se 

que determinadas falhas e juntas possuem semelhanças e estão associadas e, 

portanto foram agrupadas em uma mesma família. Isso também foi feito porque para 

a análise cinemática que utiliza o método proposto pelo software DIPS, atribui-se a 

mesma importância para qualquer um dos tipos de descontinuidades (juntas ou 

falhas) e consideram-se ambas como planos que podem resultar em uma ruptura 

independentemente de apresentarem, ou não, registro de deslocamento relativo. 

A família 1 ocorre em todos os trechos com taludes em diferentes direções, é 

paralela ao bandamento composicional presente no maciço, possui atitude média 

N309/87, e seu diagrama de contorno pode ser observado na Figura 15. Possui 

abertura cerrada e, portanto sem preenchimento, persistência média com variação 

de 2,5m a 7,50m. São estruturas onduladas e a classificação da rugosidade pelo 

JRC representa a faixa de 8 a 10. O espaçamento é moderado e varia de 24 a 65 

cm e não há presença de água. 

 

Figura 15: Diagrama de roseta e estereograma da família 1. 

A família 2 ocorre em todos os trechos com taludes em diferentes direções, 

possui atitude média N220/76, e seu diagrama de contorno pode ser observado na 

Figura 16. Possui abertura cerrada e, portanto, sem preenchimento, persistência 

média com variação de 3m a 6m. São estruturas onduladas e a classificação da 

rugosidade pelo JRC representa a faixa de 6 a 8. O espaçamento é moderado e 

varia de 23 a 70 cm e há presença de água localizada. 
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Figura 16: Diagrama de roseta e estereograma da família 2. 

A família 3 ocorre em todos os trechos com taludes em diferentes direções, 

possui atitude média N202/38, e seu diagrama de contorno pode ser observado na 

Figura 17. Possui abertura cerrada e, portanto, sem preenchimento, persistência 

pequena com variação de 0,95m a 1,45m. São estruturas onduladas e a 

classificação da rugosidade pelo JRC representa a faixa de 8 a 10. O espaçamento 

é moderado e varia de 26 a 40 cm e não há presença de água. 

 

Figura 17: Diagrama de roseta e estereograma da família 3. 

A família 4 ocorre em todos os trechos com taludes em diferentes direções, 

possui atitude média N349/53, e seu diagrama de contorno pode ser observado na 

Figura 18. Possui abertura cerrada e, portanto, sem preenchimento, persistência 

pequena com variação de 0,55m a 1,5m. São estruturas onduladas e a classificação 

da rugosidade pelo JRC representa a faixa de 8 a 10. O espaçamento é moderado e 

varia de 20 a 50 cm e não há presença de água. 
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Figura 18: Diagrama de roseta e estereograma da família 4. 

A família 5 ocorre em todos os trechos com taludes em diferentes direções, 

possui atitude média N163/58, e seu diagrama de contorno pode ser observado na 

Figura 19. Possui abertura cerrada e, portanto, sem preenchimento, persistência 

pequena com variação de 1m a 2,0m. São estruturas onduladas e a classificação da 

rugosidade pelo JRC representa a faixa de 8 a 10. O espaçamento é moderado e 

varia de 18 a 60 cm e não há presença de água. 

 

Figura 19: Diagrama de roseta e estereograma da família 5. 

A família 6 ocorre em todos os trechos com taludes em diferentes direções, 

possui atitude média N74/84, e seu diagrama de contorno pode ser observado na 

Figura 20. Possui abertura cerrada e, portanto, sem preenchimento, persistência 

pequena com variação de 0,55m a 1,5m. São estruturas onduladas e a classificação 

da rugosidade pelo JRC representa a faixa de 8 a 10. O espaçamento é pequeno e 

varia de 6,5 cm a 24 cm e não há presença de água. A Tabela 5 resume as 

características observadas nas famílias de descontinuidades. 
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Figura 20: Diagrama de roseta e estereograma da família 6. 

 

Tabela 5: Características geotécnicas das famílias identificadas. 

Família Média 
Grau de 

Alteração 
Abertura Espaçamento Persistência JRC 

Presença de 
água 

1 N309/87 IB Cerrada Moderado Média 8 a 10 Não 

2 N220/76 IB Cerrada Moderado Média 6 a 8 Localizada 

3 N202/38 IB Cerrada Moderado Pequena 8 a 10 Não 

4 N349/53 IB Cerrada Moderado Pequena 8 a 10 Não 

5 N163/58 IB Cerrada Moderado Pequena 8 a 10 Não 

6 N74/84 IB Cerrada Pequeno Pequena 8 a 10 Não 

Com o intuito de correlacionar as principais estruturas regionais existentes 

com as descontinuidades encontradas na área de estudo, nove fotografias aéreas 

correspondentes à região ao redor da Pedreira São Jorge foram interpretadas. 

