
 

Estabilidade de taludes em mineração e escavações civis 

Responsável: Prof. Dr. André Cezar Zingano 

Carga horária: 35 horas 

Pré-requisito: Mecânica das Rochas 

 

Súmula/Ementa 

Comportamento de rocha e maciço rochoso em escavação céu-aberto; determinação das propriedades 

geomecânicas de um maciço rochoso e modelos constitutivos; determinação de propriedades de 

descontinuidades e juntas; análise cinemática e planejamento de lavra; modelos de ruptura de taludes; 

estabilidade de talude global;  estruturas de contenção e determinação de suas propriedades; aplicação de 

modelos numéricos e modelos de equilíbrio limite em problemas de escavações céu-aberto, comportamento 

do maciço rochoso; estudos de estabilidade de escavações céu-aberto em duas e três dimensões; influência da 

água na estabilidade de taludes; monitoramento; remediação de rupturas. 

Objetivos 

Apresentar os fundamentos de caracterização geomecânica e determinação das propriedades de um 

maciço rochoso a partir de modelos constitutivos; definição e propriedades de estruturas de suporte; 

propriedades de juntas; aprender conceitos básicos de análise cinemática e planejamento de lavra; utilizar 

programas para a construção de modelos numéricos e modelos de equilíbrio limite em aplicações e problemas 

de escavação céu-aberto. 

Conteúdo programático 

Dia: 

1. Comportamento de rocha e maciço rochoso em escavação céu-aberto, distribuição de tensões e 

deformações induzidas pela escavação. 

2. Determinação das propriedades geomecânicas de um maciço rochoso, classificação e modelos 

constitutivos, cálculo das propriedades a partir dos modelos constitutivos de Hoek-Brown, Mohr-

Coulomb, Druker-Prager e modificações desses modelos; determinação de propriedades de 

descontinuidades e juntas; análise cinemática e planejamento de lavra; modelos de ruptura de 

taludes;  

3. Estabilidade de talude global, bancada e inter-rampa; estruturas de contenção e determinação de 

suas propriedades;  

4. Aplicação de modelos numéricos e modelos de equilíbrio limite em problemas de escavações céu-

aberto; comportamento do maciço rochoso; estudos de estabilidade de escavações céu-aberto em 

duas e três dimensões 

5. Influência da água na estabilidade de taludes; monitoramento; remediação de rupturas 

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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