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RESUMO 

 

 

O corpo mineralizado da Mina Pilar de Goiás se apresenta em forma de veios de quartzo 

tabulares a lenticulares com espessura média de 1,5 m, mergulha suavemente entre 18° e 

22° na direção SSW, o qual é explorado pelo método de lavra Câmaras e Pilares. Durante 

a finalização dos painéis de lavra nos setores RS 602/RS 603 no período entre agosto – 

setembro de 2017, foram identificadas as primeiras evidencias de puncionamento do piso, 

representados pela formação de trincas e protuberâncias longitudinais e obliquas ao eixo 

das câmaras de produção, seguido de frequentes registros de perda espontânea de massa 

dos pilares. Esta sequência de eventos levou à decisão de interromper e interditar 

indefinidamente o setor de produção com o intuito de estabelecer uma metodologia de 

monitoramento da deformação e entendimento do fenômeno.  

Uma revisão detalhada das informações geológicas do setor permitiu formular uma 

estreita relação das instabilidades com a presença local de uma camada concordante de 5 

metros de espessura de Talco Xisto na base dos pilares. As deformações, quebras e 

recalques dos pisos e dos pilares neste maciço rochoso de resistência particularmente 

baixa foram tratados analogicamente sob os conceitos de capacidade última de carga para 

fundações quadradas rasas. Para oferecer uma análise mais próxima das características 

observadas em terreno, realizou-se uma estimativa do comportamento tensão deformação 

do maciço rochoso por modelagem numérica tridimensional por elementos finitos no 

software RS3 da RocScience®, devido às particularidades nos formatos das escavações 

como galerias shanty Back, pilares assimétricos anisotrópicos.  

Para calibração dos resultados de deslocamento na base de pilares em maciço 

anisotrópico, forem verificados os efeitos das tensões horizontais e cargas por 

cisalhamento com testes preliminares em médio homogêneo, os quais replicaram de 

maneira satisfatória as observações de campo, em contraste com as amplas variações dos 

resultados dos modelos analíticos para capacidade de carga de fundações para camadas 

horizontais. 

 

Palavras chave: Câmaras e Pilares; Capacidade de carga; Modelagem numérica 3D; Talco 

Xisto; Puncionamento de piso. 
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ABSTRACT 

 

 

The Pilar de Goiás mine presents a mineralized body in the form of lenticular tabular 

quartz veins with a mean thickness of 1.5 m, plunging gently between 18° and 22° in the 

SSW direction. This body is explored through Room and Pillar mining method. Between 

August and September 2017, during the final stage of the production of panels in the 

sectors RS 602 / RS 603, the first evidences of floor punching were identified, represented 

by the formation of cracks and oblique protuberances along and perpendicular to the axis 

of the production drifts, followed by frequent records of spontaneous loss of mass in the 

pillars. This sequence of events led to the decision to interrupt and interdict the production 

for an indefinite time in order to establish a method to monitor the deformation and 

understand the phenomenon.  

A detailed review of the geological information of the sector allowed the formulation of 

a close relation between the instabilities and the local presence of a concordant layer of 5 

meters of low-strength Talc Schist in the base of the pillars. The deformations, failures 

and settlements of the floor and pillars in this particularly low-strength rock mass were 

treated analogously under the concepts of ultimate load capacity for shallow square 

foundations. In order to provide a closer analysis of the features observed in the field, a 

Strain - Stress behavior estimation of the rock mass by finite element three-dimensional 

numerical modeling was performed in the RocScience® RS3 software, due to the 

particularities of the excavation formats such as Shanty Back and asymmetric, anisotropic 

pillars. 

In order to calibrate the displacement results in the pillar base anisotropic rock mass, the 

effects of horizontal stresses and shear load stresses were verified with preliminary tests 

in a homogeneous medium, which replicated the field observations in a satisfactory way, 

contrary to the wide variations of results of analytical models for the load capacity of 

foundations for horizontal layers. 

 

 

Keywords: Room and Pillar; Bearing capacity; 3D numerical modeling; Schist talc; Floor 

punching. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1.  CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

A interação entre os pilares e o piso da sua fundação é um fator muito importante nas 

análises de estabilidade para minas exploradas pelo método de câmaras e pilares, já que 

pode derivar em colapsos e, dependendo da profundidade, pode chegar a ativar processos 

de subsidência de grande escala. Particularmente, quando os materiais que compõem o 

maciço rochoso da base dos pilares são fracos ou susceptíveis a deterioração importante, 

a estabilidade regional da mina pode estar relacionada ao comportamento do piso, e não 

tanto às propriedades dos pilares ou dos estratos do teto. 

 

Trabalhos específicos (Corredor et al., 2015) e consultorias internacionais tais como 

ITASCA (2013), AMC (2013) e SBVS (2012) realizaram a definição dos parâmetros de 

projeto tais como estabilidade dos vãos máximos (spans) e o cálculo de resistência dos 

elementos de suporte naturais (pilares) pelos métodos tradicionais e mais aceitos nos 

procedimentos da mecânica de rochas (Lunder e Pakalnis, 1997, Martin e Maybee, 2000), 

considerando parâmetros de resistência de rocha intacta, falhas regionais e padrões de 

fraturamento associados ao maciço rochoso, porém com foco nas potenciais 

instabilidades de teto das escavações, deixando as condições da rocha imediatamente 

subjacente (footwall) como pouca ou nenhuma avaliação geomecânica.  

 

A redistribuição de tensões, após as execuções da lavra sem considerar as propriedades 

mecânicas do piso da mina Pilar de Goiás deu início a processos de intensa deformação 

em galerias e pilares no setor conhecido como RS602 / RS603. O painel de lavra está 

localizado a 120 metros abaixo da superfície, com 180 metros de extensão ao longo da 

direção e envolvendo aproximadamente 50 pilares de lavra e 14 pilares barreira. Estes 

eventos foram registrados e utilizados como dados de entrada para o presente trabalho. 

