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Caracterização da compartimentação de maciços rochosos: implicações na estabilidade de escavações  RESUMO  O presente estudo (resultante duma colaboração entre a Universidade do Minho e a empresa Geologia e Geotecnia Consultores, Lda) incidiu em terrenos do Complexo Xistograuváquico, (Armamar, Viseu), onde está prevista a realização de trabalhos de escavação (galerias subterrâneas). Foram considerados seis setores para os estudos de campo de caraterização das descontinuidades. Adicionalmente foram utilizados tarolos de sondagens da área para ensaios de corte direto em descontinuidades (avaliação do ângulo de atrito). A análise cinemática (roturas planar, em cunha e por basculamento flexural) nos setores abrangidos pelas escavações (referidos como 3 e 4) sugere que as famílias de descontinuidades identificadas poderão afetar a generalidade dos hasteais das galerias previstas, mas a avaliação poderá ser excessivamente conservadora em função das estimativas do ângulo de atrito. As informações recolhidas foram também utilizadas na estimativa de valores de RMR, índice-Q e GSI. Em termos de RMR, obteve-se uma classificação entre suficiente e bom, para ambos os setores, classes que sugerem a utilização (com variações) de pregagens, betão projetado e malha metálica, admitindo-se períodos de autossustentação antes de aplicar as medidas de suporte. O sistema-Q forneceu classificações entre pobre e bom (nos dois setores) que, em função da largura das galerias, implicarão variações de aplicação de betão projetado e pregagens (sendo possível ter galerias com autossustentação em função da largura das mesmas). A estimativa de GSI a partir de observações de campo e de equações baseadas no RQD e outros parâmetros do RMR (Jcond89) e do sistema-Q (Ja e Jr), sugerem que a utilização do GSI deverá ser feita com precaução. Estimaram valores de módulo de deformabilidade para estes maciços rochosos a partir do GSI e de dados de módulo de elasticidade de um outro estudo em provetes de rocha intacta de sondagens na área de estudo, (3,4 GPa - 56 GPa), assim como a partir do RMR e índice-Q (6 GPa - 46 GPa). A classificação RMR sugere ainda para o maciço rochoso valores de ângulo de atrito (25º - 45º) e de coesão interna (0,2 MPa - 0,4 MPa).   
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Characterization of discontinuities sets in rock masses: implications for excavations stability   ABSTRACT  The present study (resulting from a collaboration between the University of Minho and the private company "Geologia and Geotecnia Consultores, Lda") is focused on the Xistograuváquico Complex (Armamar, Viseu), where underground excavation work is planned. Six sectors were considered for field studies of discontinuities. In addition, boreholes from the area were used for direct shear tests on discontinuities walls (friction angle evaluation). The kinematic analysis (concerning planar, wedge and flexural toppling types of failure) in the sectors where the excavations are to be made (referred to as 3 and 4) suggests that discontinuities sets that were identified might affect most of the planned galleries, but this evaluation may be excessively conservative depending on the estimates for the friction angle. The information collected was also used to estimate RMR, Q-index, and GSI values. In terms of RMR, a fair to good classification was obtained for both sectors, results that suggest the use (with variations) of bolting, shotcrete and metallic mesh, and that admit the possibility that the excavations can present some stand-up time (unsupported) before the application of reinforcement measures. The Q-system results provided poor to good classifications, which, depending on the width of the galleries, will imply variations in the application of shotcrete and bolting (it is admitted the possibility of unsupported galleries, depending on their width). The GSI estimations from field observations and from equations based on RQD and other parameters from RMR (Jcond89) and Q-system (Ja and Jr), suggest that GSI should be used with caution. The deformation modulus of the rock mass was estimated from the modulus of elasticity of the intact rock (results available from another study concerning intact rock specimens from boreholes in the area) and from GSI values (3.4 GPa - 56 GPa), as well as form the RMR and Q-index results (6 GPa - 46 GPa). The RMR results also suggest values of friction angle (25° - 45°) and internal cohesion (0.2 MPa - 0.4 MPa) for the rock mass.   
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1. Enquadramento do trabalho  Este trata-se de um capítulo introdutório, onde será feita uma breve introdução, bem como serão expostos os objetivos e uma descrição breve dos capítulos seguintes.  1.1. Introdução  A compartimentação de maciços rochosos (González de Vallejo et al., 2002) condiciona a realização de trabalhos de escavação (subterrâneos ou superficiais) quer em termos de facilidade de escavação quer em termos de estabilidade de superfícies de escavação, por exemplo através diferentes formas de rotura (planar, em cunha, por basculamento flexural). As caraterísticas da compartimentação são consideradas em diversas propostas de índices de caraterização dos maciços rochosos usados na avaliação do comportamento mecânico dos mesmos, como nas clássicas classificações RMR e sistema-Q e no critério de rotura de Hoek-Brown para maciços rochosos (Hoek, 2007). No local de estudo do presente trabalho serão realizadas escavações subterrâneas, no contexto de uma futura exploração mineira.  1.2. Objetivos  O trabalho presente teve essencialmente dois grandes objetivos: - Recolha, tratamento e representação (diagramática e espacial) de informações relativas à compartimentação de maciços rochosos; - Avaliação das implicações das caraterísticas da compartimentação na estabilidade de escavações, tendo em consideração os dados tratados e os resultantes índices e classificações geotécnicas. O projeto foi desenvolvido como colaboração entre a Universidade do Minho e a empresa Geologia e Geotecnia Consultores, Lda.    
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1.3. Breve descrição dos capítulos  O presente trabalho divide-se em cinco capítulos que de seguida se descrevem resumidamente. No primeiro capítulo é feita uma breve introdução do trabalho, onde também se apresentam os objetivos e uma descrição dos restantes capítulos. No segundo capítulo, “Cartografia geotécnica: fundamentos, aplicações, classificação de 

maciços rochosos” faz-se uma breve descrição do que é uma carta geotécnica, quais as aplicações possíveis e o que é necessário ter para poder ser considerada uma carta geotécnica, neste mesmo capitulo é apresentada uma revisão de conceitos diretamente relacionados com os tratamentos realizados, e também são apresentados os fundamentos das classificações geomecânicas utilizadas. No capítulo terceiro, “Análise de estabilidade de maciços rochosos em escavações- Revisão de conceitos” é apresentada uma breve descrição do tipo de roturas analisadas, do ângulo de atrito, coeficiente de segurança, bem como as implicações dos índices obtidos na estabilidade de taludes.   É no capítulo quarto “Caso de estudo” que são apresentados os métodos e técnicas, e descrito o procedimento em campo e os procedimentos experimentais. É também neste capítulo que se apresenta o enquadramento geográfico e geológico da zona em estudo. Por fim são expostos os dados de campo, os ensaios laboratoriais, o seu tratamento e consequente análise da estabilidade de taludes. Por último no capítulo quinto são apresentadas as conclusões obtidas através dos estudos realizados no decorrer do presente trabalho.        
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2. Cartografia geotécnica: fundamentos, aplicações, índices e classificações de maciços rochosos  A geotecnia tem uma tarefa fundamental ao fornecer informações que ajudem a criar estruturas e a desenvolver o país na melhor harmonia possível com o meio geológico; sem esta harmonia os trabalhos de engenharia civil (Ex. Barragens, minas, etc.), podem interferir com o equilíbrio dinâmico do ambiente geológico, não pondo só em risco a economia e a durabilidade da obra, mas também a sua  segurança. A cartografia geotécnica (UNESCO, 1976) pretende registar características dos terrenos com relevância para as obras de engenharia, incluindo informações sobre estruturas geológicas (como as descontinuidades) e o grau de alteração do maciço rochoso. Existem várias propostas de índices geotécnicos de maciços rochosos que podem ser utilizados para distinguir diferentes unidades com base em caraterísticas relevantes para as estruturas a construir mas pretendem ainda fazer previsões (ainda que genéricas) sobre o comportamento do maciço por interação com a obra a realizar. Neste capítulo apresentam-se os parâmetros utilizados para o levantamento das caraterísticas das descontinuidades e descrevem-se os 3 índices geotécnicos de maciços rochosos com ampla utilização atual, dois dos quais (RMR e sistema-Q) propõem ainda uma classificação do maciço tendo em vista o seu comportamento, enquanto o outro (GSI) se centra na definição da estrutura e compartimentação do maciço rochoso e na qualidade das superfícies dos blocos, permitindo estimar a resistência e a deformabilidade do conjunto. Como será visto no subcapítulo sobre este assunto, o RMR e o sistema-Q têm ainda em comum o procedimento de atribuir valores numéricos a determinados conjuntos de parâmetros caracterizadores do maciço rochoso, nomeadamente a várias das caraterísticas das descontinuidades, que serão apresentadas em subcapítulos seguintes.   2.1 Caraterização das descontinuidades   Foi apenas a partir de meados do Século XX que o estudo do comportamento geomecânico dos maciços rochosos, em particular, do material-rocha para fins de engenharia foi encarado com especial atenção. Até então os trabalhos científicos incidiam, sobretudo, no estudo da mecânica das rochas superficiais brandas, não consolidadas e/ou nos materiais desagregados vulgarmente 
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designados por solos (Costa, 2011).  As propriedades e a compartimentação dos maciços rochosos em termos de resistência, deformabilidade e a permeabilidade estão definitivamente condicionadas pelas descontinuidades (Brady & Brown, 2004). O aspeto mais importante na determinação da resistência dos maciços rochosos fraturados tem que ver com a resistência ao corte nas descontinuidades. Deste modo, é necessário definir as características e as propriedades dos planos de descontinuidades.  A descrição das diferentes famílias de descontinuidades num maciço rochoso deverá incluir os seguintes parâmetros (ISMR, 1978): - atitude geológica (direção/inclinação); - continuidade ou persistência; - rugosidade; - abertura; - enchimento; - grau de alteração; - percolação de água. Um maciço rochoso pode classificar-se pelo seu número de famílias de descontinuidades, como se pode observar na Tabela 2.1.   Tabela 2.1- Classificação de um maciço rochoso quanto ao número de famílias de descontinuidades (adaptado de ISRM, 1978). Classificação do maciço rochoso Número de famílias de descontinuidades I Maciço compacto, com algumas descontinuidades ocasionais dispostas aleatoriamente. II Uma família de descontinuidades. III Uma família de descontinuidades e ainda algumas descontinuidades ocasionais dispostas aleatoriamente. IV Duas famílias de descontinuidades. V Duas famílias de descontinuidades e ainda algumas descontinuidades ocasionais dispostas aleatoriamente. VI Três famílias de descontinuidades. VII Três famílias de descontinuidades e ainda algumas descontinuidades ocasionais dispostas aleatoriamente. VIII Quatro ou mais famílias de descontinuidades. IX Maciço de rocha esmagada, com o aspeto idêntico ao de um solo. 
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Atitude geológica  Define-se a atitude geológica ou posição espacial de uma descontinuidade através da direção e inclinação da mesma, sendo a sua medição realizada recorrendo a uma bússola com clinómetro. A direção é o ângulo que uma linha horizontal do plano define com o Norte magnético, a inclinação é o ângulo que a reta de maior declive do plano (perpendicular à direção) define com o plano horizontal e o seu sentido de mergulho. Existem várias formas de representar a atitude das descontinuidades. Em termos de tratamento dos dados e de discussão da estabilidade das escavações (capítulos seguintes) é especialmente útil utilizar a convenção apresentada em ISRM (1978) baseada na caraterização da atitude da linha de maior inclinação através da inclinação da mesma (inclinação do plano) e do azimute de inclinação que indica o azimute para onde o plano inclina. É aconselhável medir um número suficiente de descontinuidades para que possam definir-se conjuntos de características próximas ou famílias, sendo este número de medidas dependente da dimensão da zona estudada bem como da área de afloramentos do maciço rochoso.   Continuidade  Atribui-se o nome de continuidade ou persistência ao comprimento da descontinuidade.  A persistência das descontinuidades é muitas vezes determinante para definir as dimensões de potenciais superfícies de rotura. No caso de taludes rochosos é de grande importância tentar avaliar o grau de persistência das descontinuidades que apresentam orientação desfavorável à estabilidade. É importante destacar as famílias com maior continuidade, uma vez que geralmente, serão estas que condicionam os planos de rotura do maciço rochoso. Na Tabela 2.2 é apresentada uma das classificações das descontinuidades (ISRM, 1978), em termos de intervalo de comprimento.      
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Tabela 2.2- Descrição da continuidade das descontinuidades (ISRM, 1978). Continuidade Distância (m) Muito pouco contínuas < 1 Pouco contínuas 1 – 3 Medianamente contínuas 3 – 10 Contínuas 10 – 20 Muito contínuas > 20   Rugosidade  A superfície das paredes das descontinuidades apresenta-se, de modo geral, irregular. Esta irregularidade chama-se rugosidade. Este parâmetro tem grande influência na resistência ao corte do maciço uma vez que influencia grandemente o atrito. De um modo geral quanto maior for a rugosidade maior será a resistência ao corte.  A rugosidade pode ser medida no campo a partir de diversos métodos, dependendo, quer da exatidão requerida e da escala de medida, quer da acessibilidade aos afloramentos. O método mais expedito é o da comparação visual das descontinuidades com os perfis padrão de rugosidade. A ISRM (1978) considera que cada um dos três tipos de superfície de descontinuidade (denteada, ondulada ou plana) pode ser ainda subdividido em três sub-classes: rugosa, lisa e estriada como se pode observar na Tabela 2.3.  Tabela 2.3- Classificação da rugosidade das descontinuidades (adaptado da ISRM, 1978). Classe Descrição Designação (R) Forma de perfil I III III Rugosa Lisa Estriada R1-2 Pouco rugosa  Endentada IV V VI Rugosa Lisa Estriada R3 Medianamente rugosa  Ondulada VII VIII IX Rugosa Lisa Estriada R4-5 Muito rugosa  Plana   Abertura  A distância média entre as duas paredes da descontinuidade designa-se por abertura, sendo esta medida segundo a normal a essas superfícies. 
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Este parâmetro é muito importante uma vez que condiciona a deformabilidade, permeabilidade e resistência ao corte do maciço e pode ser muito variável em diferentes zonas de um mesmo maciço rochoso. A abertura à superfície pode ser elevada, enquanto que em profundidade tenderá a encontrar-se fechada.  A influência da abertura na resistência ao corte das descontinuidades é importante, pois modifica as tensões efetivas que atuam nas suas paredes. Na Tabela 2.4 utiliza-se a proposta da ISRM (1978) para a descrição da abertura das descontinuidades.  Tabela 2.4- Abertura das descontinuidades (adaptado de ISRM, 1978). Abertura (mm) Descrição < 0,1 Muito apertada Fechada 0,1 – 0,25 Apertada 0,25 – 0,5 Parcialmente aberta 0,5 – 2,5 Aberta Aberta 2,5 – 10 Razoavelmente larga > 10 Larga 10 – 100 Muito larga Muito aberta 100 – 1000 Extremamente larga > 1000 Cavernosa   Enchimento  Designa-se por enchimento (ou preenchimento) todo o material existente entre as paredes de uma descontinuidade. Em determinadas ocasiões as descontinuidades aparecem com enchimento de materiais brandos argilosos ou com material rochoso de natureza distinta das paredes da descontinuidade. As propriedades físicas e mecânicas do enchimento, como a resistência ao corte, a deformabilidade e a permeabilidade, podem ser muito variáveis, e controlam o comportamento do maciço limitado pela descontinuidade.    
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Alteração  As descontinuidades constituem locais preferenciais de circulação de fluidos nos maciços rochosos e, consequentemente, as paredes das descontinuidades apresentam frequentemente um estado de alteração mais marcado que outras porções do maciço. Essa alteração tem relevância para outras propriedades associadas com o comportamento das descontinuidades, nomeadamente para o atrito ao longo das paredes da mesma (pela diminuição da resistência mecânica da rocha nas paredes ou por originar neoformações com menores valores de coeficiente de atrito). Na avaliação de campo da alteração das paredes das descontinuidades, tal como na avaliação do grau de alteração das rochas, podem ser encontradas várias propostas de classificação. Em ISRM (1978) são consideradas quatro categorias ordenadas: fresca (sem indícios visíveis de alteração), com alteração cromática ("discoloured") em relação à cor original da rocha e duas outras categorias que correspondem a transformação da rocha num produto com as caraterísticas de um solo. A distinção entre estas duas últimas categorias está relacionada com as caraterísticas do processo de alteração; uma delas é designada como "decomposta" (em que alguns ou todos os minerais constituintes da rocha estão decompostos) e a outra como "desintegrada" (a rocha perdeu a coesão física e é friável mas os minerais constituintes da mesma não estão decompostos). Mas no contexto das classificações RMR (Bieniawski, 1989) e sistema-Q (Barton & Grimstad, 2014) são consideradas outras categorias, as quais, são associadas com valores numéricos. O RMR considera cinco categorias: fresca, ligeiramente alterada, moderadamente alterada, muito alterada e decomposta (portanto segundo linhas próximas da classificação referidas em ISRM, 1978). Já o sistema-Q distingue grupos de categorias em função da possibilidade de contacto entre as paredes da descontinuidade (incluindo portanto a presença de preenchimentos) e para as descontinuidades em que há contacto entre as paredes considera cinco categorias com descrições mais complexas, incluindo caraterísticas mineralógicas e texturais dos produtos de alteração.   Percolação de água  A percolação de água através do maciço rochoso resulta sobretudo do fluxo de água pela rede de descontinuidades (permeabilidade secundária). No caso de certos maciços rochosos de natureza sedimentar a permeabilidade primária do material rochoso pode ser significativa, dado que uma parte da percolação ocorre pelos vazios da rocha. A previsão da posição dos níveis 
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freáticos, assim como dos caminhos de percolação e a pressão da água nos poros, dão-nos muitas vezes indicações da existência de potenciais problemas de estabilidade e de dificuldades construtivas (Hoek, 2007).   2.2 Caraterização de maciços  As classificações geomecânicas utilizadas no presente trabalho foram o RQD ("Rock Quality Designation"), o RMR ("Rock Mass Rating"), o sistema-Q ("Quality-system") e GSI ("Geological Strength Index"), que serão brevemente introduzidos de seguida.   RQD  O RQD foi utilizado durante muitos anos como um índice individual para a qualidade das rochas. Consiste numa descrição simples das condições de recuperação de uma sondagem feita à rotação com recuperação de testemunhos, onde é medida a percentagem de rocha recuperada. Atualmente, não é utilizado como classificação de maciços rochosos mas é um dos parâmetros de várias das classificações (incluindo duas das aqui apresentadas) pelo que será importante recordar as suas principais caraterísticas. D. U. Deere desenvolveu este índice em 1964, mas apenas em 1967 é que este conceito foi apresentado pela primeira vez numa publicação de Deere et al., 1967 (Bieniawski, 1989).  Foi desenvolvido originalmente como um meio de descrever qualitativamente se uma massa de rocha proporcionava condições favoráveis para abertura de túneis. Hoje em dia é um elemento básico na casificação de massas rochosas e na estimativa de suporte de túneis. Além disso é usado como parâmetro padrão no registo de perfurações com recuperação de testemunho, juntamente com outros parâmetros.  O RQD é uma percentagem de recuperação de sondagem modificada, em que todos os pedaços de sondagem recuperados numa manobra e com mais de 100 mm de comprimento são somados e divididos pelo comprimento da manobra. É muito fácil de medir e não requer nenhum 
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instrumento especial. O cálculo é feito diretamente no campo pelo geólogo que descreve as sondagens.1 O Valor do RQD é calculado segundo a Equação 1.  Equação 1- Cálculo do RQD =         ∗   Na Tabela 2.5, apresentada de seguida, pode ver-se a qualidade do maciço rochoso definido através do RQD.   Tabela 2.5- Qualidade do maciço rochoso definido através do RQD Qualidade % RQD Rocha de muito boa qualidade 90-100% Rocha de boa qualidade 75-90% Rocha de qualidade razoável 50-75% Rocha de má qualidade 25-50% Rocha de muito má qualidade <25%   RMR  O RMR foi desenvolvido por Bieniawski em 1973, tendo sofrido alterações ao longo do tempo. Esta classificação foi desenvolvida primeiramente com aplicação em maciços rochosos subterrâneos, passando posteriormente a ser muito utilizada em tuneis e em estabilidade de taludes.  Bieniawski (1989) indica os seguintes objetivos para o sistema de classificação RMR: a) identificar os parâmetros mais significativos que influenciam o comportamento de um maciço rochoso;   b) dividir um determinado maciço rochoso em várias classes de qualidade variável;  c) fornecer uma base para a compreensão das características de cada classe de maciço rochoso; d) obter dados quantitativos para projetos de engenharia;  e) fornecer uma base comum para a comunicação entre engenheiros e geólogos. Esta classificação baseia-se na atribuição de pesos a diversos parâmetros que são apresentados na Tabela 2.6, onde são também indicados os intervalores de pontuação que podem                                                      1 http://e-collection.library.ethz.ch/eserv/eth:23677/eth-23677-02.pdf 