Foram traçados os alinhamentos tectônicos mais importantes. Estes se manifestam 

na superfície através de linhas contínuas, descontínuas e, às vezes, curvilíneas que 

controlam o padrão de drenagem e refletem estruturas originadas por processos 

tectônicos ao longo da historia evolutiva de uma região. 

As rochas presentes na área de estudo possuem uma história evolutiva 

bastante complexa que conta com deformações superimpostas de caráter tanto 

dúctil quanto rúptil, que ocorreram desde o Paleoproterozoico até o Recente devido 
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a novos falhamentos ou de reativação de falhas segundo um sistema dominante 

transcorrente (Chavez-Kuz e Salamuni 2008). A partir da fotointerpretação, foi 

possível identificar os principais alinhamentos presentes na região. Três direções 

principais podem ser observadas (Figura 21): um grupo com direção N30-50E, outro 

com direção N75-85E e por fim, estruturas com direção N30-55W.  

Os alinhamentos com direção N30-50E (identificados pela cor verde) podem 

ser associados às estruturas que foram agrupadas na Família 1. Os alinhamentos 

com direção N75-85E (em azul) poderiam ser associados a algumas estruturas que 

foram agrupadas na Família 1, 4 ou na 5, a depender do ângulo e direção do 

mergulho desses alinhamentos. E por fim, o grupo com direção N30-50W (em 

laranja) pode ser associada à Família 2. 

Os dois grupos com orientação para NE podem ser associados à foliação 

milonítica de transposição Sn (paralela ao bandamento composicional) de acordo 

com as observações de campo que corroboram com o que foi descrito por Siga Jr. 

1994 e Chavez-Kus e Salamuni (2008), isto é, que esta foliação está orientada 

segunto NE, variando de ENE, N10E e EW. As estruturas rúpteis (tanto juntas, 

quanto falhas) sub-paralelas à foliação Sn são predominantes na Pedreira São Jorge 

e foram agrupadas na Família 1. Segundo Chavez-Kuz e Salamuni (2008), o sub-

paralelismo destas fraturas à foliação se deve, provavelmente, à sua origem em fase 

posterior à justaposição dos terrenos (o Complexo Atuba e o Terreno Luís Alves), 

associada a eventos transcorrentes proterozoicos que provavelmente foram 

responsáveis pela superimposição desta deformação de caráter mais rúptil. Tal 

regime transcorrente pôde ser identificado em campo através de estrias e degraus 

associados às falhas. 

Segundo Chavez-kus e Salamuni (2008) a tectônica cenozoica é responsável 

pela formação de estruturas NE-SW e NW-SE nesta região tanto pela reativação de 

falhas associadas ao sistema Lancinha-Cubatão ou ao Arco de Ponta Grossa, 

quanto pela geração de novas estruturas, como as com direção N-S. Neste trabalho, 

as estruturas com direção mais próximas à N-S foram agrupadas na família 6. 
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Figura 21: Alinhamentos estruturais regionais identificados a partir da fotointerpretação. O polígono 

roxo representa a área de estudo. 

6.3 ANÁLISE CINEMÁTICA  

A análise cinemática foi realizada com auxílio do software DIPS v7.0 

(Rocscience 2018), para deslizamentos planares, em cunha e tombamento de 

blocos. A apresentação dos resultados será feita por trecho analisado, ou seja, para 

cada direção de talude já existente na pedreira São Jorge. Foram analisados seis 

taludes distintos, cujas atitudes estão resumidas na Tabela 6, e sua disposição pode 

ser observada na Figura 22.  
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Tabela 6: Atitudes dos taludes da atual cada principal da Pedreira São Jorge. 

Talude Atitude 

1 N136/85 

2 N172/85 

3 N223/85 

4 N290/85 

5 N336/85 

6 N58/85 

 

 

Figura 22: Vista aérea geral da atual cava principal da pedreira São Jorge e os trechos analisados. 

6.3.1 Análise de deslizamentos planares 

As análises de deslizamentos planares foram feitas utilizando-se as medidas 

de cada uma das famílias, o ângulo do talude analisado, um limite lateral de 20° e 

um ângulo de atrito de 25º. O talude 1, com atitude N136/85, apresenta potencial de 

ruptura planar segundo as direções de mergulhos de alguns planos das famílias de 
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fraturas 1 e 5. No total 34, medidas da família 1 (19,31%) e duas da família 5 

(15,38%) estão dentro da zona crítica. Isto se justifica porque todas as condições 

citadas no capítulo 3 são obedecidas, isto é, as estruturas afloram na face do talude 

com inclinações menores do que a do talude e maiores que o ângulo de atrito 

interno.  

