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Nome do Componente Curricular em inglês: Rock Mechanics
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Carga horária semestral
Ex: 45 horas

Unidade acadêmica:
Escola de Minas - EM
Carga horária semanal teórica
03 horas/aula

Carga horária semanal prática
00 horas/aula

Data de aprovação no colegiado:
Ementa: Propriedades e índices físicos das rochas e descontinuidades; classificação
geomecânica dos maciços rochosos e suas aplicações em engenharia. Estado de tensões nos
maciços rochosos: fatores condicionantes, estimação e técnicas de medição. Comportamento
tensão-deformação-tempo de rochas e maciços rochosos, critérios de ruptura para rochas e
maciços rochosos, deformabilidade e ensaios de campo. Comportamento mecânico das
descontinuidades: critérios de ruptura e deformabilidade de descontinuidades. Fluxo em
maciços rochosos: princípios gerais, determinação da permeabilidade das rochas e
piezômetros.
Conteúdo Programático:
1. Propriedades índice das rochas: peso específico; porosidade; umidade; permeabilidade; grau
de fissuramento; dureza; alterabilidade/durabilidade; resistência mecânica e importância da
anisotropia; determinação em laboratório
2. Classificações geomecânicas para maciços rochosos: parâmetros a serem estudados da rocha
sã e as descontinuidades; natureza estocástica dos parâmetros; Rock Quality Designation;
Rock Mass Rating; Rock Mass Quality; Rock Mass Number; Geological
Strength Index; Rock Mass index e alternativas; limitações.
3. Comportamento mecânico das descontinuidades rochosas: influência da rugosidade,
critérios, ensaios de campo e laboratório.
4. Distribuição de tensões em maciços rochosos: conceitos básicos de tensão-deformação e
resistência; importância das tensões e dificuldades na medição e no cálculo; tensões naturais e
induzidas; direções e tensões principais; ensaios de determinação das tensões.
5. Deformabilidade da rocha sã e do maciço rochoso; lei de Hooke generalizada;
comportamentos inelástico e não linear.
6. Resistência da rocha sã e do maciço rochoso; critérios de resistência; ensaios de laboratório.
7. Tensão-deformação-tempo em rocha sã e no maciço: causas, relevância; modelos; ensaios 8.
Fluxo em maciços rochosos: relevância; complexidade; princípios físicos; modelos;
determinação in situ.
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