http://e-collection.library.ethz.ch/eserv/eth:23677/eth-23677-02.pdf
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assumir os diferentes parâmetros no contexto do cálculo do RMR. Em geral para cada parâmetro são propostas cinco categorias(mas no caso da resistência da rocha intacta avaliada por ensaios laboratoriais de compressão uniaxial é proposta uma divisão da categoria inferior em três e no caso do efeito da orientação das descontinuidades só são propostas quatro categorias para o caso dos taludes. É possível determinar a qualidade do maciço rochoso a partir dos valores de RMR, como se pode ver na Tabela 2.7 (as implicações destas classes na estabilidade das escavações serão discutidas nos capítulos seguintes).   Tabela 2.6- Parâmetros do RMR com descrição e indicação do intervalo de pontuação que podem assumir no contexto do cálculo do RMR.  Parâmetro Descrição de categorias Pontuação Resistência da rocha intacta (compressão uniaxial ou carga pontual) 0 MPa a > 250 MPa (compressão uniaxial) ou 1 a > 10 MPa (carga pontual) 0 - 15 RQD ("Rock Quality Designation", descrito no ponto anterior) < 25% a 90%-100% 3 - 20 Espaçamento das descontinuidades < 60mm a > 2 mm 5 - 20 Condição das descontinuidades - Obtido pelas seguintes caraterísticas:  0 -30 (5 descritores) persistência (comprimento) > 20 m a <1 m 0 - 6 Abertura > 5 mm a Sem abertura 0 - 6 Rugosidade "Slickensided" a muito rugosas 0 - 6 Preenchimento Preenchimento mole > 5 mm a Nenhum 0 - 6 grau de alteração Decomposta a Fresca 0 - 6 Presença de água Fluxo de água a Completamente seca Caudal (L/m) por 10 m de túnel: > 125 a 0 Pressão água/tensão principal: > 0,5 a 0 0 - 15 Ajustes devidos à orientação das descontinuidades (só foram considerados os fatores indicados para túneis). Muito desfavorável (direção paralela ao eixo do túnel e inclinação entre 45º a 90º) a Muito favorável (direção perpendicular ao eixo do túnel e inclinação entre 45º a 90º no sentido do avanço da escavação) -12 - 0   Tabela 2.7- Qualidade do maciço rochoso determinadas a partir do RMR Valor de RMR 100-81 80-61 60-41 40-21 <20 Qualidade da Rocha Muito boa Boa Razoável Má Muito má   
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Sistema-Q  O sistema-Q para a classificação de maciços rochosos, foi proposto em 1974 por Barton, Lien, e Lunde, do Instituto Geotécnico Norueguês. Trata-se de um sistema de classificação quantitativa, que foi desenvolvido com base na analise de 212 tuneis na Escandinávia (Bieniawski, 1989). Este sistema de classificação apoia-se nos princípios do RQD, introduzindo cinco parâmetros adicionais para modificar o valor RQD com o objetivo de explicar o número de conjuntos de juntas, a rugosidade das juntas e a alteração, a quantidade de água e as várias características adversas em termos de estado de tensões (Barton & Grimstad, 2014). Os fatores para esta classificação estão indicados na Tabela 2.8. O sistema-Q baseia-se numa avaliação numérica da qualidade do maciço, utilizando os seis parâmetros acima apresentados, cujo resultado final, que iremos referir como índice-Q , é obtido pela Equação 2:  Equação 2- Cálculo do Q  = ∗ ∗ 𝑤   O significado dos parâmetros indicados na Equação 2 está apresentado na Tabela 2.8 A qualidade da rocha pode variar entre Q = 0.001 e Q =1000 numa escala logarítmica da qualidade do maciço rochoso, como é apresentado na Tabela 2.9. (Barton & Grimstad, 2014).          
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Tabela 2.8- Parâmetros utilizados na avaliação dos maciços rochosos pelo sistema-Q com indicação dos intervalos de valores assumidos no contexto do sistema-Q. Note-se que as descrições das categorias correspondem aos limites dos intervalos mas o efeito dos valores no índice-Q vai depender da posição do fator na fórmula do índice-Q (numerador/denominador; ver Equação 2). Parâmetro Descrição das categorias Valores RQD: "Rock Quality Designation" (descrito no ponto anterior) 10 se RQD ≤ 10%; caso contrário valor de RQD. 10 – 100 Jn: relacionado com o número de famílias de diaclases ("joint set number") Maciço ou poucas descontinuidades - Rocha esmagada, tipo terra (para portais deve multiplicar-se por 2 e para interseções de túneis deve multiplicar-se por 3) 0,5 - 60 (para interseções de túneis) Jr: rugosidade da família de diaclases menos favorável ("joint roughness number") Planar, estriada - Descontínuas (adicionar 1,0 se o espaçamento médio da principal família de descontinuidades for superior a 3 m) 0,5 - 5 (com adição de 1,0 associada com espaçamento > 3 m) Ja : alteração da família de diaclases menos favorável ("joint alteration number") Bem fechadas com revestimentos duros e impermeáveis) - Revestimentos espessos com argilas 0,75 – 20 Jw: efeito da presença de água no estado de tensões do maciço ("joint water reduction factor") Caudais excecionais ou pressão de água sem redução notável (pressão de água > 0,98 MPa) - Escavações secas ou com pequenos fluxos (pressão de água < 0,098 MPa) 0,05 - 1,0 
SRF: relacionado com o estado de tensões ("stress reduction factor") Rocha competente com estrutura muito fechada e elevado estado de tensões - Rebentamentos intensos de rocha ("rock burst") e deformação imediata em rocha maciça  0,5 – 400    
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Tabela 2.9- Qualidade do maciço rochoso com base nos valores do índice-Q 

  GSI  O GSI foi desenvolvido com base em observações dos maciços rochosos e categorias qualitativas ordenadas da estrutura do maciço rochoso (6 categorias relacionadas com o efeito da compartimentação) e das condições da superfície de descontinuidade (5 categorias baseadas em descrições que incluem rugosidade e estado de alteração, incluindo a presença de revestimentos resultantes de alteração). Para avaliação do GSI é proposto um diagrama onde as categorias da estrutura do maciço são ordenadas na vertical) desde a menos fraturada, que é colocada no topo, até àquela correspondente ao maciço mais afetado pela compartimentação (o maciço é descrito como "laminado", não apresentando blocos devido ao pequeno espaçamento dos planos de xistosidade com fraca coesão) que é colocada na base. As categorias relativas à condição da superfície das descontinuidades são dispostas na horizontal, desde o muito bom (na extremidade esquerda) até ao muito pobre no extremo direito. A estimativa dos valores de GSI é baseadas neste diagrama com forma de tabela de dupla entrada e em linhas oblíquas com valores de GSI. Como parte de uma avaliação contínua dos usos do GSI no critério de Hoek-Brown para a estimativa das propriedades mecânicas dos maciços rochosos, a questão da quantificação do GSI foi prioritária, o que pode ser feito a partir de diagramas que têm sido incluídos em várias publicações e que relacionam as categorias referidas com valores numéricos do GSI (Hoek, 2007; Hoek et al., 2013).  Existem também propostas (Hoek et al., 2013) para relacionar o GSI com parâmetros utilizados no cálculo do RMR (Equação 3) e do índice-Q (Equação 4) 

Valor do índice-Q Qualidade do maciço 1000-400 Excecionalmente boa 400-100 Extremamente boa 100-40 Muito boa 40-10 Boa 10-4 Suficiente 4-1 Má 1-0.1 Muito má 0,1-0,01 Extremamente má 0,01-0,001 Excecionalmente má 
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Equação 3- Cálculo do GSI com base na condição das descontinuidades de acordo com BieniaWski = ,5 + /   JCond89 : condição das descontinuidades de acordo com a classificação de Bieniawski; RQD: Rock Quality Designation.  Equação 4- − á           − . = 5  /+ / + /   Em Hoek et al. (2013) é apresentado um diagrama que relaciona as categorias ordenadas de estrutura do maciço rochoso e de condição da superfície da descontinuidade, respetivamente com intervalos de valores dos fatores utilizados na Equação 3. Esse diagrama não considera a categoria base da estrutura do maciço (maciço descrito como "laminado", onde o GSI não deverá ser utilizado). Para efeitos ilustrativos são apresentadas na Tabela 2.10 as categorias superior e inferior de cada um dos fatores utilizados na avaliação do GSI e os intervalos de valores de Jcond89 e de RQD associados.  Tabela 2.10- Categorias inferior* e superior dos fatores associados com a avaliações do GSI e intervalos de valores de Jcond89 e RQD associados (de acordo com o diagrama apresentado em Hoek et al., 2013). *: No caso da estrutura do maciço, o eixo de relação do GSI com RQD no diagrama apresentado em Hoek et al. (2013) não considera a categoria inferior correspondente a "laminado", referindo que esses maciços não verificam as condições de interligação entre os blocos e de resistência de pico nas descontinuidades.  Estrutura do maciço RQD (%) Condição da superfície das descontinuidades Jcond89 Inferior Desintegrado (maciço pouco interligado, fortemente partido, com mistura de fragmentos angulares e arredondados) 
0 - 20 Muito pobre (superfícies estriadas, fortementealteradas, com preenchimentos argilosos). 0 - 6 