O talude 2 possui atitude N172/85 e apresenta potencial de ruptura planar 

segundo as direções de mergulhos de alguns planos das famílias de fraturas 1, 2, 3 

e 5. No total, nove medidas da família 1 (5,11%), três da família 2 (1,97%), nove da 

3 (25,71%) e 13 da família 5 (100%) estão dentro da zona crítica.  

O talude 3 possui atitude N223/85 e apresenta potencial de ruptura planar 

segundo as direções de mergulhos de alguns planos das famílias de fraturas 2 e 3. 

No total, 75 medidas da família 2 (49,34%) e 13 medidas da família 3 (37,14%) estão 

dentro da zona crítica.  

O talude 4 possui atitude N290/85 e apresenta potencial de ruptura planar 

segundo as direções de mergulhos de alguns planos da família de fraturas 1. No 

total, 36 medidas da família 1 (20,45%) estão dentro da zona crítica. 

O talude 5 possui atitude N336/85 e apresenta potencial de ruptura planar 

segundo as direções de mergulhos de alguns planos das famílias de fraturas 1 e 4. 

No total, 18 medidas da família 1 (10,23%) e 14 medidas da família 4 (63,63%) estão 

dentro da zona crítica. 

 O talude 6 possui atitude N58/85 e apresenta potencial de ruptura planar 

segundo as direções de mergulhos de alguns planos das famílias de fraturas 2 e 6. 

No total, 22 medidas da família 2 (14,47%) e uma medida da família 6 (10%) estão 

dentro da zona crítica. 

O resultado completo desta análise pode ser observado no Anexo III. Como 

pode ser observado no resumo da Tabela 7, o talude que apresenta o maior 

potencial a deslizamento planar é o talude 3 e, de acordo com o sugerido por 

Admassu (2010), os IRP obtidos para os demais taludes não são suficientes para 

afirmar que há potencial de deslizamento planar. 
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Tabela 7: Valores de índice de ruptura planar para os taludes da pedreira São Jorge. 

Talude 
Total de 

medidas  

Total de 

medidas 

críticas 

IRP 

Ocorrência de 

deslizamentos 

planares 

1 

408 

36 0,088 Não 

2 34 0,083 Não 

3 88 0,216 Sim 

4 36 0,088 Não 

5 32 0,078 Não 

6 23 0,056 Não 

 

6.3.2 Análise de deslizamentos em cunha 

A análise de deslizamentos em cunha no DIPS pode ser feita de maneira 

semelhante à análise anterior: a partir das atitudes das descontinuidades medidas 

em campo, o ângulo de atrito e a atitude do talude. Ao inserir todas as medidas 

obtidas em campo, o software analisa o total de cunhas ou intersecções formadas a 

partir da interação entre dois planos quaisquer e o total de cunhas consideradas 

críticas. Esta determinação é dividida em duas situações: uma zona crítica indicada 

de cor vermelha mostra os deslizamentos que podem ocorrer nos dois planos que 

interagem para formar a cunha, ou em apenas um deles. A zona crítica secundária é 

indicada em amarelo e mostra os deslizamentos que ocorrem obrigatoriamente em 

apenas um dos planos. 

Inicialmente, todas as intersecções formadas considerando-se cada uma das 

direções dos taludes, foram analisadas. Para uma abordagem quantitativa, foi 

utilizado o modelo de Admassu (2010), cujo resultado (IRC total) pode ser 

observado na Tabela 8. Em seguida, para melhor compreensão das interações mais 

problemáticas no maciço, foi necessário avaliar as relações da combinação par a par 

entre as famílias, para cada um dos taludes existentes. Dessa maneira, o software 

também permite que apenas as cunhas que ocorrem entre famílias distintas sejam 

consideradas, e que desconsiderem as interações de planos que pertencem à 

mesma família. 
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Tabela 8: Valores de índice de ruptura em cunha obtidos para a análise de cunhas totais geradas em 

cada um dos taludes da pedreira São Jorge. 

Talude 
Interseções 

totais geradas 

Interseções 

críticas 
IRC Total 

Ocorrência de 

deslizamento 

em cunha 

1 

83007 

25278 0,304 Sim 

2 37532 0,452 Sim 

3 43622 0,526 Sim 

4 34726 0,418 Sim 

5 25732 0,310 Sim 

6 20445 0,246 Sim 

 

A Tabela 9 resume o resultado da análise mais detalhada das interações par 

a par entre as famílias para cada uma das direções dos taludes já existentes na 

pedreira. Nesta segunda etapa, foram analisados os pares de famílias 

individualmente em cada talude, para que se pudesse compreender as relações 

mais problemáticas. Portanto, os IRCs individuais foram gerados para tais relações e 

o resultado completo pode ser observado no Anexo IV. Em seguida, foram obtidos 

os IRCs totais para cada um dos taludes, isto é, a relação entre o total de cunhas 

formadas por todas as combinações de famílias e o total de cunhas plotadas dentro 

da zona crítica. 

