
Resumo 

O trabalho agora publicado visa o estabelecimento de métodos de avaliação do grau de segurança ao 

colapso de maciços constituidos por solos ou rochas diaclasadas.  

Os métodos sugeridos para os vários casos têm em comum a intervenção do campo dos 

deslocamentos na definição da segurança. Esta é medida pelo estabelecimento de condições que 

provoquem o colapso na simulação numérica, aferindo-se a segurança pelo grau de afastamento em 

relação àquele. Por razões que se desenvolvem ao longo do trabalho, optou-se por simular o colapso 

através da redução das características resistentes dos materiais.  

Conforme se depreende do exposto, os modelos e os programas de cálculo desenvolvidos não são 

mais que ferramentas de avaliação de um certo grau de segurança. No capítulo 3 desenvolvem-se 

estes aspectos, concluindo-se que mesmo as análises com base probabilística necessitam das 

referidas ferramentas de base determinística. Neste mesmo capítulo apresentam-se algumas 

conclusões que reflectem, por um lado, a necessidade de fazer intervir o campo dos deslocamentos 

na definição da segurança, e por outro, a interferência que o ângulo de atrito interno tem na 

quantificação do grau de segurança. Estas conclusões levaram aos estudos referidos nos capítulos 

seguintes (4 e 5) que têm em comum o de se debruçarem sobre materiais com elevado atrito interno, 

como sejam os enrocamentos e as rochas diaclasadas, ou seja aqueles que maiores dificuldades 

apresentam na simulação numérica do colapso.  

Os modelos desenvolvidos, quer para os solos, quer para as rochas, são do tipo não linear nas 

relações entre tensões e deformações, com obediência a critérios de cedência 3D ou 2D que 

determinam as resistências locais dos materiais, ou seja, a plastificação da matéria. O colapso dos 

maciços exige a criação progressiva de bandas de plastificação com a posterior formação de figuras 

de cedência com comportamento aproximadamente de corpo rígido.  

Abstract 

This work states methods for the evaluation of the safety factor, against failure, for soil masses or rock 

masses with joints.  

The methods are presented for several cases and they have in common to include displacements in 

the definition of safety. Failure lead to instability in the numerical solution and there of safety is 

defined. To reach failure the strength characteristics of the soil or rock joints are progressively 

reduced.  

Therefore, the modelling and calculation programs developed are no more than tools to evaluate the 

degree of safety.  



In chapter 3 these subjects are detailed and it as been concluded that the probabilistic definition of 

safety is better complemented with these deterministic tools. In the same chapter the conclusions 

indicate on one hand that the displacements must be included in the definition of safety, on the other 

hand, that the friction angle plays a special role on the values of the factor of safety obtained. For this 

reason chapters 4 and 5 treat materials with great friction angles such as rock filling materials and 

jointed rocks; that is, those materials which present greater difficulties in failure modeling.  

The models developed both for soils and for jointed rocks are of the nonlinear type in the stress-strain 

relationships, with yield criteria in 2D and 3D. The failure of the earth masses imply the developement 

of shear bands with yieldind in the later stages. Between these shear bands the earth masses behave 

as rigid bodies.  