Superior Rocha intacta ou maciça (rocha intacta ou maciça com descontinuidades em pequenas quantidades e muito afastadas) 
80 - 100 Muito boa (superfícies muito rugosas, frescas). 24 - 30 
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3. Análise de estabilidade de maciços rochosos em escavações- Revisão de conceitos  As descontinuidades presentes no maciço podem promover a instabilidade das escavações realizadas no mesmo, uma vez que constituem zonas de fraqueza que facilitam o movimento de porções do maciço (por isso, são por vezes referidas como "defeitos" dos maciços rochosos). As diversas caraterísticas das descontinuidades apresentadas no capítulo anterior podem contribuir para a instabilidade das superfícies de escavação. Um dos métodos de análise de estabilidade possível é a definição de modelos físicos baseados na informação detalhada das caraterísticas das descontinuidades (como a inclinação), da rocha (como a massa volúmica da mesma, que varia consoante o grau de alteração) e da orientação e caraterísticas geométricas das superfícies de escavação. Estas informações são utilizadas na análise das forças presentes para calcular um coeficiente de segurança (quociente entre as forças que contribuem para a estabilidade da escavação e as forças que promovem a rotura) e vários exemplos podem ser encontrados, entre outros, em Hoek & Bray (1981). Todavia, para porções significativas de terrenos com variações das cacraterísticas relevantes este procedimento torna-se moroso e complexo. Neste capítulo apresentam-se dois outros procedimentos (que serão os utilizados no capítulo do caso de estudo). O primeiro a ser apresentado diz respeito a análise de roturas ao longo de descontinuidades com determinadas caraterísticas em termos de ângulo de atrito das suas paredes e de relação entre a atitude das descontinuidades e a orientação das superfícies de escavação. Este tipo de análises corresponde ao que vários autores designam por análise cinemática (ver, por exemplo, Goodman, 1989; Hudson & Harrison, 1997), uma vez que estão baseadas as características geométricas das descontinuidades que permitem a movimentação dos blocos. Todavia, como será exposto mais adiante neste capítulo, os critérios para avaliação da possibilidade de rotura incluem, também a consideração de um valor de ângulo de atrito nas paredes das descontinuidades (e portanto, implicitamente, de uma relação de forças). O outro tipo de procedimento que será considerado baseia-se nos resultados dos índices geotécnicos de maciços rochosos apresentados no capítulo anterior e admite relações entre os valores desses índices e o comportamento das escavações.   
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3.1. Roturas ao longo de descontinuidades   Entre os vários tipos de rotura serão discutidas as que podem ser analisadas a partir da orientação dos taludes e da orientação das descontinuidades. Habitualmente (Goodman, 1989; Hudson & Harrison, 1997), são considerados três principais tipos de roturas: planar, em cunha e por basculamento flexural ("flexural topling"). Para estas análises admite-se que a superfície de escavação é um plano com uma determinada orientação (Yoon et al. 2002 discutem a aplicação destes critérios a superfícies com geometria mais complexa). Para cada um destes tipos são propostas condições que permitem a ocorrência das roturas e que serão seguidamente muito brevemente apresentadas. Estas condições devem ser vistas como condições mínimas uma vez que estão focadas nos elementos geométricos ao longo dos quais ocorre o movimento. Em geral, são necessárias outras descontinuidades para permitir a libertação de um bloco rochoso (e, consequentemente, o seu movimento). Explicações mais detalhadas das condições que permitem estas roturas podem ser encontradas nas obras referidas (Goodman, 1989; Hudson & Harrison, 1997), assim como no manual online do programa DIPS1. As condições que serão apresentadas correspondem a superfícies de tipo taludes ou hasteais em galerias mas podem ser encontradas propostas relativas às condições para a ocorrência de roturas nas abóbadas de escavações subterrâneas também baseadas na orientação das superfícies destas (Hudson & Harrison, 1997). Após a apresentação das condições de rotura são feitos alguns comentários sobre a questão do ângulo de atrito, assunto que é considerado nos três tipos de rotura.   3.1.1. Rotura planar  A rotura planar ocorre por deslizamento ao longo de uma descontinuidade que deve verificar as seguintes condições: - ser paralela ao plano de escavação; - inclinar no sentido da face livre do plano de escavação (isto é, no sentido que permite o movimento do bloco de rocha, com uma frente livre); - ter uma inclinação superior ao valor do ângulo de atrito (da descontinuidade) mas inferior à inclinação da superfície de escavação.                                                      1 https://rocscience.com/help/dips/webhelp/pdf_files/tutorials/Tutorial_04_Toppling_Planar_and_Wedge_Sliding.pdf 
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Claro que dificilmente uma descontinuidade será exatamente paralela a uma determinada superfície de escavação e adicionalmente as medições das atitudes das descontinuidades são afetadas por erros de medição (além de que os maciços apresentam dispersão de valores para as atitudes das descontinuidades). Assim, é habitual considerar um intervalo de diferenças entre as direções das descontinuidades e da superfície de escavação. Tipicamente os intervalos indicados estão entre os 20º e os 30º.   3.1.2. Rotura em cunha  Este tipo de rotura corresponde ao movimento de uma cunha ao longo da interseção de duas descontinuidades. As condições habitualmente referidas correspondem às seguintes caraterísticas da linha de interseção: - mergulhar no sentido da face livre do plano de escavação (isto é, no sentido que permite o movimento do bloco de rocha); - ter um pendor superior ao valor do ângulo de atrito mas inferior ao ângulo de inclinação da superfície de escavação.   3.1.3. Rotura por basculamento flexural  Este tipo de rotura também ocorre ao longo de um plano de descontinuidade mas neste caso por deformação flexural no sentido oposto ao da inclinação do plano de descontinuidade. As caraterísticas de uma descontinuidade que podem promover este tipo de rotura são: - ser paralela ao plano de escavação; - inclinar no sentido oposto ao da face livre do plano de escavação (isto é, para o maciço); - ter uma inclinação superior ao valor obtido subtraindo o ângulo de atrito ao valor da inclinação da superfície de inclinação. Tal como no caso da rotura planar, também para este tipo de rotura são considerados intervalos de diferença entre a direção da descontinuidade e da superfície de escavação (sendo indicados os mesmos intervalos de valores).  
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3.1.4. Ângulo de atrito  Como foi observado, as análises de todos os tipos de rotura ao longo de descontinuidades incluem um critério que considera o ângulo de atrito das mesmas. O ângulo de atrito é um parâmetro relacionado com a resistência ao movimento ao longo da descontinuidade e os critérios enunciados assumem que o bloco rochoso só pode movimentar-se se as descontinuidades (ou as suas interseções) tiverem uma inclinação superior ao valor de ângulo de atrito. Esta perspetiva corresponde (Hoek, 2007; Barton, 2013) a um modelo clássico de tipo Mohr-Coulomb de relação linear entre a tensão normal e a resistência de corte de pico ao longo do plano (e portanto a um ângulo de atrito constante para uma determinada descontinuidade). Todavia, existem outros modelos, sendo que o mais divulgado atualmente será o de Barton-Bandis (Barton, 2013), modelo não linear em que a resistência ao corte de pico tende a diminuir com o aumento da tensão normal. A avaliação do valor (ou valores) de ângulo de atrito pode ser feita de forma direta através de ensaios de corte em que, sob determinadas condições de tensão normal, são aplicadas tensões tangenciais crescentes. Este tipo de ensaio tem todavia as desvantagens de precisar de equipamento adequado e de ser necessário obter provetes com determinadas caraterísticas geométricas, podendo também ser afetado por problemas de escala e de anisotropia (isto é, a resistência ao corte pode variar de acordo com a direção considerada). Um outro procedimento que pode ser considerado de avaliação direta, substancialmente mais simples, consiste em ensaios de inclinação ("tilt tests") em que o provete é progressivamente inclinado até ser observado movimento (esse ângulo constituindo uma estimativa do ângulo de atrito). Existem procedimentos de avaliação do ângulo de atrito que podem ser qualificados como indiretos uma vez que se baseiam na caraterização (com maior ou menor pormenor) de caraterísticas que afetam a resistência ao corte ao longo das descontinuidades nomeadamente a irregularidade da superfície (é uma noção de qualquer caminhante que superfícies mais polidas apresentam menor atrito). Existem técnicas laboratoriais que permitem a caraterização geométrica detalhada das irregularidades de uma superfície (por exemplo o varrimento laser) mas será necessário avaliar a relação dos parâmetros obtidos com os valores de ângulo de atrito. No critério de Barton-Landis é utilizado, para estimar a resistência ao corte, um parâmetro JRC ("joint roughness coefficient") cuja avaliação é feita por comparação com "perfis tipo" de rugosidade. O critério de Barton-Bandis considera ainda que a resistência ao corte depende da resistência 
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mecânica das paredes das descontinuidades (e da sua relação com as condições de tensão normal). A implementação dos procedimentos anteriores na caraterização de maciços com um elevado número de descontinuidades pode ter implicações significativas em termos de tempo (e custos). Uma potencial alternativa, que pode considerar-se seguir a linha do exposto no parágrafo imediatamente anterior e que será mais interessante na perspetiva dos levantamentos de campo, consiste na avaliação expedita, por categorias definidas por descritores de campo, de dois parâmetros do sistema-Q (Barton & Grimstad, 2014) relacionados com a rugosidade (Jr) e com o estado de alteração (Ja) das paredes das descontinuidades. Neste tipo de avaliação considera-se que o quociente Jr/Ja é uma estimativa da tangente do ângulo de atrito. Tendo em conta os valores indicados para estes fatores para as descontinuidades em que há contacto entre as paredes das descontinuidades, os ângulos de atrito das descontinuidades variariam entre 7º (para descontinuidades planares de tipo "slickenslide" com revestimentos argilosos) e 79º (para descontinuidades com pequena extensão, com pequena abertura e sem revestimentos nas paredes). O impacto das incertezas na determinação do ângulo de atrito das descontinuidades poderá ser afetado pela inclinação das mesmas. Assim, dificilmente serão encontrados ângulos de atrito que evitem o movimento ao longo de descontinuidades sub-verticais e, por outro lado, dificilmente ocorrerá movimento ao longo de descontinuidades sub-horizontais.    3.2. Índices geotécnicos e a estabilidade e estabilização de escavações em maciços rochosos  Os índices considerados no capítulo anterior podem ser relacionados com caraterísticas do maciço e da estabilidade das escavações realizadas nos mesmos e seguidamente são apresentadas algumas notas sobre o assunto. Podemos dividir esta discussão em duas grandes linhas: as recomendações associadas com cada classe que são enunciadas para escavações subterrâneas (no caso do RMR e do sistema-Q) e a relação entre os resultados do índice e as propriedades mecânicas do maciço rochoso. Como foi referido no capítulo anterior o RMR tem em conta vário parâmetros, a partir destes é obtido um valor de RMR que pode ser feito por zonas se nestas houver variações nas 
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caraterísticas do maciço ou se existir uma variação da orientação da estrutura. Para além das medidas de estabilização (que serão discutidas abaixo junto com as medidas propostas pelo sistema-Q), para cada uma das cinco classes apresentadas no RMR há uma indicação do tempo de estabilidade da escavação sem medidas de intervenção em função da distância considerada entre a face da escavação e o local da última intervenção de reforço, que vão desde (na classe superior) 20 anos para 15 m até (na classe inferior) 30 minutos para 1 metro. As classes do RMR incluem também indicações relativas ao andamento das escavações, desde (para a classe de topo) desmonte total da frente de escavação ("full face") e 3 metros de avanço (sem suporte) até (na classe de valores mais baixos de RMR) vários furos de avanço no topo e a instalação de medidas de suporte em simultâneo com a escavação. Tal como no RMR, o Sistema-Q (também este apresentado no capítulo anterior) calcula um índice utilizando vários parâmetros e com base nos valores obtidos para esse índice-Q são definidas as 9 classes propostas por este sistema para os maciços rochosos. Também tem sido propostos tempos de estabilidade de suporte associados com os valores do índice-Q em função da largura da escavação e de um fator referido como ESR ("Excavation Support Ratio") que depende do tipo de escavação em termos da duração prevista e que varia (Barton & Grimstad, 2014) entre 5 para escavações temporárias e 0,5 para escavações como estações subterrâneas de plantas nucleares. É proposto um diagrama em que cada valor de ESR corresponde a uma linha reta que associa o valor do índice-Q com a largura da escavação que será estável sem intervenção de sustentação, podendo definir-se intervalos de variação para as classes indicadas neste sistema. Pode fazer-se uma comparação das medidas a implementar pelo RMR e sistema-Q, sendo que estas são semelhantes para a maioria dos casos. Uma das maiores diferenças entre estas duas classificações é o número de classes, sendo que no caso do sistema-Q estas são indicadas 8 classes de medidas de intervenção na versão de Barton & Grimstad (2014) que não coincidem com as classes de qualificação do maciço mas que, para além do valor de índice-Q, têm em conta também o quociente entre o valor de largura ou de altura da escavação e o valor de ESR (acima apresentado). A classe de topo do RMR corresponde a escavações com geralmente com auto-sustentação ou precisando de pregagens ocasionais sendo que o sistema-Q distingue estas duas situações (isto é, propõe uma classe 1, sem necessidade de medidas de suporte uma outra classe, 2, para a qual é indicada a necessidade de pregagens pontuais). Nas duas classes seguintes (II e III) do RMR e nas classes 3 a 6 do sistema-Q as recomendações incidem sobre a aplicação de pregagens 
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e do betão projetado. As diferenças entre as classes II e III do RMR incidem no espaçamento das pregagens (e na utilização de rede metálica) e nas zonas da escavação onde deve ser utilizado o betão projetado, assim como a espessura deste (considerando-se duas situações, 30 mm e entre 50 mm - 100 mm). As diferenças entre as classes 3 a 6 do sistema-Q concernem a espessura do betão projetado (reforçado com fibras). O diagrama do sistema-Q inclui ainda critérios para estimar o espaçamento das pregagens e o comprimento das pregagens. As duas últimas classes do RMR incluem a utilização de cambotas, medida que também é proposta na penúltima classe (7) do sistema-Q. A última classe do sistema-Q recomenda a utilização de elementos de betão pré-fabricado. Na classificação RMR são indicados para cada classe valores de ângulo de atrito e de coesão do maciço (e que poderão portanto ser utilizados na avaliação do comportamento mecânico deste num modelo de tipo Mohr-Coulomb). Essa perspetiva vai ao encontro da do GSI que, ao contrário dos anteriores não define classes (não faz portanto uma classificação do maciço) e cujos valores podem ser aplicados na avaliação das propriedades mecânicas e do módulo de deformação do maciço rochoso (Hoek, 2002). A resistência de um maciço rochoso não depende unicamente das propriedades da rocha intacta, mas também da liberdade que os blocos de rocha têm de escorregar ou rodar sob diferentes condições de tensão. O GSI é utilizado na estimativa de 3 parâmetros do critério empírico de rotura de Hoek-Brown (representados por "mb", "a" e "s"), critério que é aplicável a maciços rochosos onde a fraturação permite admitir condições de homogeneidade e isotropia para o comportamento do maciço. A equação do critério de Hoek-Brown precisa ainda de um fator "D" relacionado com perturbação causada no maciço pelas operações de escavação e de dois parâmetros obtidos por regressão estatística de resultados obtidos em ensaios triaxiais em provetes de rocha intacta: a resistência à compressão uniaxial e um parâmetro "mi" que se admite ser constante para uma determinada rocha (no sentido de matriz rochosa ou rocha intacta). É também proposto que com base nos parâmetros do critério de Hoek-Brown é possível estimar propriedades do maciço rochoso como o ângulo de atrito, a coesão e à resistência à compressão (sendo que esta última pode ser calculada a partir do GSI e da resistência à compressão uniaxial obtida por regressão estatística). Também é proposto que o GSI pode ser utilizado, diretamente, numa equação proposta para estimar a relação entre módulo de deformação do maciço rochoso e o módulo de elasticidade da rocha intacta que requer adicionalmente unicamente o conhecimento do fator "D". Os parâmetros assim obtidos podem ser utilizados para a avaliação do comportamento de escavações superficiais e subterrâneas e 
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dimensionar as medidas de intervenção mas não existem recomendações pré-estabelecidas como no caso do RMR e do sistema-Q.   
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4. Caso de estudo  No presente capitulo vão ser apresentados os Métodos e técnicas, a localização do local em estudo, os dados dos levantamentos e dos ensaios e o seu tratamento e interpretação.   4.1.  Métodos e técnicas  Para a realização desta dissertação, foi necessária a realização de uma componente de campo e de uma componente laboratorial pelo que se faz, de seguida, uma breve descrição dos métodos e das técnicas utilizadas.  Foram levantados em campo vários dados referentes às descontinuidades do maciço em estudo. Estes levantamentos foram feitos ao longo dos caminhos abertos e incluíram a atitude, a geometria, o espaçamento e a continuidade, permitindo prever a blocometria resultante, e ainda a abertura, a rugosidade, a alteração dos bordos e o preenchimento, para além do grau de alteração do maciço na sua vizinhança. Para o levantamento das atitudes utilizou-se a bússola e na notação dos pendores e sentidos de mergulho foi adotada a regra da mão direita. Para localizar as diferentes estações de levantamentos recorreu-se a um mapa com locais de referência de forma a que ao longo dos caminhos fosse possível identificar cada afloramento estudado. Além do mapa, foram utilizados em campo outros materiais como o martelo, a fita métrica e as folhas de registo previamente preparadas, onde constavam todos os parâmetros a levantar. De forma a identificar as características das descontinuidades em profundidade foram escolhidos quatro provetes (63mm de diâmetro) em três sondagens, em trechos que correspondem, aproximadamente, às profundidades em que se desenvolverão os trabalhos subterrâneos do futuro projeto mineiro.   Em laboratório, nesses provetes após preparação para o efeito, foram feitos ensaios de caracterização da superfície das diáclases, dita microtopografia, bem como ensaios de corte. Os provetes foram serrados e retificados no Laboratório de Engenharia Civil da Universidade do Minho de forma a terem as medidas apropriadas para os ensaios. Para os ensaios destinados à caracterização da superfície das diáclases foi utilizado o Sistema de Microtopografia Laser do departamento de Física da Universidade do Minho, Microtop.03.MFC. Este método consiste no varrimento com um feixe de luz obliquo de pequeno 
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diâmetro, ponto por ponto, da superfície da descontinuidade que constitui a face da amostra, assente numa superfície de referência. Na Figura 4.1 pode ver-se o equipamento utilizado no decorrer de um dos ensaios.                 Figura 4.1 – Imagem do equipamento Microtop.03.MFC utilizado para microtopografia laser.   Em cada ponto amostrado a posição da marcha é registada, através de um sistema ótico de receção acoplado a um array linear de fotodetetores, na memória de um microcomputador sendo processado o desvio em relação a uma posição de referência. O desvio horizontal será então transformado em valor de espessura ou desnível, através da curva de calibração do aparelho para um determinado ângulo de incidência previamente fornecida ao microcomputador. Terminado o varrimento, os dados ficam disponíveis para análise e tratamento de natureza estatística, possibilitando a caracterização do relevo da superfície e a reprodução gráfica dos mesmos. 



27  

Foram feitos dois tipos de perfis de caracterização: um perfil linear ao longo da linha de maior inclinação para cada lado da diáclase e ainda um varrimento de uma área para quatro das amostras, tendo sido obtidos, assim, perfis em 2D e perfis em 3D. No Laboratório de Engenharia Civil da Universidade do Minho, foram realizados ensaios de corte utilizando os mesmos provetes. O equipamento utilizado para a realização destes ensaios foi a máquina de corte com o modelo CS7400S (Figura 4.2).                    Figura 4.2- Máquina de corte modelo CS7400S  Para preparação dos provetes utilizam-se transdutores de deslocamento linear variável (LVDT- linear variable differential transformer) fixos com supercola. Em cada provete é colocado um LVDT horizontal e um LVDT vertical, sendo que o LVDT horizontal tem de ser fixo paralelamente ao sentido de deslocamento. Estes transdutores têm como função registar o deslocamento vertical e horizontal do provete. No equipamento colocam-se os pratos com os provetes que serão colados (com aglomerante químico) na base e no topo para que deslizem pela diáclase. Devido à forma 
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dos provetes, que se retiraram de testemunhos de sondagens, não foi possível utilizar os pratos com fixadores, optando-se assim pela utilização da cola.(Figura 4.3) Após a fixação dos provetes é aplicada uma carga baixa apenas para que estes fiquem confinados enquanto a cola seca (aproximadamente 30 minutos).   
 Figura 4.3- Provete colado e fixado no equipamento  Para realizar o ensaio aplica-se a carga vertical pretendida, neste caso 3500 N e o equipamento aplica automaticamente uma carga horizontal que faz o provete deslizar a uma velocidade determinada anteriormente no software.   Para a realização do ensaio, é necessário após ligar o equipamento calibrar o mesmo, é aplicada uma carga vertical num objeto (neste caso um taco de madeira), verificando se a carga vertical real corresponde à inserida no software.  Devido à forma como estes provetes foram fixados, os provetes descolaram várias vezes durante os ensaios, obrigando à sua repetição.    4.2. Enquadramento Regional  Nos subcapítulos seguintes enquadra-se geograficamente e geologicamente o setor onde se efetuaram as tarefas de campo e se colheram as amostras para este estudo. 
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4.2.1. Enquadramento geográfico  A área de estudo situa-se no município de Armamar no interior Norte de Portugal, a sul do rio Douro e a Norte da Serra de Leomil. Armamar confronta a Norte com os municípios de Sabrosa e Peso da Régua, ambos do distrito de Vila Real, a Sul com os municípios de Moimenta da Beira e de Tarouca; a Este com Tabuaço e a Oeste com o município de Lamego (Figura 4.4). O município de Armamar tem cerca de 112 km2 distribuídos por quatorze freguesias, sendo a principal atividade a agricultura, predominando a vinha nas encostas e zonas ribeirinhas e os pomares de maçã nas zonas de altitude. A zona baixa do concelho de Armamar abrange as encostas do Douro que numa faixa próxima do rio estão classificadas pela UNESCO como Património da Humanidade, na categoria de paisagem cultural, sob o nome de Região Vinhateira do Alto Douro 1.  