A partir deste produto foi possível observar que, no talude 1, destacam-se 

com os maiores potenciais para deslizamento as relações entre as famílias 5 e 6 

(IRC = 1) e famílias 2 e 5 (IRC = 0,98) principalmente. Apenas três interações não 

apresentam potencial ao deslizamento em cunha: famílias 2 e 4; famílias 3 e 4; e 

famílias 4 e 6. 

No talude 2 destacam-se as relações entre as famílias 5 e 6 (IRC = 1); 

famílias 2 e 5 (IRC = 1), famílias 1 e 5 (IRC = 0,96); famílias 3 e 5 (IRC = 0,95) e 

famílias 1 e 3 (IRC = 0,92), principalmente. A relação entre as famílias 1 e 4, famílias 

2 e 3, famílias 2 e 4 e famílias 4 e 6 não apresentam potencial para deslizamentos 

em cunha. A interação das famílias 5 e 6 (IRC = 1), famílias 1 e 5 (IRC = 0,84) e 

famílias 1 e 3 (IRC = 0,8) destacam-se no talude 3. Não ocorrem deslizamentos em 

cunha entre as famílias 1 e 4, 1 e 6, 4 e 6 e nem entre as famílias 4 e 5. 



 

42 
 

No talude 4, as maiores porcentagens estão associadas às famílias 4 e 6 (IRC 

= 0,86) e 1 e 3 (IRC = 0,78). Entre as famílias 3 e 6, famílias 4 e 5 e famílias 5 e 6 

não há potencial para ruptura em cunha. O talude 5 apresenta alto potencial entre as 

famílias 4 e 6 (IRC = 1) e famílias 1 e 4 (IRC = 0,90), principalmente. Neste talude 

não há formação de cunha entre as famílias 1 e 3, famílias 1 e 5, famílias 2 e 5, 

famílias 5 e 6, famílias 3 e 5, famílias 3 e 6 e famílias 5 e 6. Por fim, no talude 6 os 

destaques são as relações entre as famílias 4 e 6 (IRC = 0,95) e famílias 1 e 4 (IRC 

= 0,70). Não há potencial de ruptura em cunha para as famílias 5 e 6, famílias 3 e 5, 

famílias 3 e 4 e famílias 1 e 3.  

Como pode ser observado na Tabela 9, o talude com maior IRC, ou seja, 

maior potencial a deslizamento em cunha é o talude 3, enquanto que e o menor IRC 

está associado ao talude 6. 

Tabela 9: Valores de índice de ruptura em cunha obtidos na análise família versus família para os 

taludes da pedreira São Jorge. 

Talude 

Total de 

interseções 

geradas 

Total de 

interseções 

críticas 

IRC 

Ocorrência de 

deslizamento 

em cunha 

1 

55751 

16569 0,297 Sim 

2 25490 0,457 Sim 

3 30932 0,555 Sim 

4 24189 0,434 Sim 

5 17634 0,316 Sim 

6 13408 0,240 Sim 

 

6.3.3 Análise de deslizamento por tombamento de blocos  

Esta análise foi realizada com base em todos os dados obtidos para cada 

uma das direções dos taludes com base na descrição de tombamento de blocos de 

Hudson e Harrison (1997). Foram considerados apenas os possíveis tombamentos 

representados dentro da zona crítica primária, devido à sua maior relevância. Como 

pode ser observado na Tabela 10, o talude com o maior IT é o talude 6 e o que 

apresenta menor potencial para tombamento de blocos é o talude 2. 
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Tabela 10: Valores de índice de tombamento de blocos para os taludes da pedreira São Jorge. 

Talude 

Total de 

interseções 

(Zona 1) 

Interseções 

Críticas 
IT 

Ocorrência de 

tombamento de 

blocos 

1 83007 8715 0,105 Sim 

2 83007 4675 0,056 Não 

3 83007 10167 0,122 Sim 

4 83007 5634 0,068 Não 

5 83007 7192 0,087 Não 

6 83007 17703 0,213 Sim 

6.3.4 Análise de sensibilidade e resultados complementares 

A análise cinemática em taludes rochosos pode apresentar algumas 

incertezas, como em relação à direção e inclinação dos taludes, devido à utilização 

de uma atitude média para representá-lo, mas que, por vezes, não representa todas 

as suas porções. Além disso, o ângulo de inclinação do talude também pode variar 

localmente. Especificamente neste trabalho, o ângulo de atrito não pôde ser 

identificado com precisão devido à ausência de ensaios específicos, como os de 

compressão, uni ou triaxial.  

