
 

Caracterização geomecânica de maciço rochoso e fraturas 

Responsável: Prof. Dr. André Cezar Zingano 

Carga horária: 35 horas 

Pré-requisito: Mecânica das Rochas 

 

Súmula/Ementa: 

Descrição geomecânica em sondagem, taludes e galerias; tipos e medidas e representação 

de descontinuidades; ensaios de laboratório e comportamento de rochas submetidos a esforços de 

compressão e tração; efeito do confinamento; determinação das propriedades geomecânicas de um 

maciço rochoso e critérios de ruptura; classificação geomecânica; determinação de propriedades de 

descontinuidades e juntas. Análise cinemática de movimento; comportamento de rocha e maciço 

rochoso em escavação céu-aberto e subterrânea. 

Objetivos: 

Apresentar os fundamentos de caracterização geomecânica e determinação das 

propriedades de um maciço rochoso a partir de modelos constitutivos; propriedades de juntas; 

aprender conceitos básicos de análise cinemática. 

Conteúdo programático 

Dia: 

1. Descrição geomecânica em sondagem, taludes e galerias;  

2. Tipos e medidas e representação de descontinuidades;  

3. Ensaios de laboratório e comportamento de rochas submetidos a esforços de compressão 

e tração; efeito do confinamento;  

4. Determinação das propriedades geomecânicas de um maciço rochoso e critérios de 

ruptura;  

5. Classificação geomecânica; determinação de propriedades de descontinuidades e juntas.  

6. Análise cinemática de movimento; comportamento de rocha e maciço rochoso em 

escavação céu-aberto e subterrânea 

Métodos de trabalho 

Aulas expositivas teóricas. Exercícios aplicativos. Projetos individuais. 

Avaliação 

Escrever um artigo técnico sobre um estudo de caso ou estudo de comportamento de maciço 

ou modelos constitutivos e outros 
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