 Figura 4.4- Localização geográfica do Concelho de Armamar. Imagem elaborada no Qgis, com base na Carta Administrativa Oficial de Portugal (http://WWW.dgterritorio.pt/cartografia_e_geodesia/cartografia/carta_administrativa_oficial_de_portugal__caop_/caop_em_vigor/).    4.2.1.1. Geomorfologia  Um dos aspetos que a leitura da carta geológica 10-D de imediato mostra é o jogo de litologias contrastantes expressas numa larga mancha de rochas “xistentas”, que constituem o 
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“Grupo do Douro”, debruada a Norte e a Sul por uma franja de rochas “graníticas” que testemunham a proximidade das antiformas Vila Real-Carviçais e Lamego-Escalhão, respetivamente. Na mancha “xistenta” desenha-se uma superfície mais ou menos aplanada fossilizada por pequenos plainos e que se situa entre as cotas de 600 m - 650 m. Nesta superfície faz-se a incisão profunda de vales apertados que se salientam as principais linhas de água – Douro, Tua, Pinhão, Távora, Tedo, Ribeira de Tanha, Ribeira de Ceira. Estes entalhamentos dos cursos de água revelam-se na escassez de aluviões presentes na área, explicada pela erosão remontante. Sobranceira a esta superfície desenha-se na área envolvente uma outra planura. Às cotas de 900 m - 950 m, correspondem aos afloramentos de rochas graníticas da Serra de Leomil. Estão, pois, representados na região dois dos três níveis de aplanamento, os restos da 
“Superficie Fudamental” expressos nas bordaduras graníticas e os “níveis inferiores do Douro” que são representados pelos planos xistentos residuais. A transição entre as duas superfícies faz-se de maneira brusca e nítida como se verifica na bordadura sul (Tabuaço-Armamar), onde o declive é forte com um abrupto da ordem de 300m virado ao rio Douro.   4.2.2. Enquadramento geológico  A região de Armamar insere-se na Zona Centro Ibérica (ZCI) do Maciço Hespérico. O município de Armamar está coberto por várias folhas da Carta Geológica de Portugal, na escala de 1:50 000, Folha 10-D (Alijó) e 14-B (Moimenta da Beira).  Para a realização deste trabalho focamo-nos essencialmente na Folha 10-D (Alijó), uma vez que toda a zona de estudo se insere na mesma. Nesta Folha podem observar-se dois grandes domínios: aquele onde estão presentes as rochas granitoides e o que respeita as rochas metassedimentares do Complexo Xisto-Grauváquico, Super-Grupo do Douro. O Super Grupo do Douro compreende várias formações sendo estas a Formação de Bateiras, Formação de Ervedosa do Douro, Formação de Rio Pinhão, Formação de Pinhão, Formação da Desejosa e Formação de S. Domingos (Sousa, 1982). A Formação de Bateiras e a de Ervedosa do Douro são as únicas formações intersectadas na área de estudo e segundo a Noticia explicativa da Folha 10-D (Sequeira & Sousa, 1989) 
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pertencem ao Autóctone. A formação de Bateiras constitui a unidade estratigráfica mais antiga do Grupo e a sua ocorrência manifesta-se no núcleo de estruturas anticlinais de primeira fase Varisca (anticlinal de Santo Adrião-Santa Leocádia), com uma orientação geral de N60ºW. A formação de Bateiras pode ser dividida em dois membros: um Membro Inferior, individualizado pela presença de xistos negros em intercalações com metagrauvaques e filitos e um Membro Superior, identificado pela ocorrência de níveis de rochas metacarbonatadas a que se sobrepõem espessos metagrauvaques com intercalações filitosas.  O Membro Superior torna-se menos espesso e fica predominantemente pelítico para o topo, com características de filito escuro, listrado. Na continuação para SE, falhas paralelas à estrutura (clivagem) fazem desaparecer grande parte da unidade. O anticlinal de Santo Adrião, que se apresenta intersectado no flanco Sul pelos granitoides, inclui grande parte das rochas metagrauvacóides e metacarbonatadas, estes podendo estar transformados em “Skarns” por ação do metamorfismo de contacto e metassomatismo. O topo da Formação é aqui também xistento (Sousa, 1982). O perfil tipo da formação de Ervedosa do Douro foi definido nas proximidades da povoação de mesmo nome. O contacto com a Formação de Bateiras é estratigráfico, estando o limite entre estas duas formações marcado pela passagem de filitos escuros, listrados, da Formação de Bateiras para uma sucessão finamente estratificada de cor verde, filitos e metaquartzovaques. Os termos psamíticos são essencialmente metagrauvaques, metaquartzovaques e até quartzitos impuros. Geralmente são de tons claros e muito duros. Os níveis pelíticos são essencialmente filitos e quartzo-filitos de cor verde, cloríticos, bastante duros (Búrcio, 2004).   4.2.2.1. Paleogeografia e Tectónica  As litologias definidas no Grupo do Douro e as estruturas sedimentares ali encontradas são 
características que sugerem para aquele Grupo um ambiente deposicional de “fácies turbidíticas”. Igualmente as sequências encontradas e as associações de fácies presentes permitem extrapolar a atribuição a ambientes deposicionais equivalentes a um leque submarino para a bacia do Douro (C.X.G.).  A região em estudo patenteia a atuação de duas fases de deformação Varísca, que se sobrepõem a uma fase anterior de provável idade sarda. Esta última infere-se pelas flutuações do pendor que exibem as lineações L1 (geralmente de 15º-18º para NW ou SE) e que parecem definir 
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estruturas anticlinais com eixo aproximadamente N30°E, separados por largos sinclinais. A esta deformação não se associa clivagem (Sequeira & Sousa, 1989). A primeira fase Varísca (F1) é a melhor expressa neste setor e caracteriza-se por dobras megascópicas e mesoscópicas de orientação geral N60°W, de plano axial subvertical, a que se associa uma clivagem S1 de plano axial. as principais estruturas anticlinais e sinclinais observáveis pela leitura da carta são geradas nesta fase. O estiramento dos clastos e minerais apresenta uma direção preferencial relacionada com S1 e verifica-se segundo o eixo b das dobras F1. A terceira fase (F3) Varísca traduz-se por dobras mesoscópicas, flexurais, assimétricas, homoaxiais com F1 e a que se associa uma clivagem de crenulação S3 que, contudo, nem sempre se observa. Esta clivagem apresenta orientação NW-SE, inclinando quase sempre para Sul, com valores geralmente próximos de 15º a 30º. Anotam-se dificuldades de distinção de S1 e S3 nas proximidades da antiforma granítica da bordadura norte, dado que as duas clivagens pendem no mesmo sentido. Muitas vezes só se observa uma delas.  A lineação de interseção S1/S3 tem um andamento horizontal a subhorizontal em todo o domínio. Quando presente, a biotite regional torna saliente esta lineação pois se lhe paraleliza. Além destas duas fases de deformação Varíscas, assinala-se ainda a presença de estruturas 
mesoscópicas sob a forma de “kinks”, predominantemente com orientação NE-SW (10º-25º), direitos, subverticais. No que respeita à fraturação distinguem-se três grupos de fraturas: 1) um sistema NE-SW (N20°E) e seu conjugado, muitas vezes materializado por filões quartzosos, a que se subordinam outras direções- são os desligamentos tardihercinicos; 2) um sistema NW-SE, ligado frequentemente a cavalgamentos (desligamentos ante F3), que paraleliza com a clivagem S1; 3) um sistema N60°-70°E, mais recente, onde, por vezes, se instalam filões doleriticos. No primeiro grupo salientam-se as fraturas de Ribalonga (Castanheiro do Norte) - Nagozelo, filão de S. Leonardo, Asseixas e falha de Donelo. Em relação aos desligamentos ante F3 destaca-se o cavalgamento da Quinta da Eira Velha (Pinhão), falha da Quinta do Seixo, falha de Adorigo e as falhas que albergam os próprios dacitos e anfibolitos. De salientar que estes desligamentos mostram frequentemente aspetos de milonitização, silicificação, cisalhamento e desenvolvimento 
de dobras em “Chevron” nas suas proximidades. Os desligamentos tardi-hercinicos, geralmente com movimentação esquerda preponderante, mostram movimentos verticais importantes definindo blocos que levam a níveis de erosão diferenciais as diferentes Formações e litologias. 
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O diaclasamento operado nas rochas do C.X.G. é predominantemente perpendicular à estrutura principal. Fendas de tração preenchidas por quartzo e de forma sigmoidal são relativamente comuns nas bacias metagrauváquicas.    4.2.2.2. Metamorfismo  Em termos de fácies de metamorfismo, as associações paragenéticas presentes nos metassedimentos enquadram-se na subfácies albite- clorite- biotite da fácies dos xistos verdes. Na zonografia metamórfica estabelecida (Sequeira & Sousa, 1989) distinguem-se a zona da biotite (predominante) e a zona da clorite. As isógradas mostram-se, grosso modo, concordantes com as isógradas de metamorfismo de contacto, denotando uma relação próxima. As relações cristalização- deformação mostram também que é segundo S3 que a biotite regional apresenta o seu melhor desenvolvimento. Isto sugere que o metamorfismo regional se terá iniciado em F1 e atinge o seu máximo em F3.  Salienta-se ainda que a biotite segundo S3 mostra melhor desenvolvimento quando sobre influência de ação de metamorfismo de contacto, gerando-se aqui biotite “cross” em grandes cristais. Isto sugere-nos que a granitização e metamorfismo de contacto terá atuado em parte em F3, tendo atingido o seu maior desenvolvimento num estádio mais tardio de F3. As associações mineralógicas encontradas são a zona da clorite e a zona da biotite. Na bordadura norte o metamorfismo de contacto expressa-se geralmente por uma zona interna de corneanas no contacto com o granito de Sabrosa e de S. Mamede, numa extensão de 200 metros, constituindo a zona da andaluzite-silimanite-cordierite, e uma zona externa de micaxistos de aspeto mosqueado, correspondente à zona da biotite. Na bordadura sul (Tabuaço- Armamar) as influências termais induzidas pelos granitos provocam aqui a formação de uma zona mais interna com micaxistos biotíticos com granada e escassa andaluzite.    4.2.2.3. Hidrogeologia  A área de estudo é drenada pelo Rio Douro, através dos afluentes que atravessam a região, destacando-se o Tua e o Pinhão na margem direita e o Torto e o Távora na margem esquerda. Além destes rios, que se originam fora dos limites da área cartografada, outros cursos de água se 
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desenvolvem no seu interior contribuindo para um escoamento global anual, crescente para ocidente e compreendido entre os 150 mm e os 300 mm. A julgar por estes valores do Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica, a região revela excedentes hídricos anuais decrescentes para leste e de certa importância no que se refere ao escoamento superficial, especialmente em extensas áreas das formações do Super grupo do Douro, nas quais se desenvolveu uma densa rede de drenagem superficial a que não será estranha a baixa permeabilidade destes materiais. A zona, muito acidentada, é coberta, na sua quase totalidade, por Metassedimentos Paleozóicos intensamente dobrados, a que se juntam, nos limites NE e SW da carta, afloramentos granitoides Variscos, que deram origem no seu conjunto a solos delgados e pobres, frequentemente ausentes devido à forte degradação como consequência dos grandes declives, intensidade pluviométrica e deficiente coberto vegetal. Do ponto de vista hidrogeológico, os afloramentos regionais originam um meio fissurado de redes aquíferas descontínuas a profundidades que raramente ultrapassam os 30/35 mm, que podem coexistir, localmente, com aquitardos porosos resultantes da alteração das rochas, como consequência da sua meteorização. Os aquíferos ocorrentes apresentam, quase sempre, produtividades relativamente baixas, da ordem de 1 L/s e são muito sensíveis ao regime pluviométrico, denunciando, através das oscilações piezométricas um baixo poder regulador em consequência dos coeficientes de armazenamento e dos fortes gradientes hidráulicos que se observam nestes reservatórios subterrâneos.   4.3.  Levantamentos de Campo  Como foi referido anteriormente, os levantamentos de campo foram feitos ao longo dos caminhos abertos para execução das sondagens na área de estudo e sempre que possível foram recolhidos dados das descontinuidades. Na Figura 4.5 estão marcadas as estações de levantamento sobre imagem de satélite retirada do Google Earth.   
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 Figura 4.5- Imagem de Satélite com os locais de levantamentos, respetivos setores e a falha a negro (Imagem trabalhada no Qgis, com a base do Google Satelite).   Como se pode observar na Figura 4.5, os locais de levantamentos foram divididos em setores, tendo em conta a falha marcada. Estes setores têm como objetivo separar os dados de um lado e de outro da falha, uma vez que se esperava que a geologia estrutural impusesse diferença nas características da fracturação. Esta divisão foi implementada, também, para que o número de dados tratado em cada um dos setores fosse aproximadamente igual e permitisse uma comparação significativa, visto que há locais em que as condições de afloramento implicam a toma de um maior número de levantamentos do que noutros, como pode ser visto na Tabela A em Anexo.  Na Tabela 4.1 e Tabela 4.2 são apresentados os descritores utilizados no estudo dos afloramentos relativamente ao levantamento das descontinuidades individuais de acordo com as indicações constantes das fichas habitualmente utilizadas pela empresa onde foi realizado o estágio, elaboradas tendo por base as sugestões da Sociedade Internacional de Mecânica de Rochas (ISMR, 1978).     
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Tabela 4.1- Descritores utilizados no estudo de campo dos afloramentos. Alteração do Maciço Espaçamento (mm) Blocometria (descontinuidades/m3) W1: São  W2: Pouco alterado  W3: Medianamente alterado  W4: Muito alterado  W5: Decomposto 
< 20: Extremamente próximas  20 – 60: Muito próximas  60 – 200: Próximas  200 – 600: Medianamente afastadas  600 – 2000: Afastadas  2000 – 6000: Muito afastadas  > 6000: Extremamente afastadas 

< 1: Muito grandes  1-3: Grandes  3-10: Médios  10-30: Pequenos  > 30: Muito pequenos   Tabela 4.2- Descritores utilizados no estudo de campo das descontinuidades individuais. 

  Na Tabela 4.3, são apresentados os resultados do estudo dos afloramentos agrupados por setor. Na Tabela 4.4, apresentam-se os resultados do estudo dos descritores das descontinuidades individuais por setor. A partir das observações das paredes foram estimados os valores de Jr ("joint roughness number") e Ja ("joint alteration number") do sistema-Q de acordo com os critérios referidos nesta classificação (Hoek, 2007), por nós referida em 3.2. 



37  

Tabela 4.3- Resultados do estudo dos afloramentos por setores (entre parênteses valores correspondentes à % de observações dentro do setor para cada descritor do parâmetro). 

  Tendo em consideração os valores destes parâmetros (Jr e Ja) e a relação proposta (Barton & Grimstad, 2014) entre os mesmos e o ângulo de atrito (cuja tangente seria igual ao quociente Jr/Ja) para os dois setores que serão intersetados pela escavação (3 e 4; ver subcapítulo seguinte) obtemos estimativas de ângulo de atrito entre 37º e 72º mas a generalidade corresponde a 56º (correspondendo a Jr = 1,5 e Ja = 1,0). Será conveniente salientar que a estimativa do ângulo de atrito por este método é bastante sensível à caraterização dos parâmetros; bastaria ter considerado que as descontinuidades eram essencialmente lisas (Jr = 1) para obter um ângulo de atrito igual a 45º. De acordo com este método, para as descontinuidades pouco persistentes corresponderia um Jr = 4, ao qual corresponderia um ângulo de atrito igual a 76º. As medições de campo incluíram também a medição da atitude de cada descontinuidade. Na Figura 4.6 são apresentados seis estereogramas, cada um deles referente a um dos setores. 
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Através destes estereogramas, foi possível determinar quais as famílias predominantes em cada um deles, como pode ser visto na Tabela 4.5. são apresentadas as famílias de diaclases para cada setor.  Tabela 4.4- Resultados do estudo dos descritores das descontinuidades individuais por setor (entre parênteses a percentagem de descontinuidades em cada setor que apresenta o descritor referido). 
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 Figura 4.6- Estereogramas referentes a cada um dos setores definidos que estão representados na Figura anterior. a) setor 1; b) setor 2; c) setor 3; d) setor 4; e) setor 5; f) setor 6.   Tabela 4.5- Orientação do vetor médio das famílias para cada setor (linha de maior inclinação). Setor Família 1 Família 2 Família 3 1 44/015 81/313 - 2 26/13 86/327 - 3 52/352 78/318 - 4 16/67               87/295  90/188 5 63/32 86/297 - 6 53/10 86/293 - 
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4.4. Ensaios Laboratoriais  Neste subcapítulo são apresentados os resultados dos ensaios realizados em laboratório. Na Figura 4.7, são apresentadas as localizações das sondagens de cujos tarolos se obtiveram as amostras para os ensaios realizados.   

 Figura 4.7- Localização das sondagens utilizadas nos ensaios.   4.4.1. Microtopografia de superfícies  No que diz respeito aos resultados obtidos nas amostras submetidas a estes ensaios laboratoriais, cujo procedimento foi descrito no cap. 4.1, pode ser feita uma análise comparativa da microtopografia de superfícies em 2D e em 3D para cada amostra. Os perfis apresentados foram filtrados de acordo com o standard ISO13565-1. Na Figura 4.8 podem observar-se os gráficos em 2D da microtopografia da superfície das descontinuidades, obtidos tanto para a base como para o topo do plano de fratura escolhido em cada amostra.  
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 a)  b) 
 c)  d) 
 e)  f) 
 g)  h) Figura 4.8- Perfis microtopográficos das paredes das amostras de diaclases em 2D: a) amostra 15.1 base; b) amostra 15.1 topo; c) amostra 15.2 base; d) amostra 15.2 topo; e) amostra 22 base; f) amostra 22 topo; g) amostra 33 base; h) amostra 33 topo.  Para cada uma das amostras foram obtidos vários parâmetros estatísticos de caracterização da rugosidade, que podem ser observados na Tabela 4.6.  
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Tabela 4.6- Dados das superfícies de descontinuidades em 2D. em que : Ra - Desvio médio aritmético do perfil; Rt- Altura total do perfil; Rp- Pico máximo do perfil; Rv- Cavidade máxima do perfil; Rz- Somatório do pico máximo do perfil com a cavidade máxima do perfil; Sm- Espaçamento médio entre os picos do perfil; Rsk- assimetria (“skeWness”) da distribuição dos picos do perfil; Rku- Curtose ou achatamento da curva de distribuição Amostra 15.1  15.2  22  33  Lado do perfil Base Topo Base Topo Base Topo Base Topo Ra (µm) 83,73 55,87 122,95 90,30 130,00 45,42 149,03 158,00 Rt (µm) 501,47 283,23 689,28 586,70 822,20 209,83 798,07 762,10 Rp (µm) 191,63 133,3 355,34 172,26 310,48 107,57 305,02 406,94 Rv (µm) 309,84 149,93 333,93 414,44 511,72 102,27 493,05 355,16 Rz (µm) 500,89 282,73 689,11 583,04 820,80 209,73 797,94 762,10 Sm (µm) 1178,55 1316,34 2495,11 396,49 883,49 3175,50 1173,86 320,87 Rsk -0,18 -0,10 0,25 -1,51 0,04 0,08 -0,97 -0,28 Rku (achatamento) 2,79 2,07 2,53 5,17 2,37 3,27 3,44 2,10   Tendo em conta os parâmetros apresentados na Tabela 4.6 pode dizer-se que a amostra 33 é a que apresenta uma rugosidade mais elevada, conforme se vê pelo valor do parâmetro Rp seguindo-se a 15.2, a 22 e por fim a 15.1.  No que diz respeito à variação de relevos nas amostras dada por Rz, (diferença entre as cotas mais altas e as mais baixas) pode observar-se que a amostra 33 é a que apresenta uma maior variação tendo em conta as duas superfícies. O espaçamento médio entre os picos que nos é dado pelo parâmetro Sm como anteriormente referido, indica que a amostra 22T é a que apresenta um maior espaçamento (3175,5 µm) e a amostra 33T é a que tem um espaçamento entre picos menor (320,87 µm). O parâmetro Rsk (assimetria) varia entre números positivos e negativos. Se num dado perfil houver um maior número de picos do que cavidades então este valor é positivo, se houver um maior número de cavidades do que de picos, este valor é negativo. Sendo assim as amostras 15.1, 15.2T e 33 apresentam valores negativos enquanto que a 15.2B e a 22 apresentam valores positivos. O parâmetro Rku, determina se a distribuição de relevo de uma dada superfície é normal (Gaussiana). Uma superfície é considerada Gaussiana se o valor de Rku for igual a 3. Nestes casos pode afirmar-se que a distribuição é Gaussiana para as amostras 15.1B, 22T e 33B, pois os valores estão próximos do valor padrão. 
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Em alguns casos observam-se diferenças notórias entre os valores obtidos para a base e para o topo da descontinuidade. Estas diferenças podem dever-se a vários fatores entre os quais podem referir-se a heterogeneidade espacial nos planos estudados (variações entre diferentes posições dos perfis) ou os referidos planos poderem estar associados com uma superfície de separação de níveis de sedimentos distintos, com maior ou menor granularidade ou com composição mineralógica distinta (nomeadamente em termos de filossilicatos). Na Figura 4.9, são apresentados os gráficos 3D dos resultados obtidos nas amostras submetidas aos ensaios. Para cada amostra foi feito um gráfico, tendo sido selecionada apenas uma das faces da amostra.   