A análise de sensibilidade visa superar estas incertezas a partir da variação 

dos valores considerados. Esta análise tem como objetivo definir atitudes e ângulos 

de inclinação estáveis em que os índices de ruptura sejam iguais ou inferiores à 0,1. 

Também foram testados ângulos de atrito superiores ao utilizado anteriormente 

(25º), possíveis de haver em maciços gnáissicos pouco intemperizados, como por 

exemplo, os valores mostrados por Agbalajobi (2016) que estão entre 27º e 57º. 

Como se pôde observar a partir dos resultados obtidos, o talude 3 possui os 

maiores índices (IRP, IRC e IT) para os três tipos de ruptura analisados e, portanto, 

é o mais problemático da cava atual da Pedreira São Jorge. Os estereogramas das 

análises nesse talude podem ser observados na Figura 23. O talude 6, por sua vez, 

é o mais seguro por apresentar os menores IRC e IRP. A análise de sensibilidade 

relacionada às variações do ângulo de inclinação do talude e ao ângulo de atrito da 

rocha foi realizada para estes dois taludes destacados. Variações na direção do 
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talude não foram consideradas devido ao fato de que neste trabalho não se pretende 

sugerir uma mudança brusca na configuração da cava atual, mas em vez disso, 

sugerir o talude que apresenta a maior segurança dentre os taludes já existentes. 

 

Figura 23: Estereogramas do talude 3 das análises de: A) deslizamentos planares; B) deslizamentos 

em cunha entre as famílias 5 e 6 e C) tombamento de blocos. 

No talude 3, em relação à ocorrência de deslizamentos planares e, 

considerando-se apenas o aumento da inclinação em 5º, a quantidade de medidas 

críticas aumentaria para 93 (Gráfico 1), o que representa 22,79%. Por outro lado, a 

diminuição para 60º de inclinação faria com que apenas 3,4% dos planos fossem 

localizados na zona crítica e com 45º, apenas 2,4%. Se o ângulo de inclinação fosse 

mantido em 85º e o ângulo de atrito fosse 40º, por exemplo, haveria uma diminuição 

da quantidade de planos críticos para 88, o que representa 20,09%. Com um ângulo 

de atrito igual a 60º, o IRP diminuiria para 0,18, mas não alcançaria valores menores 

que 0,1, ou seja, o potencial de deslizamentos planares diminuiria, mas sua 

ocorrência não poderia ser descartada completamente (Gráfico 2). 

A análise de sensibilidade relativa aos deslizamentos em cunha foi feita 

considerando-se o total de cunhas formadas por todas as medidas obtidas para se 

ter uma visão geral do que ocorre em relação à variação da inclinação e do ângulo 

de atrito. 

Se apenas a variação da inclinação do talude for considerada, um aumento 

de 5º deste ângulo faria a quantidade de intersecções críticas aumentar para 47302, 

o que representa 56,98% do total de intersecções analisadas. Por outro lado, a 

diminuição para 60º de inclinação faria com que apenas 16,83% das cunhas fossem 

localizadas na zona crítica e, com 45º de inclinação, apenas 0,01% estariam na zona 

A B C 
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crítica. Se o ângulo de inclinação fosse mantido em 85º e o ângulo de atrito fosse 

40º, por exemplo, haveria uma diminuição da quantidade de intersecções críticas 

para 36566, que representa 44,05%. Com o maior ângulo de atrito testado, ou seja, 

60º, o IRC diminuiria para 0,33 e não seria possível evitar a possibilidade de 

ocorrência de deslizamentos em cunha. 

Em relação à análise de tombamento de blocos, pode-se observar que, se 

apenas a variação da inclinação do talude fosse considerada, com um aumento de 

5º, por exemplo, faria a quantidade de intersecções críticas aumentar para 10744, o 

que representa 12,94% do total de intersecções analisadas. Por outro lado, a 

diminuição para 60º de inclinação faria com que apenas 8,76% das cunhas fossem 

localizadas na zona crítica e com 45º, apenas 6,01%. Se o ângulo de inclinação 

fosse mantido em 85º e o ângulo de atrito for variado de 25º a 60º como nas análises 

anteriores, não haveria mudanças na quantidade de intersecções localizadas nas 

zonas críticas 1 e 2, que são as mais significativas. 

 

Gráfico 1: Variação do IRP, IRC e IT para diferentes ângulos de inclinação do Talude 3. 
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Gráfico 2: Variação do IRP e IRC para diferentes ângulos de atrito no Talude 3. 

O talude 6 já possui um IRP < 0,1 e de acordo com o que foi proposto por 

Admassu (2010), este valor não é suficiente para que se considere a ocorrência de 

deslizamentos planares. Em relação ao IRC, se apenas a variação da inclinação do 

talude for considerada, um aumento de 5º deste ângulo aumentaria a quantidade de 

intersecções críticas para 25008, o que representa 30,12% do total de intersecções 

analisadas. Por outro lado, a diminuição para 60º de inclinação faria com que 

apenas 7,34% das cunhas fossem localizadas na zona crítica e com 45º, apenas 

3,3% (Gráfico 3). Se o ângulo de inclinação fosse mantido em 85º e o ângulo de 

atrito fosse 40º, por exemplo, haveria uma diminuição da quantidade de intersecções 

críticas para 17002, o que representa 20,48% dentro da zona crítica. Com um 

ângulo de atrito igual a 60º, o IRC diminuiria para 0,137, valor muito próximo do 

desejado, mas ainda insuficiente para que se descarte a ocorrência de 

deslizamentos planares (Gráfico 4). 

Em relação à análise de tombamento de blocos, pode-se observar que se 

apenas a variação da inclinação do talude for considerada, um aumento de 5º, por 

exemplo, faria a quantidade de intersecções críticas aumentar para 18029, o que 

representa 21,71% do total de intersecções analisadas. Por outro lado, a diminuição 

para 60º de inclinação faria com que apenas 17,23% das cunhas fossem localizadas 

na zona crítica e com 45º, apenas 12,48%, como pode ser observado no Gráfico 3. 
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Se o ângulo de inclinação for mantido em 85º e o ângulo de atrito for variado de 25º 

a 60º como na análise anterior, não haverá mudanças na quantidade de 

intersecções localizadas nas zonas críticas 1 e 2, que são as mais significativas. 

 

Gráfico 3: Variação do IRC e IT para diferentes ângulos de inclinação do Talude 6. 

 

Gráfico 4: Variação do IRC para diferentes ângulos de atrito do Talude 6. 
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7. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

A Pedreira São Jorge é constituída por milonitos, pouco intemperizados, que 

possuem uma foliação predominante com direção NE e altos ângulos de mergulho, 

ora para NW e ora para SE. É possível observar níveis róseos, compostos 

principalmente por cristais de feldspato e quartzo e níveis cinza compostos por 

plagioclásio, biotita e quartzo. 

Os principais alinhamentos presentes na região foram identificados e 

associados às seis famílias de descontinuidades definidas nesse trabalho para a 

identificação das estruturas mais significativas regionalmente, bem como para a 

compreensão das estruturas mais locais. O resultado da foto interpretação mostra 

que há predominância de três grupos principais: um com direção N30-50E, outro 

com direção N75-85E e por fim, estruturas com direção N30-55W. O primeiro grupo 

pode ser associado às estruturas agrupadas na família 1. Os alinhamentos com 

direção N75-85E podem ser associados às famílias 1, 4 ou 5, a depender de seu 

ângulo e direção do mergulho e o grupo com direção N30-50W pode ser associado à 

família 2.  

A gênese dos alinhamentos com direção NE, subparalelos à foliação Sn, pode 

estar relacionada aos eventos transcorrentes ocorridos após a justaposição dos 

terrenos (Chavez-Kus e Salamuni 2008). Neste trabalho as estruturas rúpteis 

subparalelas à foliação foram agrupadas na família 1. Além disso, a família 6 pode 

estar associada às estruturas formadas pela tectônica cenozoica como proposto por 

Chavez-Kus e Salamuni (2008), para estruturas orientadas segundo N-S presentes 

no Complexo Atuba. 

A partir dos resultados obtidos pela análise cinemática, pode-se notar que o 

talude 3, com direção N223/85, possui o maior IRP (0,216), o maior IRC (0,554) e o 

maior IT (0,122), o que o caracteriza como o mais problemático da cava principal da 

Pedreira São Jorge. Contudo, com a adoção de um ângulo de inclinação do talude 

de 45º, tem-se IRP = 0,025, IRC = 0 e IT = 0,06. Dessa maneira, os valores 

alcançariam índices <0,1 e o talude apresentaria maior segurança. Por mais alto que 

o ângulo de atrito seja não há possibilidade de nenhum dos índices serem inferiores 

a 0,1, pois os menores valores obtidos foram: IRP = 0,18 e IRC = 0,33 para um 

ângulo de 60º. Nesse caso, conclui-se que a melhor opção para alcançar baixos 
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índices de ruptura com a finalidade de aumentar a segurança do talude, seria a 

diminuição do ângulo de inclinação do talude para 45º. 