 Figura 4.9- Gráficos da superfície em 3D a) amostra 15.1, b) amostra 15.2, c) amostra 22, d) amostra 33   Na Tabela 4.7, são apresentados os dados dos perfis em 3D. Apesar dos parâmetros apresentarem uma nomenclatura diferente, eles têm o mesmo significado que os parâmetros determinados nos perfis 2D. 

a) b) 
c) d) 
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Tabela 4.7- Dados das superfícies em 3D em que: Sa - Desvio médio aritmético do perfil; St - Altura total do perfil; Sp 
– Pico máximo do perfil; Sv – Cavidade máxima do perfil; Sz - Somatório do pico máximo do perfil com a cavidade máxima do perfil; Ssk – Assimetria (SkeWness) da distribuição dos picos do perfil; Sku – Curtose da Distribuição  Amostra 15.1 15.2 22 33 Sa (µm ) 89,78 122,99 26,94 158,00 St (µm ) 723,00 689,28 253,26 762,10 Sp (µm ) 315,36 355,34 125,99 406,94 Sv (µm ) 407,64 333,93 127,27 355,16 Sz (µm ) 722,60 689,11 251,57 762,10 Ssk -0,19 0,25 -0,03 -0,28 Sku 2,84 2,53 3,08 2,10  Tomando como base o parâmetro Sa apresentado pode afirmar-se que a amostra 33 é a mais rugosa seguindo-se as amostras 15.2, 15.1 e 22. Quanto à variação do relevo (Sz), a amostra 33 é a que apresenta uma maior variação. Para o parâmetro Ssk as amostras 15.1, 22 e 33 apresentam valores negativos e a 15.2 apresenta valores positivos. O parâmetro Sku, atribui às amostras 15.1 e 22 uma distribuição Gaussiana. No que diz respeito à informação obtida com estes ensaios, o ensaio a 3D será mais relevante do que o 2D, uma vez que no ensaio 2D o varrimento é feito ao longo de uma linha apenas enquanto no ensaio 3D as medidas abrangem uma área.   4.4.2. Ensaio de corte direto  Os dados obtidos através do ensaio de corte direto realizados em provetes de tarolos de sondagem do setor em estudo são aqui apresentados. Na Figura 4.10 podem ver-se três imagens capturadas no decorrer dos ensaios.   
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 a)  b)  
                                c) Figura 4.10- Imagens dos ensaios de corte a) amostra preparada para o inicio do ensaio; b) movimento de corte em curso, perpendicular ao plano da fotografia; c) amostra descolada na base   Apesar dos cuidados ao fixar os provetes aos pratos com a cola, houve durante o procedimento, vários descolamentos (Figura 4.10c), obrigando assim ao recomeço de todo o procedimento até serem obtidos os melhores dados possíveis para cada uma das amostras ensaiadas. A Figura 4.11 mostra quatro dos gráficos obtidos, um para cada uma das amostras estudadas. O ângulo de atrito na descontinuidade foi graficamente determinado pelo quociente entre a tensão de corte de pico e a tensão normal e admitindo que a coesão interna é igual a zero (é uma perspetiva conservadora uma vez que, se existir coesão nas descontinuidades, a resistência ao corte será superior ao estimado por esta via). Na Tabela 4.8 são apresentados os resultados obtidos e as estimativas de ângulo de atrito.   
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 a)  b) 
 c)  d) Figura 4.11- Gráficos dos ensaios de corte direto nas quatro amostras de descontinuidades: a) amostra 15.1 (com descolamento); b) amostra 15.2; c) amostra 22 (com descolamento); d) amostra 33.1.  Dadas as condições em que decorreram os ensaios pode considerar-se que estes resultados correspondem a uma estimativa por defeito dos valores de ângulo de atrito, uma vez que em nenhum dos casos foi possível atingir a tensão de corte de pico. A descontinuidade que apresentou maior rugosidade nos ensaios anteriores de microtopografia (33) foi aquela que apresentou um valor mais baixo de ângulo de atrito, o que parece contraditório, No entanto esta observação poderá explicar-se pela ordem de grandeza da tensão normal utilizada, que neste ensaio foi várias vezes superior à tensão aplicada nos restantes.     Tabela 4.8- Resultados dos ensaios de corte direto em provetes de descontinuidades 

-0,500,511,52 0 10 20 30 40Tensão de Corte (N/mm2 ) Deslocamento (mm) 00,511,5
0 5 10 15Tensão de corte (N/mm2 )

Deslocamento (mm)
00,511,52 0 10 20 30 40Tensão de Corte (N/mm2 ) Deslocameto (mm) 0246 0 20 40 60Tensão de Corte (N/mm2 ) Deslocamento (mm)

Amostra Carga  (KN) Velocidade (µm/s) Observações Deslocamento máximo (mm) Pico de tensão corte (N/mm2) Ângulo de atrito (º) 15.1 3,5 30 Descolou 32,435 1,745 30 15.2 3,5 10 - 10,638 0,900 32 22 3,5 30 Descolou 32,357 1,711 30 33.1 3,5 30 - 50,977 4,454 21 
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4.5. Estabilidade das escavações  Neste subcapítulo apresentamos os dados relativos à estabilidade das futuras galerias, que estão situadas no setor 3 e no setor 4 anteriormente referidos. Na Figura 4.12, são apresentados segmentos definidos em cada uma das galerias em estudo. A cada segmento indicado correspondem dos hasteais diferenciados pelo azimute de exposição (azimute perpendicular ao hasteal no sentido da face livre ou exposta).  A análise de estabilidade incidirá em primeiro lugar sobre a possibilidade de rotura associada com movimento ao longo das descontinuidades e das suas interseções (análise cinemática sem discussão de coeficientes de segurança) que será limitada ao estudo dos hasteais e, na seção seguinte, na estimativa de valores de índices de maciços rochosos que pretendem relacionar as caraterísticas observadas nos maciços com o comportamento dos mesmos.  

 Figura 4.12- Galerias em estudo (a verde galeria 1 a azul galeria 2) com sombreados representando os dois setores intersetados 3 (esquerda) e 4 (direita) e algarismos indicando os diferentes azimutes de exposição dos hasteais.      
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4.5.1. Roturas nos hasteais associadas com as descontinuidades e com as suas interseções (análise cinemática)  Na Tabela 4.9, são apresentados os resultados da análise de estabilidade dos hasteais das duas galerias ilustradas na Figura 4.12 em termos de rotura planares, em cunha e por basculamento flexural, (cujas condições são indicadas em várias publicações como por exemplo (Hudson & Harrison, 1997), utilizando projeções estereográficas. Este método é frequentemente designado por análise cinemática porque apenas determina a possibilidade de ocorrência de roturas em termos geométricos e não estima valores de coeficiente de segurança.  Nesta análise foram consideradas para cada setor as famílias indicadas na Tabela 4.5 (e as interseções destas). Para cada hasteal é indicada a existência ou ausência de condições de rotura e referindo o elemento geométrico, planar ou linear, associado com a rotura (descontinuidade no caso das roturas planar e por basculamento flexural; linha de interseção no caso da rotura em cunha). De modo a simplificar a análise, assumiu-se que todos os hasteais seriam verticais e, para as roturas planar e por basculamento flexural, considerou-se um intervalo de diferença entre a direção do hasteal e a direção das famílias das descontinuidades. De acordo com os resultados desta análise em todos os hasteais poderá haver condições para a ocorrência de roturas, variando o tipo de rotura que pode ocorrer. Um dos principais problemas nesta análise é o valor a considerar para o ângulo de atrito. Os valores calculados a partir das estimativas de Jr e Ja são claramente superiores aos valores estimados a partir dos ensaios de corte direto (que pode considerar-se corresponder a um valor por defeito). As descontinuidades e linhas de interseção indicadas na Tabela 4.9 apresentam uma inclinação significativa (43º ou superior) e assumiu-se que essas inclinações seriam suficientes para causar situações favoráveis à rotura.  No setor 4 admitiu-se que a família representada por 16º/67º teria uma inclinação insuficiente para provocar roturas (igualmente para as interseções da mesma com as outras famílias). A possibilidade da rotura por basculamento flexural associada com a família representada por 52º/352º (setor 3) poderá ser algo discutível uma vez que a inclinação é relativamente moderada. Todavia, as caraterísticas desta atitude verificam as condições indicadas para a rotura por basculamento flexural e preferiu-se por isso ter uma perspetiva conservadora. A questão da família representada pela atitude 90º/188º no setor 4 precisa de alguma discussão 



49  

suplementar. Para esta atitude pode ser discutível a definição do sentido de inclinação e Hack et al. (2003) defendem que um plano exatamente vertical não pode provocar rotura planar. Se bem que isso seja geometricamente incontestável, numa perspetiva conservadora e considerando que há sempre algumas variações e erros preferiu-se considerar que esta família poderia criar condições de rotura planar ou por basculamento flexural em todos os hasteais subparalelos à mesma (todos os do setor 4). O segmento 3 da entrada 2 do setor 3 (com direção 354º) foi o único para o qual não foram detetadas situações de rotura planar ou por basculamento flexural com base nas famílias das descontinuidades identificadas na Tabela 4.9. Por isso, e constituindo também um exemplo ilustrativo, na Figura 4.13, são apresentados três estereogramas, um para cada uma das formas de rotura, onde se representam todas as descontinuidades para a rotura planar (Figura 4.13a; projeção das linhas de maior inclinação) e rotura por basculamento flexural (Figura 4.13c; projeção dos polos) e com todas as interseções dessas descontinuidades para a rotura em cunha (Figura 4.13b; projeção das linhas de interseção).  Estas figuras mostram que, efetivamente, a maior parte das descontinuidades se situa fora das condições que promovem a rotura planar e por basculamento flexural, embora haja algumas ocorrências respeitando essas condições. Em termos de rotura em cunha, nota-se uma maior concentração de interseções favoráveis à rotura para o hasteal W (azimute de exposição igual a 84º) mas também são visíveis várias possibilidades no outro hasteal.             
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Tabela 4.9- Dados de estabilidade dos Hasteais das galerias por setor (Sr), entrada (En) e segmento (Sg). Para cada hasteal é indicada a atitude da família de descontinuidades (linha de maior inclinação) ou da linha de interseção que pode promover a rotura. Sr En Sg DIREÇÃO AZIMUTE EXPOSIÇÃO PLANAR BASCULAMENTO FLEXURAL CUNHA 
3 

1 1 264 174 - 52/352 - 354 52/352  43/037 2 237 147 - 52/352; 78/318 - 327 52/352; 78/318 - 43/037 3 233 143 - 52/352; 78/318 - 323 52/352; 78/318 - 43/037 4 241 151 - 52/352; 78/318 - 331 52/352; 78/318 - 43/037 
2 1 278 8 52/352 - 43/037 188 - 52/352 - 2 272 2 52/352 - 43/037 182 - 52/352 - 3 354 84 - - 43/037 264 - - - 4 268 178 - 52/352 - 358 52/352 - 43/037 5 253 163 - 52/352; 78/318 - 343 52/352; 78/318 - 43/037 6 240 150 - 52/352; 78/318  330 52/352; 78/318 - 43/037 

4 1 
1 269 179 90/188 90/188 - 359 90/188 90/188 87/278 2 273 3 90/188 90/188 87/278 183 90/188 90/188 - 3 300 10 90/188 90/188 - 190 90/188 90/188 87/278 4 277 7 90/188 90/188 87/278 187 90/188 90/188 - 5 301 31 90/188 90/188 - 211 90/188 90/188 87/278 6 292 22 90/188 90/188 - 202 90/188 90/188 87/278 7 285 15 90/188 90/188 - 195 90/188 90/188 87/278 8 268 178 90/188 90/188 - 358 90/188 90/188 87/278 2 1 250 160 90/188 90/188 - 340 90/188 90/188 87/278 2 272 2 90/188 90/188 87/278 182 90/188 90/188 - 3 275 5 90/188 90/188 87/278 185 90/188 90/188 - 4 2 22 90/188 90/188 - 202 90/188 90/188 87/278 
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 a)  b) 

                                       c) Figura 4.13- Projeções estereográficas para as roturas do setor 3, onde temos em: a) Rotura Planar (projeção das linhas de maior inclinação), b) Rotura em Cunha (projeção das linhas de interseção); c) Basculamento Flexural (projeção dos polos).   4.5.2. Resultados de índices de maciços rochosos (RMR , sistema-Q e GSI).  Com base na caraterização de campo realizada, nos resultados da sondagem com recuperação de testemunho mais próxima destes setores e em três ensaios de determinação da compressão uniaxial realizados pela empresa, estimaram-se intervalos de valores de dois índices para maciços rochosos: o RMR (Rock Mass Rating) e o sistema-Q (Hoek, 2007; Barton & Grimstad, 2014). Os resultados são apresentados por setor para o RMRb (RMR de base, sem considerar o efeito da orientação das descontinuidades em relação ao eixo da estrutura de Engenharia) nas Tabelas 4.10 e 4.11 e para o sistema-Q  nas Tabelas 4.12 e 4.13.  As colunas "Inferior" e "Superior" referem-se ao intervalo de valores do índice. No caso do sistema-Q, os parâmetros Jn ("joint set number") e SRF ("stress reduction factor") aparecem no 
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denominador da expressão do índice e consequentemente valores mais elevados destes parâmetros originam um valor mais baixo do índice. Os valores do RMRb são modificados (diminuídos) pela subtração de fatores relacionados com o tipo de estrutura a ser construída e com a orientação das descontinuidades (em relação a essa estrutura construída).  Nos setores considerados, para a generalidade dos segmentos indicados anteriormente, existe uma família de descontinuidades cuja direção é subparalela à direção do segmento e com uma inclinação superior a 45º, situação que é descrita como descontinuidades com orientação muito desfavoráveis e que corresponde ao fator (negativo) com valor absoluto mais elevado (que para túneis e minas corresponde a -12). A exceção será o segmento 3 da galeria 2 do setor 3 (direção 354º) que é perpendicular a 52º/352º (orientação da linha de maior inclinação) e faz um elevado ângulo (56º) com a outra família identificada neste setor (78º/318º). Como estas descontinuidades inclinam no mesmo sentido do avanço da galeria e têm uma inclinação superior a 45º, a proposta de RMR considera que as mesmas têm uma orientação “muito favorável” e o valor final do RMR é igual ao valor do RMRb. Assim, para a generalidade dos túneis do setor 3, o valor final do RMR situa-se entre 41 e 61. Esse intervalo corresponde à classe dos maciços 
“Suficiente” (“Fair”) e o início da classe “Bom” (“Good”). Para o segmento 3 da galeria 2 deste setor, o valor de RMR estará no intervalo 53-73 que abrange as classes “Suficiente” e “Bom”. Para todos os segmentos do setor 4, os valores do RMR situam-se entre 44 e 61 (portanto as mesmas classes que a generalidade dos segmentos do setor 3).  Tabela 4.10- Estimativa de intervalo de valores para o RMR no setor 3. RQD: "rock quality designation". Parâmetro Resultados Inferior Superior Resistência compressão uniaxial (MPa) 54-81 7 7 RQD 75 13 17 Espaçamento das descontinuidades (mm) 60-200 (48%); 20-60 (45%); 200-600 (7%) 5 8 Presença de água Húmidas-totalmente secas 10 15 Persistência (m) < 1 (74%); 3-10 (15%); 1-3 (11%) 2 6 Abertura (mm) 0,1-0,5 4 4 Rugosidade Lisas a rugosas 1 5 Preenchimento Sem preenchimento 6 6 Alteração Ligeiramente alteradas 5 5 RMRb 53 73   
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Tabela 4.11- Estimativa de intervalo de valores para o RMR no setor 4. RQD: "rock quality designation". Parâmetro Resultados Inferior Superior Resistência compressão uniaxial (MPa) 54-81 7 7 RQD 75 13 17 Espaçamento das descontinuidades (mm) 60-200 (63%); 20-60 (7%); 200-600 (30%) 8 8 Presença de água Húmidas a totalmente secas 10 15 Persistência (m) < 1 (87%); 1-3 (10%); 3-10 (3%) 2 6 Abertura (mm) 0,1-0,5 4 4 Rugosidade Lisas a rugosas 1 5 Preenchimento Sem preenchimento 6 6 Alteração Ligeiramente alteradas (85%), frescas (12%), decompostas (3%) 5 5 RMRb 56 73   Tabela 4.12- Estimativa de intervalo de valores para o sistema-Q no setor 3. RQD: "rock quality designation". Jn: "joint set number". Jr : "joint roughness number". Ja: "joint alteration number". JW: "joint Water reduction". SRF: "stress reduction factor". Parâmetro Resultados Inferior Superior RQD 75 75 75 Jn 2-4(duplicar o valor para os emboquilhamentos) 8 4 Jr 1-1,5 1 1,5 Ja 1 1 1 JW Secas ou com fluxo menor 1 1 SRF Zonas superficiais (incluindo emboquilhamentos) a zonas de tensão média 2,5 1 Q 3,8 28,1   Tabela 4.13- Estimativa de intervalo de valores para o sistema-Q no setor 4. RQD: "rock quality designation". Jn: "joint set number". Jr : "joint roughness number". Ja: "joint alteration number". JW: "joint Water reduction". SRF: "stress reduction factor". Parâmetro Resultados Inferior Superior RQD 75 75 75 Jn 9-18(duplicar o valor para os emboquilhamentos) 18 9 Jr 1-1,5 1 1,5 Ja 1 1 1 JW Secas ou com fluxo menor 1 1 SRF Zonas superficiais (incluindo emboquilhamentos) a zonas de tensão média 2,5 1 Q 1,7 12,5  Para as classes RMR indicadas, são referidas diferentes situações em termos de propriedades do maciço rochoso e de métodos de escavação, mas pode salientar-se que ambas correspondem a recomendações de aplicação de betão projetado e pregagens (com, aplicação 



54  

parcial de malha metálica que na classe “Bom” é indicada como ocasional, sendo na classe 
“Suficiente” indicada para o coroamento), admitindo a possibilidade de realizar as operações de suporte algum tempo após o desmonte (e não em simultâneo como é indicado para as classes com RMR < 41) e descartam a necessidade de cambotas metálicas.  Como foi referido no capítulo anterior, a proposta de classificação RMR, propõe também valores de ângulo de atrito e de coesão interna para os maciços rochosos associados com as diferentes classes. Assim, para as classes indicadas teríamos valores de ângulo de atrito para o maciço rochoso entre 25º e 45º e de coesão interna (do maciço rochoso) entre 0,2 e 0,4 MPa. Os valores do índice-Q correspondem a classes que descrevem o maciço rochoso entre 
“Pobre” e “Bom” para os dois setores considerados (de acordo com os diagramas apresentados em Barton & Grimstad, 2014). Os valores do setor 4 são inferiores aos valores do setor 3, porque o número de famílias de descontinuidades identificadas neste setor é superior.  No contexto da proposta do sistema-Q (como referido no capítulo anterior) os valores do índice são usados em conjunção com o "Excavation Support Ratio" (ESR) para avaliar a estabilidade para a escavação. Para escavações permanentes como as aberturas mineiras é proposto um intervalo de valores de ESR entre 1,6 e 2 (considerou-se o limite inferior deste intervalo o que dá uma perspetiva mais conservadora). Com base nos valores do índice-Q estimados o diagrama apresentado em Barton & Grimstad (2014) indica a possibilidade de se ter escavações autossustentadas com larguras de vão entre perto de 6 m e algo mais de 10 m para o setor 3 e entre aproximadamente 4 m e aproximadamente 9 m no setor 4 (todas as estimativas de largura aqui apresentadas devem ser vistas como estimativas muito grosseiras tendo sido obtidas por avaliação visual a partir do gráfico referido).  Considerando adicionalmente o dimensionamento dos túneis (a largura ou altura da escavação) são propostas categorias de suporte que para o setor 3 poderão ir (dependendo da largura da escavação) entre a classe 1 (sem necessidade de suporte) para aberturas inferiores a 6 m (para o limite inferior obtido para o índice-Q) ou inferiores a 13 m (para o limite superior do índice-Q) até a classe 6 (requerendo betão projetado reforçado com fibras com espessura entre 12 cm e 15 cm e pregagens sistemáticas) para escavações com largura superior a 78 m (valor inferior do índice-Q). No caso do valor mais elevado do índice-Q no setor 3 a categoria mais elevada de suporte seria a 5 (para aberturas com largura superior a 110 m), a qual recomenda betão projetado reforçado com fibras com espessura entre 9 cm e 12 cm e pregagens sistemáticas). Para o setor 4, as classes de suporte vão entre 1 para aberturas inferiores a 4 m 
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(para o limite inferior obtido para o índice-Q) ou aberturas inferiores a 10 m (limite superior do índice-Q neste setor) até a classe 6 para aberturas superiores a 48 m (para o valor inferior do índice-Q), sendo que para o valor mais elevados do índice-Q neste setor a classe de suporte mais elevada seria a 5 para aberturas superiores a 80 m. Em relação aos valores do índice há uma questão adicional que pode ser considerada e que está relacionada com a fraca persistência das descontinuidades observadas em afloramento. De acordo com as propostas deste índice, para fraturas descontínuas deve-se considerar Jr = 4. Seriam assim obtidos valores do índice-Q entre 15 e 75 para o setor 3 e entre 6,7 e 33,3 para o setor 4. Isso implicaria melhores condições de estabilidade das escavações, sendo que para o valor mais elevado do setor 3, isso significaria poder ter escavações com pregagens pontuais para larguras até próximo de 50 m. Com base nas equações (Hoek et al., 2013) apresentadas no capítulo anterior; (equações 3 e 4) que relacionam o GSI com parâmetros do RMR (RQD e Jcond89) e do índice-Q (RQD, Ja e Jr) foram calculadas estimativas para aquele índice (GSI) que são apresentadas na Tabela 4.14  Tabela 4.14- Cálculo do GSI a partir de parâmetros do RMR (RQD e Jcond89) e do índice-Q (RQD, Ja e Jr) (de acordo com as equações apresentadas em Hoek et al., 2013) Setor 3 4 GSI (RQD e Jcond89) 65 65 77 77 GSI (RQD, Ja e Jr) 64 64 69 69   Adicionalmente, se forem admitidos os valores de índice-Q para descontinuidades pouco extensas (Jr = 4) o valor de GSI estimado a partir destes parâmetros do índice-Q seria igual a 79 nos dois setores (muito próximo do limite superior da estimativa via RMR). De acordo com o diagrama de Hoek et al. (2013) estes valores de GSI corresponderiam, para condições das paredes das descontinuidades entre “Suficiente” e “Bom”, as condições de fraturação do maciço entre "blocky" e "massive", ou seja condições correspondentes a maciços com poucas descontinuidades muito espaçadas ou maciços com três famílias de descontinuidades com blocos aproximadamente cúbicos bem definidos. Ao contrário do RMR e do sistema-Q, o GSI não propõe classes de maciço mas antes relações entre este índice (o GSI) e as propriedades do maciço. Todavia nas condições encontradas em que há duas a três famílias dominantes a utilização do GSI para esse fim deve ser feita com cautela. Pode acrescentar-se, que no diagrama de Hoek et al. (2013) o intervalo de 
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valores de GSI determinado a partir dos parâmetros do RMR e do índice-Q abrange uma porção onde é indicado que os maciços não verificam as condições de homogeneidade e isotropia necessárias para a utilização do GSI para a avaliação das propriedades do maciço. Para o intervalo de valores de GSI indicado e considerando o intervalo de valores do fator D, (relacionado com a perturbação causada no maciço pelo processo de escavação) que está entre 0 e 1 (Hoek, 2007), é possível estimar um intervalo de valores para a relação entre o módulo de deformabilidade da massa rochosa e o módulo de elasticidade da rocha intacta: entre 0,15 e 0,87. Foram realizados ensaios de determinação de módulo de elasticidade em provetes de sondagens da área em estudo (M. Cunha, comunicação pessoal), que forneceram valores entre 22,5 GPa (o provete com o resultado mais baixo no estado saturado em água) e 64,4 GPa (o provete com o resultado mais elevado no estado seco). Com base nestas informações e na relação referida, e as equações coligidas por Palmström & Singh (2001) que relacionam o módulo de deformabilidade dos maciços rochosos com os valores de RMR e de índice-Q. O módulo de deformação do maciço estaria situado entre 3,4 GPa e 56 GPa. Para efeitos de comparação, são apresentadas na Tabela 4.15 estimativas do módulo de deformabilidade dos setores considerados baseadas nas equações coligidas por Palmström & Singh (2001), que relacionam o módulo de deformabilidade dos maciços rochosos com os valores de RMR e de índice-Q. Os resultados dessas diferentes equações produzem intervalos semelhantes e inferiores ao referido com base nos valores de GSI, D e módulo de elasticidade. Os resultados do setor 3 são muito semelhantes nas diferentes equações. Refira-se que em González de Vallejo (2004), são apresentados dados de um estudo de 1984 de Bieniawski em filitos relativos a determinações do módulo de deformabilidade do maciço rochoso com base em várias técnicas de campo, sendo o intervalo total das determinações experimentais referido para esse estudo (entre 6,0 GPa e 47,9 GPa) semelhante ao aqui estimado.         
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Tabela 4.15- Estimativas de valores de módulo de deformabilidade do maciço nos setores 3 e 4 baseadas nas equações coligidas em Palmström & Singh (2001). Em (RMR, 1): equação de Bieniawski de 1978 baseada no RMR (indicada para 55 < RMR < 90). Em (RMR, 2): equação de Serafim & Pereira de 1983 baseada no RMR (para 30 < RMR < 55). Em (Q, 1): equação de Grimstad & Barton de 1993 baseada no índice-Q (para Q > 1). Em (Q, 2): equação de Palmström & Singh (2001) baseada no índice-Q (para 1 < Q < 30). Note-se que nem todos os valores dos intervalos de valores de RMR estimados para os setores considerados estão dentro dos limites indicados para a aplicação das equações indicadas. Setor Em (RMR, 1) Em (RMR, 2) Em (Q, 1) Em (Q, 2) 3 - 12 14 14 46 - 36 30 4 12 - 6 10 46 - 27 22                                   
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 5. Conclusões  A dissertação desenvolvida permitiu o estudo da compartimentação em rochas metamórficas das formações de Bateiras e Ervedosa do Douro, do Complexo Xistograuváquico, , Super Grupo Dúrico-Beirão, Grupo do Douro, na região de Armamar, em Viseu, essencialmente através de estudos de campo, complementados com dados pontuais de sondagens (RQD) e ensaios laboratoriais em provetes de sondagens (caraterização por varrimento laser da rugosidade das paredes de descontinuidades e ensaios de corte direto nas mesmas). Os dados recolhidos permitem avaliar situações de potencial instabilidade em escavações a realizar no contexto de duas galerias. Os estudos de campo forneceram informações sobre diversas caraterísticas da compartimentação e das descontinuidades individuais em 6 setores da área de estudo, merecendo especial atenção dois setores (referenciados como 3 e 4) que serão atravessados por galerias subterrâneas. As atitudes medidas definiram 2 famílias de descontinuidades para o setor 3 e 3 famílias de descontinuidades para o setor 4.  Com base noutras informações das descontinuidades (rugosidade e estado de alteração das paredes através de parâmetros Jr e Ja, respetivamente para rugosidade e alteração, indicados no sistema-Q) são propostos valores de ângulo de atrito das descontinuidades destes setores entre 37º e 72º, sendo que para a generalidade das descontinuidades seria admitido um ângulo de atrito igual a 72º (com base nestes parâmetros). Todavia, a fraca persistência das descontinuidades poderia implicar (no contexto dos valores de Jr) ângulos de atrito tão elevados quanto 76º. Os ensaios de corte direto forneceram valores em geral perto dos 30º que podem ser considerados por defeito uma vez que as condições utilizadas não permitiram ensaios completos. A análise cinemática (roturas planar, em cunha e por basculamento flexural) baseada na orientação das famílias das descontinuidades e na orientação dos planos de escavação correspondentes aos hasteias das galerias previstas indicam a possibilidade de rotura na generalidade desses hasteais. Todavia, essa análise poderá considerar-se excessivamente conservadora caso os ângulos de atrito das descontinuidades correspondam aos valores mais elevados. 
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Com os dados recolhidos é possível também propor estimativas de índices geotécnicos, tendo sido considerados o RMR, o índice-Q e o GSI. O RMR e o índice-Q permitem a atribuição dos setores do maciço estudado a classes associadas com a estabilidade das escavações e com as medidas necessárias para a sua estabilização. Assim, para os dois setores onde está prevista a escavação de galerias, obteve-se no contexto do RMR uma classificação do maciço rochoso entre 
“Suficiente” e “Bom”, classes para as quais se admite a possibilidade de haver alguma autossustenção antes das intervenções de suporte, e para as quais, com variações, é recomendada a aplicação de pregagens, betão projetado e malha metálica, mas para as quais não é indicada a utilização de cambotas metálicas. Em termos de sistema-Q, a classificação obtida para os dois setores situa-se entre “Pobre” e 
“Bom”. Todavia, o sistema-Q, nas propostas de tempo de autossustentação e de medidas de suporte considera os valores obtidos no índice-Q, assim como o tipo de obra a construir (no contexto deste estudo admitiu-se o valor à perspetiva mais conservadora para escavações mineiras permanentes), sendo que o intervalo de valores para o setor 4 é claramente inferior ao intervalo do setor 3 (por ter sido indicado para o setor 4 mais uma família de descontinuidades). Assim sendo, este sistema indica larguras de vão autossustentadas ligeiramente superiores para o setor 3 e pode implicar (em função da largura da galeria) uma classe de intervenção mais elevada para o setor 4 (isto é, com medidas mais custosas). É importante salientar que, no sistema-Q, a consideração do valor de Jr (como foi referido acima) correspondente a descontinuidades pouco persistentes implicará uma melhoria potencialmente significativa da qualidade a considerar para o maciço com maiores larguras de autossustentação e classes de medidas de suporte menos exigentes. Os valores de GSI foram avaliados por equações baseadas em parâmetros do RMR e do sistema-Q, fornecendo resultados próximos no limite inferior e ligeiramente mais afastados no limite superior, não resultando da utilização destas equações diferenças significativas entre os dois setores (uma vez que as referidas equações não consideram o número de descontinuidades). Com base nos resultados destas equações e da avaliação de campo, considera-se que a utilização do GSI para estes maciços deve ser feita com cuidado. Ao contrário dos outros dois índices, a proposta do GSI não inclui classificação dos maciços mas sim relações deste índice com as propriedades mecânicas do maciço. Todavia, a avaliação dessas propriedades implicaria, em geral, o uso de parâmetros obtidos por regressão estatística dos resultados de ensaios triaxiais que não estavam disponíveis para este estudo.  
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Existe, no entanto, uma proposta que relaciona o valor do módulo de deformabilidade do maciço rochoso com o módulo de elasticidade da rocha intacta, o que permitiu obter estimativas dessa caraterística dos maciços rochosos com base em ensaios que foram realizados (noutro estudo) em provetes de sondagens realizadas na área de estudo. Essa avaliação sugere valores de módulo de deformabilidade entre 3,4 GPa e 56 GPa. Existem também propostas que pretendem relacionar o módulo de deformabilidade dos maciços rochosos com os valores de RMR e índice-Q. Essas equações indicam valores, para o setor 3 entre 12 GPa e 46 GPa (com base nas equações que usam o RMR) e entre 14 GPa e 36 GPa (com base nas equações que usam os valores do índice-Q). Para o setor 4 obtiveram estimativas entre 12 GPa e 46 GPa (com base no RMR) e entre 6 GPa e 27 GPa (com base nos valores do índice-Q). Estes valores estão portanto dentro do intervalo dos valores estimados a partir do GSI. Não deixa de ser assinalável que estimativas baseadas essencialmente em observações de campo (para além do RQD e da resistência à compressão uniaxial) e em equações empíricas produzam intervalos semelhantes para esta propriedade dos maciços rochosos. Ainda em relação às propriedades mecânicas do maciço rochoso, refira-se, por último, que as classes do RMR estimadas correspondem, nesta proposta de classificação de maciços rochosos, a valores (para os maciços rochosos) de ângulo de atrito entre 25º e 45º e de coesão interna entre 0,2 MPa e 0,4 MPa.           
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Tabela A- Dados das descontinuidades recolhidos em campo (em que: med.- Medianamente, m.to.- Muito, extr.- Extremamente) Estações DESCONTINUIDADES                                Orientação Alteração do maciço Geometria Espaçamento  Continuidade (pressistência) Blocometria (descontinuidade/m3) Abertura Rugosidade Alteração dos bordos                   1ª ordem  2ª ordem      W1- são plana < 20 mm - extr. próximas  < 1 m - não contínuas <1 / m3- m.to grandes <0,1 mm- m.to fechada planares polidas frescos     W2- pouco alterado encurvada 20-60 - m.to próximas  1-3- pouco contínuas 1-3- grandes 0,1-0,25- fechada onduladas lisas descorados     W3- med. Alterado côncava  60-200- próximas  3-10- med. contínuas 3-10- médios 0,25-0,5- encostada endentadas rugosas decompostos     W4- m.to alterado   200-600 - med. afastadas  10-20- m.to contínuas 10-30- pequenos 0,5-2,5- pouco aberta   estriadas desagregados     W5- decomposto   600-2000 - afastadas  >20- extr. contínuas >30- m.to pequenos 2,5-10- med. aberta               2000-6000 - m.to afastadas      >10 mm- aberta               >6000- extr. afastadas      1-10 cm- larga                        10-100- m.to larga         Dip Dipdir              >100- cavernosa        1 90 110 W3 Plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados (com revestimento argiloso) 1 90 6 W3 Plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 1 72 126 W3 Plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 1 82 158 W3 Plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 1 84 8 W3 Plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 1 76 288 W3 Plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 1 72 188 W3 Plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 1 70 176 W3 Plana próximas  não contínuas 10-30 encostada planares rugosas descorados 1 64 78 W3 Plana próximas  não contínuas 10-30 encostada planares rugosas descorados 1 68 170 W3 Plana próximas  não contínuas 10-30 encostada planares rugosas descorados 1 60 302 W3 Plana próximas  não contínuas 10-30 encostada planares rugosas descorados 1 84 132 W3 Plana próximas  pouco contínuas 10-30 encostada planares rugosas descorados 1 86 314 W3 Plana próximas  pouco contínuas 10-30 encostada planares rugosas descorados 1 80 18 W3 Plana próximas  não contínuas 10-30 encostada planares rugosas descorados 1 80 314 W3 Plana próximas  não contínuas 10-30 encostada planares rugosas descorados 1 70 166 W3 Plana próximas  não contínuas 10-30 encostada planares rugosas descorados 1 88 312 W3 Plana próximas  não contínuas 10-30 encostada planares rugosas descorados 
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 Estacões Orientação Alteração do maciço Geometria Espaçamento  Continuidade (pressistência) Blocometria (descontinuidade/m3) Abertura Rugosidade Alteração dos bordos 1 90 134 W3 Plana próximas  não contínuas 10-30 encostada planares rugosas descorados 1 78 200 W3 Plana próximas  não contínuas 10-30 encostada planares rugosas descorados 1 90 290 W3 Plana próximas  não contínuas 10-30 encostada planares rugosas descorados (com revestimento argiloso)  1 58 192 W3/W4 Plana próximas  não contínuas 10-30 encostada planares rugosas descorados (com revestimento argiloso) 1 60 278 W3/W4 Plana próximas  não contínuas 10-30 encostada planares rugosas descorados 1 88 274 W3/W4 Plana próximas  pouco contínuas 10-30 encostada planares rugosas descorados 1 68 275 W3/W4 Plana próximas  pouco contínuas 10-30 encostada planares rugosas descorados 1 84 128 W3/W4 Plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 1 86 132 W3/W4 Plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 1 72 133 W3/W4 Plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 1 90 260 W3/W4 Plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 1 82 112 W3/W4 Plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 1 84 256 W3/W4 Plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 1 68 118 W3/W4 Plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 1 78 50 W3/W4 Plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 1 18 66 W3/W4 Plana próximas  pouco contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 1 12 76 W3/W4 Plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 1 10 56 W3/W4 Plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 1 22 76 W3/W4 Plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 1 22 70 W3/W4 Plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 1 20 84 W3/W4 Plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 1 80 112 W2 Plana med. afastadas  não contínuas 3-10 fechada onduladas rugosas frescos 1 22 292 W2 Plana med. afastadas  pouco contínuas 3-10 fechada planares rugosas frescos 1 90 290 W2 Plana med. afastadas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosas frescos 1 90 306 W2 Plana med. afastadas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosas frescos 1 88 28 W2 Plana med. afastadas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosas frescos 1 88 296 W2 Plana med. afastadas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosas frescos 1 86 292 W2 Plana med. afastadas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosas frescos 1 90 318 W2 Plana med. afastadas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosas frescos 1 86 290 W2 Plana med. afastadas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosas frescos 1 69 44 W2 Plana med. afastadas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosas frescos 1 88 304 W2 Plana med. afastadas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosas frescos 
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 Estacões Orientação Alteração do maciço Geometria Espaçamento  Continuidade (pressistência) Blocometria (descontinuidade/m3) Abertura Rugosidade Alteração dos bordos 1 86 119 W2 Plana med. afastadas  pouco contínuas 3-10 fechada planares rugosas frescos 1 88 112 W2 Plana med. afastadas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosas frescos 1 86 300 W2 Plana med. afastadas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosas frescos 1 88 124 W2 Plana med. afastadas  não contínuas 3-10 fechada onduladas rugosas frescos 1 86 312 W2 Plana med. afastadas  não contínuas 3-10 fechada onduladas rugosas descorados (com revestimento argiloso) 1 22 118 W2 Plana med. afastadas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosas descorados 1 88 120 W2 Plana med. afastadas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosas descorados 1 80 48 W2 Plana med. afastadas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosas descorados 1 86 312 W2 Plana med. afastadas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosas descorados 1 90 120 W2 Plana med. afastadas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosas descorados 1 88 134 W2 Plana med. afastadas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosas descorados 1 82 142 W2 Plana med. afastadas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosas descorados 1 82 140 W2 Plana med. afastadas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosas descorados 1 18 290 W2 Plana med. afastadas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosas descorados 1 20 290 W2 Plana med. afastadas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosas descorados 1 78 305 W2 Plana med. afastadas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosas descorados 1 82 126 W2 Plana med. afastadas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosas descorados 1 80 306 W2 Plana med. afastadas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosas descorados 1 88 308 W2 Plana med. afastadas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosas descorados 1 88 78 W2 Plana med. afastadas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosas descorados 1 81 260 W2 Plana med. afastadas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosas descorados 1 87 296 W2 Plana med. afastadas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosas descorados 1 82 28 W2 Plana med. afastadas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosas descorados 1 89 26 W2 Plana med. afastadas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosas descorados 1 88 70 W2 Plana med. afastadas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosas descorados 1 88 28 W2 Plana med. afastadas  não contínuas 3-10 fechada onduladas rugosas descorados (com revestimento argiloso) 1 18 46 W2 Plana med. afastadas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosas descorados 1 70 28 W3 Plana próximas  não contínuas 10-30 encostada planares rugosas descorados 1 88 246 W3 Plana próximas  não contínuas 10-30 encostada planares rugosas descorados 1 76 354 W3 Plana próximas  pouco contínuas 10-30 encostada planares rugosas descorados 1 72 142 W3 Plana próximas  não contínuas 10-30 encostada planares rugosas descorados 