O talude 6 possui o menor IRP (0,056) e IRC (0,240) e apesar de não ter o 

menor IT (0,213), a combinação dos menores índices de ruptura planar e em cunha 

mostra que este é o talude que apresenta menor risco aos movimentos analisados 

no total e, portanto, pode ser considerado o mais seguro. O aumento do ângulo de 

atrito não é capaz de tornar o IRC < 0,1, mas caso este ângulo chegue à 60º, ou 

próximo disso, o índice (0,137) se aproxima bastante do valor desejado. A 

diminuição do ângulo de inclinação do talude pode levar os índices de ruptura em 

cunha e por tombamento de blocos a valores próximos a 0,1. Com um ângulo de 45º 

de inclinação, por exemplo, tem-se um IRC = 0,034 e IT = 0,125. Nesse caso, 

conclui-se que tanto o aumento do ângulo de atrito, quanto a diminuição do ângulo 

de inclinação do talude nas situações testadas não são suficientes para levar todos 

os índices a valores menores do que 0,1, mas podem auxiliar no aumento da 

segurança. 

A análise cinemática é uma parte inicial no estudo de avaliação de 

estabilidade de taludes em pedreiras, rodovias e encostas. Para que seja realizada, 

é necessário considerar a importância do nível de detalhe dos levantamentos 

geotécnicos, além da periodicidade necessária para a atualização de dados. No 

caso de taludes de escavação, o maciço está constantemente sujeito ao 

intemperismo e também ao processo contínuo da evolução da lavra que influencia, 

por exemplo, no desconfinamento de novos blocos, que pode gerar novos 

problemas. 

O uso do software DIPS foi bastante útil e tornou a identificação dos possíveis 

movimentos a que um talude está sujeito mais rápida, em comparação ao método 

manual. Sua interface é simples e intuitiva, mas deve-se dar uma atenção especial a 

algumas funções mais específicas, como para a correção de Terzaghi. A sua 

finalidade é corrigir erros provenientes do viés de amostragem. Durante a realização 

deste trabalho, não foi possível explorar todas as suas ferramentas. Para a análise 

de tombamento de blocos, por exemplo, há ainda uma segunda maneira, que utiliza 

o conceito de Goodman (1980) e o resultado é apresentado de forma distinta 

daquela escolhida neste trabalho. O programa facilita a visualização do problema e 
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de possíveis soluções, a partir da variação dos dados que são inseridos (ângulo de 

atrito e atitude do talude), por exemplo. Portanto, conclui-se que essa pode ser uma 

ferramenta de uso regular em pedreiras para o monitoramento de taludes ou 

também, aplicado a outros casos, como em escavações de taludes e de túneis e 

monitoramento em estradas, por exemplo.  

Levantamentos periódicos podem diminuir o nível de incerteza, identificar 

situações distintas das que já haviam sido descritas anteriormente com a exposição 

do maciço e prever novos tipos de potenciais movimentações de blocos 

relacionadas às novas condições do maciço e de suas descontinuidades. À medida 

que o avanço de lavra ocorre, as tensões do maciço também são redistribuídas e, 

portanto, há a necessidade de se reavaliar o seu comportamento geomecânico.  
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ANEXO I: Perfis típicos de rugosidade e termos descritivos sugeridos. Fonte: 

ISRM (1978). 
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ANEXO II: Perfis standard de rugosidade e valores de JRC. Fonte: Barton e 

Choubey (1997) 
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ANEXO III: Dados obtidos na análise de deslizamento planar 

TALUDE 1 TALUDE 2 TALUDE 3 

 
Total Críticas % 

 
Total Críticas % 

 
Total Críticas % 

Família 1 176 34 19,32 Família 1 176 9 5,11 Família 1 176 0 0 

Família 2 152 0 0 Família 2 152 3 1,97 Família 2 152 75 49,34 

Família 3 35 0 0 Família 3 35 9 25,71 Família 3 35 13 37,14 

Família 4 22 0 0 Família 4 22 0 0 Família 4 22 0 0 

Família 5 13 2 15,38 Família 5 13 13 100 Família 5 13 0 0 

Família 6 10 0 0 Família 6 10 0 0 Família 6 10 0 0 

IRP 408 36 0,088 IRP 408 34 0,083 IRP 408 88 0,215 

TALUDE 4 TALUDE 5 TALUDE 6 

 
Total Críticas % 

 
Total Críticas % 

 
Total Críticas % 

Família 1 176 36 20,45 Família 1 176 18 10,23 Família 1 176 0 0 

Família 2 152 0 0 Família 2 152 0 0 Família 2 152 22 14,47 

Família 3 35 0 0 Família 3 35 0 0 Família 3 35 0 0 

Família 4 22 0 0 Família 4 22 14 63,64 Família 4 22 0 0 

Família 5 13 0 0 Família 5 13 0 0 Família 5 13 0 0 

Família 6 10 0 0 Família 6 10 0 0 Família 6 10 1 10 

IRP 408 36 0,088 IRP 408 32 0,078 IRP 408 23 0,056 
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ANEXO IV: Dados obtidos na análise de deslizamento em cunha 