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 Estacões Orientação Alteração do maciço Geometria Espaçamento  Continuidade (pressistência) Blocometria (descontinuidade/m3) Abertura Rugosidade Alteração dos bordos 1 70 354 W3 Plana próximas  não contínuas 10-30 encostada planares rugosas descorados 1 80 314 W3 Plana próximas  não contínuas 10-30 encostada planares rugosas decompostas (com revestimento argiloso) 2 82 358 W3 Plana próximas  não contínuas 3-10 encostada onduladas rugosas descorados (com revestimento argiloso) 2 82 111 W3 Plana próximas  não contínuas 3-10 encostada onduladas rugosas descorados 2 86 282 W3 Plana próximas  não contínuas 3-10 encostada onduladas rugosas descorados 2 86 288 W3 Plana próximas  não contínuas 3-10 fechada onduladas rugosas descorados 2 72 286 W3 Plana próximas  não contínuas 3-10 fechada onduladas rugosas descorados 3 88 26 W3 Plana próximas  não contínuas 3-10 fechada onduladas rugosas descorados 3 86 122 W3 Plana m.to próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosas decomposto 3 88 130 W3 Plana m.to próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosas decomposto 3 76 286 W3 Plana m.to próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosas decomposto 3 82 310 W3 Plana m.to próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosas decomposto 3 80 282 W3 Plana m.to próximas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosas descorados 3 78 294 W3 Plana m.to próximas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosas descorados 3 64 24 W3 Plana m.to próximas  pouco contínuas 3-10 fechada planares rugosas descorados 3 88 22 W3 Plana m.to próximas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosas descorados 3 88 28 W3 Plana m.to próximas  não contínuas 3-10 encostada planares rugosas descorados 4 80 148 W3 Plana m.to próximas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosas descorados (com revestimento argiloso) 4 88 294 W4 Plana m.to próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados (com revestimento argiloso) 4 86 110 W4 Plana m.to próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 4 84 118 W4 Plana m.to próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 4 88 118 W4 Plana m.to próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 4 88 290 W4 Plana m.to próximas  não contínuas 10-30 encostada planares rugosas descorados 4 80 124 W4 Plana m.to próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 4 72 120 W4 Plana m.to próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 4 72 120 W4 Plana m.to próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 4 58 293 W4 Plana m.to próximas  não contínuas 10-30 encostada planares rugosas descorados 4 54 22 W4 Plana m.to próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 4 62 17 W4 Plana m.to próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 4 64 28 W4 Plana m.to próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 4 62 18 W4 Plana m.to próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 4 62 22 W4 Plana m.to próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 
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 Estacões Orientação Alteração do maciço Geometria Espaçamento  Continuidade (pressistência) Blocometria (descontinuidade/m3) Abertura Rugosidade Alteração dos bordos 5 72 310 W4 Plana m.to próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 5 78 46 W4 Plana m.to próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 5 78 118 W4 Plana m.to próximas  pouco contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 5 88 260 W4 Plana m.to próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 5 54 38 W4 Plana m.to próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 5 46 30 W4 Plana m.to próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 5 70 336 W4 Plana m.to próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 5 72 348 W4 Plana m.to próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 5 84 338 W4 Plana m.to próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 5 80 348 W4 Plana m.to próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 5 62 287 W4 Plana m.to próximas  pouco contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 5 86 279 W4 Plana m.to próximas  pouco contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 5 90 280 W4 Plana m.to próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 5 87 272 W4 Plana m.to próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 5 82 274 W4 Plana m.to próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 5 87 280 W4 Plana m.to próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 5 38 20 W4 Plana m.to próximas  pouco contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 5 40 14 W4 Plana m.to próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 5 84 292 W4 Plana m.to próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 5 32 16 W4 Plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 5 90 290 W4 Plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 5 80 280 W4 Plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 5 78 280 W4 Plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 5 84 278 W4 Plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 5 83 280 W4 Plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 5 45 10 W4 Plana próximas  pouco contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 5 44 7 W4 Plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 5 48 2 W4 Plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 5 62 360 W4 Plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 5 42 10 W4 Plana próximas  pouco contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 5 78 262 W3 Plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 5 58 2 W3 Plana próximas  pouco contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 
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 Estacões Orientação Alteração do maciço Geometria Espaçamento  Continuidade (pressistência) Blocometria (descontinuidade/m3) Abertura Rugosidade Alteração dos bordos 5 76 226 W3 Plana próximas  não contínuas 10-30 m.to fechada planares rugosas descorados 5 40 174 W3 Plana próximas  não contínuas 10-30 m.to fechada planares rugosas descorados 5 50 344 W3 Plana próximas  não contínuas 3-10 m.to fechada planares rugosas descorados 5 40 12 W3 Plana próximas  não contínuas 3-10 m.to fechada planares rugosas descorados 5 88 130 W3 Plana próximas  pouco contínuas 3-10 m.to fechada planares rugosas descorados 5 40 198 W3 Plana próximas  pouco contínuas 3-10 m.to fechada planares rugosas descorados 5 30 216 W3 Plana próximas  pouco contínuas 3-10 m.to fechada planares rugosas descorados 5 80 130 W3 Plana próximas  não contínuas 3-10 m.to fechada planares rugosas descorados 5 77 32 W3 Plana próximas  não contínuas 3-10 m.to fechada planares rugosas descorados 5 36 200 W3 Plana próximas  pouco contínuas 3-10 m.to fechada planares rugosas descorados 5 32 40 W3 Plana próximas  não contínuas 3-10 m.to fechada planares rugosas descorados 5 56 304 W3 Plana próximas  pouco contínuas 3-10 m.to fechada planares rugosas descorados 5 88 118 W3 Plana próximas  pouco contínuas 3-10 m.to fechada planares rugosas descorados 5 88 24 W4 Plana próximas  não contínuas 3-10 m.to fechada planares rugosas descorados 5 80 142 W4 Plana próximas  pouco contínuas 3-10 fechada planares rugosas descorados 5 33 14 W4 Plana próximas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosas descorados 5 35 17 W4 Plana próximas  pouco contínuas 3-10 fechada planares rugosas descorados 5 34 6 W4 Plana próximas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosas descorados 5 70 264 W4 Plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 5 48 12 W4 Plana próximas  pouco contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 5 80 196 W4 Plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 6 80 324 W4 Plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 6 38 180 W4 Plana próximas  pouco contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 6 80 320 W4 Plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 6 20 300 W4 Plana próximas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosas descorados 6 83 26 W4 Plana próximas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosas descorados 6 74 122 W4 Plana próximas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosas descorados 6 76 312 W4 Plana próximas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosas descorados 6 20 18 W4 Plana próximas  pouco contínuas 3-10 fechada planares rugosas descorados 6 46 202 W4 Plana próximas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosas descorados 6 80 160 W4 Plana próximas  não contínuas 3-10 encostada planares rugosas descorados 6 26 22 W4 Plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 
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 Estacões Orientação Alteração do maciço Geometria Espaçamento  Continuidade (pressistência) Blocometria (descontinuidade/m3) Abertura Rugosidade Alteração dos bordos 6 74 268 W4 Plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 6 40 188 W4 Plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 6 48 212 W4 Plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 6 90 340 W4 Plana próximas  não contínuas 10-30 encostada planares rugosas descorados 6 82 154 W4 Plana próximas  não contínuas 10-30 encostada planares rugosas descorados 6 82 350 W4 Plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 6 79 338 W4 Plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 6 22 8 W4 Plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 6 90 224 W4 Plana próximas  med. contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 6 86 107 W4 Plana próximas  med. contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 6 30 12 W4 Plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 6 55 238 W4 Plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 6 78 58 W4 Plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 6 40 244 W4 Plana próximas  não contínuas 10-30 encostada planares rugosas descorados 6 62 332 W4 Plana próximas  med. contínuas 10-30 encostada planares rugosas descorados 6 90 342 W4 Plana próximas  med. contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 6 90 160 W4 Plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 6 55 40 W4 Plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 6 56 327 W4 Plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 6 88 338 W4 Plana próximas  não contínuas 10-30 encostada planares rugosas descorados 6 90 338 W4 Plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 6 60 346 W4 Plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 6 37 30 W3 Plana próximas  med. contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 6 30 22 W3 Plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 6 72 202 W3 Plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 6 76 353 W3 Plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 6 63 146 W3 Plana próximas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosas descorados 6 87 152 W3 Plana próximas  med. contínuas 3-10 encostada planares rugosas descorados 6 87 346 W3 Plana próximas  não contínuas 3-10 encostada planares rugosas descorados 6 90 286 W3 Plana próximas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosas descorados 6 70 352 W3 Plana próximas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosas descorados 6 32 16 W3 Plana próximas  med. contínuas 3-10 fechada planares rugosas descorados 
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 Estacões Orientação Alteração do maciço Geometria Espaçamento  Continuidade (pressistência) Blocometria (descontinuidade/m3) Abertura Rugosidade Alteração dos bordos 6 90 120 W3 Plana próximas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosas descorados 6 82 118 W3 Plana próximas  med. contínuas 3-10 fechada planares rugosas descorados 6 80 120 W3 Plana próximas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosas descorados 6 20 32 W3 Plana próximas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosas descorados 6 48 28 W3 Plana próximas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosas descorados 7 29 20 W3 Plana med. afastadas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosas descorados 7 23 14 W3 Plana med. afastadas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosas descorados 7 38 18 W3 Plana med. afastadas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosas descorados 8 90 202 W3 Plana med. afastadas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosas descorados 8 70 338 W3 Plana próximas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosas descorados 8 80 340 W4 Plana próximas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosas descorados 8 82 66 W4 Plana próximas  med. contínuas 3-10 fechada planares rugosas descorados 8 56 28 W4 Plana próximas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosas descorados 8 52 26 W4 Plana próximas  não contínuas 3-10 encostada planares rugosas descorados 8 90 306 W4 Plana próximas  não contínuas 3-10 encostada planares rugosas descorados 8 50 8 W4 Plana próximas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosas descorados 8 62 22 W4 Plana próximas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosas descorados 8 66 17 W4 Plana próximas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosas descorados 8 80 163 W4 Plana próximas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosas descorados 8 27 22 W4 Plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 8 30 8 W4 Plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 8 58 10 W4 Plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 8 32 12 W4 Plana próximas  med. contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 8 32 2 W4 Plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 8 80 282 W4 Plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 8 77 78 W4 Plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 8 32 18 W4 Plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 8 78 128 W4 Plana próximas  med. contínuas 10-30 encostada planares rugosas descorados 8 88 260 W4 Plana próximas  não contínuas 10-30 encostada planares rugosas descorados 8 86 286 W4 Plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 8 37 14 W4 Plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 8 80 122 W4 Plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 
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 Estacões Orientação Alteração do maciço Geometria Espaçamento  Continuidade (pressistência) Blocometria (descontinuidade/m3) Abertura Rugosidade Alteração dos bordos 9 38 50 W4 Plana próximas  med. contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 9 32 34 W4 Plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 9 30 28 W4 Plana próximas  não contínuas 10-30 encostada planares rugosas descorados 9 38 18 W4 Plana próximas  med. contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 9 32 22 W4 Plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 9 34 16 W4 Plana próximas  med. contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 9 30 22 W4 Plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 9 33 6 W4 Plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 9 30 10 W4 Plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 9 64 350 W4 Plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 9 40 360 W4 Plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 9 30 6 W4 Plana próximas  med. contínuas 10-30 encostada planares rugosas descorados 9 86 338 W4 Plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 9 40 6 W4 Plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 9 38 18 W4 Plana próximas  med. contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 9 30 7 W4 Plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 9 34 8 W4 Plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 9 44 354 W4 Plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 9 50 352 W4 Plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 9 40 356 W4 Plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 9 42 354 W4 Plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 9 80 326 W4 Plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 9 38 354 W4 Plana próximas  med. contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 10 32 18 W4 Plana med. afastadas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 10 33 17 W4 Plana med. afastadas  não contínuas 10-30 encostada planares rugosas descorados 10 34 20 W4 Plana med. afastadas  não contínuas 10-30 encostada planares rugosas descorados 10 40 10 W4 Plana med. afastadas  med. contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 11 39 40 W4 Plana med. afastadas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 11 39 40 W4 Plana med. afastadas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 11 87 38 W4 Plana med. afastadas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 12 29 3 W4 Plana med. afastadas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 12 26 352 W4 Plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 
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 Estacões Orientação Alteração do maciço Geometria Espaçamento  Continuidade (pressistência) Blocometria (descontinuidade/m3) Abertura Rugosidade Alteração dos bordos 12 55 323 W4 Plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 12 60 313 W4 Plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 12 68 308 W4 Plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 12 26 22 W4 Plana próximas  med. contínuas 3-10 encostada planares rugosas descorados 12 29 4 W4 Plana próximas  med. contínuas 3-10 fechada planares rugosas descorados 12 38 360 W4 Plana próximas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosas descorados 12 64 306 W4 Plana próximas  med. contínuas 3-10 encostada planares rugosas descorados 13 78 266 W4 Plana m.to próximas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosas descorados 13 80 88 W4 Plana m.to próximas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosas descorados 13 46 354 W4 Plana m.to próximas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosas descorados 13 87 88 W4 Plana m.to próximas  med. contínuas 3-10 fechada planares rugosas descorados 13 57 328 W4 Plana m.to próximas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosas descorados 13 72 252 W2-W3 plana m.to próximas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosas descorados 13 82 258 W2-W3 plana m.to próximas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosas descorados 13 70 336 W2-W3 plana m.to próximas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosas descorados 13 90 330 W2-W3 plana m.to próximas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosas descorados 13 64 340 W2-W3 plana m.to próximas  med. contínuas 3-10 fechada planares rugosas descorados 13 68 332 W2-W3 plana m.to próximas  med. contínuas 3-10 fechada planares rugosas descorados 13 72 99 W2-W3 plana m.to próximas  não contínuas 3-10 encostada planares rugosas descorados 13 82 268 W2-W3 plana m.to próximas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosas descorados 13 78 324 W2-W3 plana m.to próximas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosas descorados 13 68 334 W2-W3 plana m.to próximas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosas descorados 13 68 324 W2-W3 plana m.to próximas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosas descorados 13 64 334 W2-W3 plana m.to próximas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosas descorados 13 62 338 W2-W3 plana m.to próximas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosas descorados 13 64 330 W2-W3 plana m.to próximas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosas descorados 13 64 338 W2-W3 plana m.to próximas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosas descorados 13 82 274 W2-W3 plana m.to próximas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosas descorados 13 72 332 W2-W3 plana m.to próximas  não contínuas 3-10 encostada planares rugosas descorados 13 74 340 W2-W3 plana m.to próximas  med. contínuas 3-10 fechada planares rugosas descorados 13 62 334 W2-W3 plana m.to próximas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosas descorados 13 64 330 W2-W3 plana m.to próximas  med. contínuas 3-10 fechada planares rugosas descorados 
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 Estacões Orientação Alteração do maciço Geometria Espaçamento  Continuidade (pressistência) Blocometria (descontinuidade/m3) Abertura Rugosidade Alteração dos bordos 13 84 322 W2-W3 plana m.to próximas  não contínuas 3-10 encostada planares rugosas descorados 13 86 328 W2-W3 plana m.to próximas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosas descorados 13 68 318 W2-W3 plana m.to próximas  pouco contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados (com revestimento argiloso) 14 64 16 W3 plana próximas  pouco contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados (com revestimento argiloso) 14 82 119 W3 plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 14 78 117 W3 plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 14 82 122 W3 plana próximas  pouco contínuas 10-30 encostada planares rugosas descorados 14 52 18 W3 plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 14 46 20 W3 plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 14 80 298 W3 plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 14 56 44 W3 plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 14 86 310 W3 plana próximas  pouco contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 14 76 308 W3 plana próximas  pouco contínuas 10-30 fechada planares rugosas descorados 14 78 296 W3 plana próximas  pouco contínuas 10-30 encostada planares rugosas descorados (com revestimento argiloso) 14 88 284 W3-W4 plana m.to próximas  não contínuas >30 encostada planares rugosas descorados (com revestimento argiloso) 14 84 110 W3-W4 plana m.to próximas  não contínuas >30 fechada planares rugosas descorados 14 80 118 W3-W4 plana m.to próximas  não contínuas >30 fechada planares rugosas descorados 14 54 32 W3-W4 plana m.to próximas  não contínuas >30 fechada planares rugosas descorados 14 54 18 W3-W4 plana m.to próximas  não contínuas >30 encostada planares rugosas descorados 14 42 38 W3-W4 plana m.to próximas  não contínuas >30 fechada planares rugosas descorados 14 52 28 W3-W4 plana m.to próximas  não contínuas >30 fechada planares rugosas descorados 14 78 300 W3-W4 plana m.to próximas  não contínuas >30 fechada planares rugosa descorados 14 54 24 W3-W4 plana m.to próximas  não contínuas >30 fechada planares rugosa descorados 14 90 282 W3-W4 plana m.to próximas  não contínuas >30 fechada planares rugosa descorados 14 88 294 W3-W4 plana m.to próximas  não contínuas >30 encostada planares rugosa descorados 14 56 26 W3-W4 plana m.to próximas  não contínuas >30 fechada planares rugosa descorados 14 90 316 W3-W4 plana m.to próximas  não contínuas >30 fechada planares rugosa descorados 14 88 300 W3-W4 plana m.to próximas  não contínuas >30 fechada planares rugosa descorados 14 87 288 W3-W4 plana m.to próximas  não contínuas >30 fechada planares rugosa descorados 14 88 296 W3-W4 plana m.to próximas  não contínuas >30 fechada planares rugosa descorados 14 90 286 W3-W4 plana m.to próximas  não contínuas >30 encostada planares rugosa descorados 14 88 96 W3-W4 plana m.to próximas  pouco contínuas 10-30 encostada planares rugosa descorados 
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 Estacões Orientação Alteração do maciço Geometria Espaçamento  Continuidade (pressistência) Blocometria (descontinuidade/m3) Abertura Rugosidade Alteração dos bordos 14 86 272 W3-W4 plana m.to próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosa descorados 14 68 26 W3-W4 plana m.to próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosa descorados 14 78 276 W3-W4 plana m.to próximas  pouco contínuas 10-30 fechada planares rugosa descorados 14 50 20 W3-W4 plana m.to próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosa descorados 14 68 290 W3-W4 plana m.to próximas  pouco contínuas 10-30 fechada planares rugosa descorados 14 56 14 W3-W4 plana m.to próximas  não contínuas 10-30 encostada planares rugosa descorados 14 82 302 W3-W4 plana m.to próximas  pouco contínuas 10-30 fechada planares rugosa descorados 14 84 300 W3-W4 plana m.to próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosa descorados 14 90 308 W3-W4 plana m.to próximas  pouco contínuas 10-30 fechada planares rugosa descorados 14 82 140 W3-W4 plana m.to próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosa descorados 14 74 306 W3-W4 plana m.to próximas  pouco contínuas 10-30 fechada planares rugosa descorados 14 87 100 W3-W4 plana m.to próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosa descorados 14 70 282 W3-W4 plana m.to próximas  não contínuas 10-30 encostada planares rugosa descorados 14 87 300 W3-W4 plana m.to próximas  não contínuas 10-30 encostada planares rugosa descorados 14 88 308 W3-W4 plana m.to próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosa descorados 14 80 287 W3-W4 plana m.to próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosa descorados 14 82 289 W3-W4 plana m.to próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosa descorados 14 82 290 W3-W4 plana m.to próximas  pouco contínuas 10-30 fechada planares rugosa descorados 14 82 305 W3-W4 plana m.to próximas  pouco contínuas 10-30 fechada planares rugosa descorados 14 85 300 W3-W4 plana m.to próximas  não contínuas 10-30 encostada planares rugosa descorados 14 86 290 W3-W4 plana m.to próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosa descorados 14 82 285 W3-W4 plana m.to próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosa descorados 14 80 282 W3-W4 plana m.to próximas  pouco contínuas 10-30 fechada planares rugosa descorados 14 85 119 W3-W4 plana m.to próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosa descorados 14 82 120 W3-W4 plana m.to próximas  pouco contínuas 10-30 fechada planares rugosa descorados 14 80 283 W3-W4 plana m.to próximas  não contínuas 10-30 encostada planares rugosa descorados 14 83 300 W3-W4 plana m.to próximas  não contínuas 10-30 encostada planares rugosa descorados 15 82 130 W2-W3 plana próximas  med. contínuas 3-10 encostada planares rugosa descorados 15 80 118 W2-W3 plana próximas  não contínuas 3-10 encostada planares rugosa descorados 15 87 120 W2-W3 plana próximas  med. contínuas 3-10 encostada planares rugosa descorados 15 78 290 W2-W3 plana próximas  med. contínuas 3-10 encostada planares rugosa descorados 15 82 282 W2-W3 plana próximas  não contínuas 3-10 encostada planares rugosa descorados 
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 Estacões Orientação Alteração do maciço Geometria Espaçamento  Continuidade (pressistência) Blocometria (descontinuidade/m3) Abertura Rugosidade Alteração dos bordos 15 76 290 W2-W3 plana próximas  med. contínuas 3-10 encostada planares rugosa descorados 15 78 304 W2-W3 plana próximas  não contínuas 3-10 encostada planares rugosa descorados 15 78 290 W2-W3 plana próximas  não contínuas 3-10 encostada planares rugosa descorados 15 80 280 W2-W3 plana próximas  não contínuas 3-10 encostada planares rugosa descorados 15 60 52 W2-W3 plana próximas  não contínuas 3-10 encostada planares rugosa descorados 15 90 302 W2-W3 plana próximas  não contínuas 3-10 encostada planares rugosa descorados 15 82 306 W2-W3 plana próximas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosa descorados 15 86 302 W2-W3 plana próximas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosa descorados 15 78 330 W2-W3 plana próximas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosa descorados 15 88 110 W2-W3 plana próximas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosa descorados 15 82 280 W2-W3 plana próximas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosa descorados 15 90 310 W2-W3 plana próximas  med. contínuas 3-10 fechada planares rugosa descorados 15 87 302 W2-W3 plana próximas  med. contínuas 3-10 fechada planares rugosa descorados 15 80 312 W2-W3 plana próximas  med. contínuas 3-10 fechada planares rugosa descorados 15 82 118 W2-W3 plana próximas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosa descorados 15 82 287 W2-W3 plana próximas  não contínuas 3-10 encostada planares rugosa descorados 15 88 300 W2-W3 plana próximas  não contínuas 3-10 encostada planares rugosa descorados 15 82 303 W2-W3 plana próximas  med. contínuas 3-10 fechada planares rugosa descorados 15 80 118 W2-W3 plana próximas  med. contínuas 3-10 fechada planares rugosa descorados 15 78 112 W2-W3 plana próximas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosa descorados 15 76 330 W2-W3 plana próximas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosa descorados 15 78 332 W2-W3 plana próximas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosa descorados 15 88 122 W2-W3 plana próximas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosa descorados 15 86 287 W2-W3 plana próximas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosa descorados 15 77 290 W2-W3 plana próximas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosa descorados 15 78 300 W2-W3 plana próximas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosa descorados 15 76 50 W2-W3 plana próximas  med. contínuas 3-10 fechada planares rugosa descorados 15 90 300 W2-W3 plana próximas  não contínuas 3-10 encostada planares rugosa descorados 15 82 116 W2-W3 plana próximas  não contínuas 3-10 encostada planares rugosa descorados 15 90 300 W2-W3 plana próximas  med. contínuas 3-10 encostada planares rugosa descorados 15 88 302 W2-W3 plana próximas  med. contínuas 3-10 encostada planares rugosa descorados 15 77 332 W2-W3 plana próximas  med. contínuas 3-10 fechada planares rugosa descorados 
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 Estacões Orientação Alteração do maciço Geometria Espaçamento  Continuidade (pressistência) Blocometria (descontinuidade/m3) Abertura Rugosidade Alteração dos bordos 15 80 114 W2-W3 plana próximas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosa descorados 15 82 277 W2-W3 plana próximas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosa descorados 15 78 298 W2-W3 plana próximas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosa descorados 15 88 300 W2-W3 plana próximas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosa descorados 15 82 312 W2-W3 plana próximas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosa descorados 15 62 50 W2-W3 plana próximas  med. contínuas 3-10 fechada planares rugosa descorados 15 86 300 W2-W3 plana próximas  med. contínuas 3-10 fechada planares rugosa descorados 15 78 310 W2-W3 plana próximas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosa descorados 15 80 120 W2-W3 plana próximas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosa descorados 15 87 124 W2-W3 plana próximas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosa descorados 15 78 290 W2-W3 plana próximas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosa descorados 15 90 300 W2-W3 plana próximas  med. contínuas 3-10 fechada planares rugosa descorados 15 80 118 W2-W3 plana próximas  med. contínuas 3-10 fechada planares rugosa descorados 15 88 300 W2-W3 plana próximas  med. contínuas 3-10 fechada planares rugosa descorados 15 78 288 W2-W3 plana próximas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosa descorados 15 85 290 W2-W3 plana próximas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosa descorados 15 86 300 W2-W3 plana próximas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosa descorados 15 82 283 W2-W3 plana próximas  pouco contínuas 3-10 fechada planares rugosa descorados 15 84 289 W2-W3 plana próximas  med. contínuas 3-10 encostada planares rugosa descorados (com revestimento argiloso) 16 70 123 W2-W3 plana próximas  não contínuas 3-10 encostada planares rugosa descorados 16 83 159 W2-W3 plana próximas  não contínuas 3-10 encostada planares rugosa descorados 16 78 201 W2-W3 plana próximas  med. contínuas 3-10 encostada planares rugosa descorados 16 86 315 W3 plana próximas  não contínuas 3-10 encostada planares rugosa descorados 16 90 112 W3 plana próximas  med. contínuas 3-10 encostada planares rugosa descorados 16 80 315 W3 plana próximas  med. contínuas 3-10 encostada planares rugosa descorados 17 68 172 W3 plana próximas  não contínuas 3-10 encostada planares rugosa descorados 17 70 164 W3 plana próximas  pouco contínuas 3-10 encostada planares rugosa descorados 17 58 194 W3 plana próximas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosa descorados 18 67 119 W3 plana próximas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosa descorados 18 80 114 W3 plana próximas  pouco contínuas 3-10 fechada planares rugosa descorados 18 61 270 W3 plana próximas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosa descorados 19 82 354 W3 plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosa descorados 
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 Estacões Orientação Alteração do maciço Geometria Espaçamento  Continuidade (pressistência) Blocometria (descontinuidade/m3) Abertura Rugosidade Alteração dos bordos 19 86 280 W3 plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosa descorados 19 73 285 W3 plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosa descorados 19 85 283 W3 plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosa descorados 20 84 353 W3 plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosa descorados 20 75 287 W3 plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosa descorados 20 84 280 W3 plana próximas  pouco contínuas 10-30 fechada planares rugosa descorados 21 86 112 W4 plana próximas  não contínuas 10-30 encostada planares rugosa descorados 21 72 121 W4 plana próximas  med. contínuas 10-30 fechada planares rugosa descorados 21 88 130 W4 plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosa descorados 21 83 308 W4 plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosa descorados 22 80 126 W4 plana próximas  med. contínuas 10-30 encostada planares rugosa descorados 22 87 292 W4 plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosa descorados 22 57 290 W4 plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosa descorados 22 63 15 W4 plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosa descorados 22 64 27 W4 plana próximas  pouco contínuas 10-30 fechada planares rugosa descorados 23 88 260 W4 plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosa descorados 23 53 33 W4 plana próximas  med. contínuas 10-30 encostada planares rugosa descorados 23 70 336 W4 plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosa descorados (com revestimento argiloso) 23 75 346 W4 plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosa descorados 23 84 337 W4 plana próximas  med. contínuas 10-30 fechada planares rugosa descorados 23 63 288 W4 plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosa descorados 23 90 277 W4 plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosa descorados 23 82 274 W4 plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosa descorados 24 40 10 W4 plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosa descorados 24 82 275 W4 plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosa descorados 24 77 279 W4 plana próximas  não contínuas 10-30 encostada planares rugosa descorados 24 63 357 W4 plana próximas  pouco contínuas 10-30 encostada planares rugosa descorados 24 47 360 W4 plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosa descorados 25 70 333 W4 plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosa descorados 25 64 280 W4 plana próximas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosa descorados 25 90 267 W4 plana próximas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosa descorados 26 83 277 W4 plana próximas  med. contínuas 3-10 fechada planares rugosa descorados 
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 Estacões Orientação Alteração do maciço Geometria Espaçamento  Continuidade (pressistência) Blocometria (descontinuidade/m3) Abertura Rugosidade Alteração dos bordos 26 78 281 W4 plana próximas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosa descorados 26 72 341 W4 plana próximas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosa descorados (com revestimento argiloso) 27 85 352 W4 plana próximas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosa descorados 27 77 271 W4 plana próximas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosa descorados 27 75 273 W4 plana próximas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosa descorados 27 77 274 W4 plana próximas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosa descorados 28 83 280 W4 plana próximas  pouco contínuas 3-10 fechada planares rugosa descorados 28 85 291 W4 plana próximas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosa descorados 28 89 270 W4 plana próximas  pouco contínuas 3-10 fechada planares rugosa descorados 28 84 333 W4 plana próximas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosa descorados 28 90 270 W4 plana próximas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosa descorados 29 90 268 W2-W3 plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosa descorados 29 83 330 W2-W3 plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosa descorados 29 87 265 W2-W3 plana próximas  pouco contínuas 10-30 fechada planares rugosa descorados 30 83 320 W2-W3 plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosa descorados 30 39 175 W2-W3 plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosa descorados 30 41 180 W2-W3 plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosa descorados 31 27 20 W3 plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosa descorados 31 48 187 W3 plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosa descorados 31 23 7 W3 plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosa descorados 32 79 338 W3 plana próximas  pouco contínuas 10-30 fechada planares rugosa descorados 32 81 153 W3 plana próximas  pouco contínuas 10-30 fechada planares rugosa descorados 32 30 11 W3 plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosa descorados 33 62 337 W4 plana próximas  pouco contínuas 10-30 fechada planares rugosa descorados 33 68 324 W4 plana próximas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosa descorados 33 72 332 W4 plana próximas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosa descorados 34 63 340 W4 plana próximas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosa descorados 34 78 324 W4 plana próximas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosa descorados 34 62 337 W4 plana próximas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosa descorados (com revestimento argiloso) 35 82 257 W4 plana próximas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosa descorados 35 64 333 W4 plana próximas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosa descorados 35 68 330 W4 plana próximas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosa descorados 
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 Estacões Orientação Alteração do maciço Geometria Espaçamento  Continuidade (pressistência) Blocometria (descontinuidade/m3) Abertura Rugosidade Alteração dos bordos 35 72 99 W4 plana próximas  pouco contínuas 3-10 fechada planares rugosa descorados 36 40 187 W3 plana próximas  pouco contínuas 3-10 fechada planares rugosa descorados 36 90 341 W3 plana próximas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosa descorados 36 23 7 W3 plana próximas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosa descorados 37 90 340 W3 plana próximas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosa descorados 37 24 5 W3 plana próximas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosa descorados 37 83 256 W3 plana próximas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosa descorados 38 74 267 W3 plana próximas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosa descorados 38 26 22 W3 plana próximas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosa descorados 38 22 7 W3 plana próximas  pouco contínuas 3-10 fechada planares rugosa descorados 39 38 10 W3 plana próximas  pouco contínuas 3-10 m.to fechada planares rugosa descorados 39 40 7 W3 plana próximas  não contínuas 3-10 m.to fechada planares rugosa descorados 39 29 21 W3 plana próximas  não contínuas 3-10 m.to fechada planares rugosa descorados 39 23 15 W3 plana próximas  não contínuas 3-10 m.to fechada planares rugosa descorados 40 64 350 W2 plana próximas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosa descorados 40 30 21 W2 plana próximas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosa descorados 40 86 337 W2 plana próximas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosa descorados 41 58 8 W2 plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosa descorados 41 66 17 W2 plana próximas  pouco contínuas 10-30 fechada planares rugosa descorados 41 63 21 W2 plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosa descorados 41 32 11 W2 plana próximas  med. contínuas 10-30 fechada planares rugosa descorados 42 76 310 W2-W3 plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosa descorados 42 20 17 W2-W3 plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosa descorados 42 74 122 W2-W3 plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosa descorados 42 80 196 W2-W3 plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosa descorados 43 22 8 W2-W3 plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosa descorados 43 83 153 W2-W3 plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosa descorados 43 83 351 W2-W3 plana próximas  med. contínuas 10-30 fechada planares rugosa descorados 44 56 320 W2-W3 plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosa descorados 44 68 307 W2-W3 plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosa descorados 44 77 265 W2-W3 plana próximas  pouco contínuas 10-30 fechada planares rugosa descorados 44 78 269 W2-W3 plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosa descorados 
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 Estacões Orientação Alteração do maciço Geometria Espaçamento  Continuidade (pressistência) Blocometria (descontinuidade/m3) Abertura Rugosidade Alteração dos bordos 45 39 41 W3 plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosa descorados 45 38 40 W3 plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosa descorados 45 87 37 W3 plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosa descorados 46 34 19 W3 plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosa descorados 46 32 19 W3 plana próximas  med. contínuas 10-30 fechada planares rugosa descorados 46 40 11 W3 plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosa descorados 47 33 17 W3 plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosa descorados 47 38 21 W3 plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosa descorados 47 34 10 W3 plana próximas  med. contínuas 10-30 fechada planares rugosa descorados 47 40 11 W3 plana próximas  pouco contínuas 10-30 fechada planares rugosa descorados 48 41 11 W2-W3 plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosa descorados 48 40 40 W2-W3 plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosa descorados 48 38 20 W2-W3 plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosa descorados 48 41 10 W2-W3 plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosa descorados 49 86 309 W2-W3 plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosa descorados 49 75 308 W2-W3 plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosa descorados 49 41 11 W2-W3 plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosa descorados 50 54 31 W2 plana próximas  pouco contínuas 10-30 fechada planares rugosa descorados 50 81 113 W2 plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosa descorados 50 78 295 W2 plana próximas  não contínuas 10-30 fechada planares rugosa descorados 50 79 290 W2 plana próximas  med. contínuas 10-30 fechada planares rugosa descorados 51 90 281 W2-W3 plana próximas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosa descorados 51 68 20 W2-W3 plana próximas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosa descorados 51 80 276 W2-W3 plana próximas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosa descorados 51 78 280 W2-W3 plana próximas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosa descorados 52 87 288 W2 plana próximas  med. contínuas 3-10 fechada planares rugosa descorados 52 54 31 W2 plana próximas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosa descorados 52 44 33 W2 plana próximas  pouco contínuas 3-10 fechada planares rugosa descorados 53 86 287 W2-W3 plana próximas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosa descorados 53 90 286 W2-W3 plana próximas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosa descorados 53 88 291 W2-W3 plana próximas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosa descorados (com revestimento argiloso) 54 68 23 W3 plana próximas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosa descorados 
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 Estacões Orientação Alteração do maciço Geometria Espaçamento  Continuidade (pressistência) Blocometria (descontinuidade/m3) Abertura Rugosidade Alteração dos bordos 54 76 279 W3 plana próximas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosa descorados 54 84 297 W3 plana próximas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosa descorados 55 49 21 W3 plana próximas  pouco contínuas 3-10 fechada planares rugosa descorados 55 81 295 W3 plana próximas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosa descorados 55 76 309 W3 plana próximas  med. contínuas 3-10 fechada planares rugosa descorados 56 81 120 W3 plana próximas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosa descorados 56 74 300 W3 plana próximas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosa descorados 56 56 28 W3 plana próximas  pouco contínuas 3-10 fechada planares rugosa descorados 56 80 291 W3 plana próximas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosa descorados 57 83 320 W2-W3 plana próximas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosa descorados 57 48 187 W2-W3 plana próximas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosa descorados 57 78 317 W2-W3 plana próximas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosa descorados 58 81 153 W2-W3 plana próximas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosa descorados 58 68 325 W2-W3 plana próximas  med. contínuas 3-10 fechada planares rugosa descorados 58 84 321 W2-W3 plana próximas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosa descorados 59 47 187 W2-W3 plana próximas  pouco contínuas 3-10 fechada planares rugosa descorados 59 48 188 W2-W3 plana próximas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosa descorados 59 84 320 W2-W3 plana próximas  não contínuas 3-10 fechada planares rugosa descorados  
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