Talude 1 Talude 2 

Interação Total Críticas Porcentagem Índice Interação Total Críticas Porcentagem Índice 

1 

2 26752 7919 29,60 0,296 

1 

2 26752 12943 48,38 4,837 

3 6090 2914 47,85 0,478 3 6090 5616 92,21 0,922 

4 4420 562 12,71 0,127 4 4420 59 1,33 0,0133 

5 2262 1113 49,20 0,492 5 2262 2180 96,37 0,963 

6 1740 459 26,38 0,263 6 1740 338 19,42 0,194 

2 

3 5436 996 18,32 0,183 

2 

3 5436 381 7 0,070 

4 3344 0 0 0 4 3344 13 0,39 0,003 

5 1976 1953 98,84 0,988 5 1976 1976 100 1 

6 1520 77 5,06 0,0506 6 1520 1005 66,12 0,661 

3 

4 770 0 0 0 

3 

4 770 81 10,52 0,105 

5 455 161 35,38 0,354 5 455 435 95,60 0,956 

6 350 218 62,28 0,623 6 350 204 58,28 0,583 

4 
5 286 67 23,43 0,234 

4 
5 286 129 45,10 0,451 

6 220 0 0 0 6 220 0 0 0 

5 6 130 130 100 1 5 6 130 130 100 1 

IR
C

 

55751 16569  0,297 

IR
C

 

55751 141960  0,554 
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Talude 3 Talude 4 

Interação Total Críticas Porcentagem Índice Interação Total Críticas Porcentagem Índice 

1 

2 26752 16366 61,17 0,611 

1 

2 26752 12832 47,96 0,479 

3 6090 4906 80,56 0,805 3 6090 4768 78,29 0,782 

4 4420 53 1,19 0,011 4 4420 586 13,25 0,132 

5 2262 1912 84,52 0,845 5 2262 1645 72,72 0,727 

6 1740 103 5,91 0,059 6 1740 346 19,88 0,198 

2 

3 5436 2865 52,70 0,527 

2 

3 5436 838 15,41 0,154 

4 3344 1807 54,03 0,540 4 3344 2346 70,15 0,701 

5 1976 953 48,22 0,482 5 1976 9 0,45 0,004 

6 1520 852 56,05 0,560 6 1520 132 8,68 0,086 

3 

4 770 381 49,48 0,494 

3 

4 770 216 28,05 0,280 

5 455 342 75,16 0,751 5 455 286 62,85 0,628 

6 350 262 74,85 0,748 6 350 0 0 0 

4 
5 286 0 0 0 

4 
5 286 0 0 0 

6 220 0 0 0 6 220 185 84,09 0,840 

5 6 130 130 100 1 5 6 130 0 0 0 

IR
C

 

55751  30932 0,554 

IR
C

 

55751 24189  0,433 
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Talude 5 Talude 6 

Interação Total Críticas Porcentagem Índice Interação Total Críticas Porcentagem Índice 

1 

2 26752 8000 29,90 0,299 

1 

2 26752 6527 24,39 0,243 

3 6090 235 3,85 0,038 3 6090 0 0 0 

4 4420 3996 90,40 0,904 4 4420 3097 70,06 0,700 

5 2262 20 0,88 0,008 5 2262 4 0,17 0,001 

6 1740 925 53,16 0,531 6 1740 1086 62,41 0,624 

2 

3 5436 860 15,82 0,158 

2 

3 5436 922 16,96 0,169 

4 3344 2579 77,12 0,771 4 3344 104 3,11 0,0311 

5 1976 0 0 0 5 1976 1013 51,26 0,512 

6 1520 283 18,61 0,186 6 1520 413 27,17 0,271 

3 

4 770 448 58,18 0,581 

3 

4 770 0 0 0 

5 455 1 0,21 0,002 5 455 0 0 0 

6 350 0 0 0 6 350 2 0,57 0,005 

4 
5 286 67 23,42 0,234 

4 
5 286 30 10,48 0,104 

6 220 220 100 1 6 220 210 95,45 0,954 

5 6 130 0 0 0 5 6 130 0 0 0 

IR
C

 

55751 17634  0,313 
IR

C
 

55751 13408  0,240 

  