 

Para constatar o caráter localizado deste tipo de evento, realizaram-se mapeamentos e 

vistorias simultâneas no painel RS 117, adjacente ao setor foco deste estudo. Ali as 

condições de maciço rochoso não contam com a presença desta camada fraca exposta nas 

escavações, por tanto representativas do restante da mina. 
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1.2. MOTIVAÇÃO DO ESTUDO DE CASO 

 

Durante as fases de pré-viabilidade e viabilidade de empreendimentos minerários, a 

definição dos parâmetros geomecânicos a serem aplicados no projeto de mina usualmente 

são obtidos de modo generalista, apenas se limitando a extrair valores médios de furos de 

sondagem, os quais representam uma quantidade insuficiente se comparados com o 

conjunto de informações de testemunho utilizado para definição de recursos e reservas. 

Estes parâmetros geomecânicos generalistas usualmente se mantêm durante as fases 

seguintes de avanço da mina. Somente são identificadas mudanças importantes na 

qualidade do maciço já diretamente na execução dos planos de curto prazo, algumas vezes 

trazendo como consequência eventos inesperados relacionados com instabilidade das 

escavações planejadas, inconsistência dos ciclos produtivos, diluição não planejada 

excessiva ou reinstalação de elementos de contenção e suporte para reabilitação. Tudo 

isso se deve à falta de atualização permanente das informações geológico-geotécnicas 

particularizadas para cada setor da mina. 

 

Em casos extremos, a falta de parâmetros geotécnicos atualizados durante os avanços 

produtivos ou mesmo durante a elaboração do projeto de longo prazo pode acarretar a 

não identificação de problemas de estabilidade que inviabilizariam grandes áreas da mina 

com minério remanescente, com consequente perda de reserva, portanto perda de valor 

para o negócio. Jaeger e Cook (1969) afirmam que o rompimento dos pilares pode chegar 

a ser violento em caso de sobrecarregamento em rochas de alta rigidez, chegando a 

produzir projeção de grandes blocos de rocha das laterais dos pilares. Nestes casos, a 

integridade dos trabalhadores se vê comprometida, obrigando, por tanto, à adoção de 

fatores de segurança mais altos. 

 

Para o presente trabalho se apresenta uma revisão bibliográfica orientada principalmente 

para as práticas geomecânicas das minerações da África do Sul (Jager e Ryder, 1999; 

Malan, 2012), devido às várias caraterísticas em comum dos depósitos africanos de 

cromo, níquel e ouro com o depósito Pilar de Goiás. Entre estas características estão: a 

disposição sub-horizontal das camadas mineralizadas, a presença de várias litologias com 

diferente rigidez nos pilares unitários e a utilização do método câmaras e pilares (Joordan, 

2003).  
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Autores como Salomon e Munro (1967), Zipf (2000), Malan (2012) e em especial 

Hustrulid e Bullock (2001) na Tabela 1.1 realizam uma breve revisão dos projetos de 

minas tanto metálicas como não metálicas dos EUA, Austrália e África do Sul, as quais 

apresentaram colapsos massivos de grande escala e análises dos diversos mecanismos 

envolvidos em cada um dos eventos de instabilidade. 

 

Uma das observações comuns entre os autores aponta que se a resistência do pilar é 

excedida, o pilar rompe e as cargas que ele suportava se transferem para os pilares 

adjacentes, sendo provável que a sobrecarga gerada nos outros pilares, leve também a sua 

ruptura. O efeito “cascata” define este mecanismo de quebra contínua de pilares e 

transferência de carga, que pode conduzir a colapsos de caráter regional. Este efeito pode 

ter uma consequência catastrófica na integridade da mina, assim como na segurança e 

saúde dos trabalhadores. Normalmente, os eventos de colapso geram deslocamentos de 

ar que destroem os sistemas de ventilação e as partículas de rocha projetadas a grandes 

velocidades podem atingir, lesionar ou até causar a morte das pessoas que estejam no 

local.  

 

Tabela 1.1: Exemplos de eventos de colapso em minas diversas e descrições gerais de 

projeto. (Traduzido e modificado de Hustrulid e Bullock, 2001). 

 

 

Na compilação das várias propostas de desenho de minas utilizadas na África do Sul para 

depósitos tabulares feita por Malan (2012), ressalta-se que os projetos e execução de 

pilares em minas rasas de rocha dura apresentam pouca confiabilidade devido a três 

fatores principais: o pouco conhecimento da resposta esperada de pilares em diferentes 

escalas, a dificuldade de estimar com precisão as tensões atuantes nos pilares devido a 

presença de rochas mais ou menos competentes nos tetos das escavações e as tensões 

responsáveis pelo deslocamento dos tetos e pilares que podem mudar devido à presença 

de falhas verticais.  

Referencia e ano do colapso Área colapsada (m) 
Profundidade 

(m)

Taxa de 

extração (%)

Altura do 

pilar (m)

Largura da 

galeria (m)

Tamanho de 

pilar (m) 

Relação 

W/H

Largura do 

painel (m)

Dano por 

expulsão de ar

Toseull & Rch (1980) 

Bauxita 1972
90x360 75 90 27 23 11 x 11 0.4 90 Mínimo

Davidson (1987)    Cobre - 

Prata 1987
90x120 300 60-65 20 14 9 x90 0.5 150 Não Estimado 

Straskava & Abel (1994) 

Cobre 1988
600x900 600 68 3.5-8.5 8.5

22 x 22 (A)             

7 x 7 (R)
2.0 - 0.9 --- Menor

Dismuke et al. (1994)   

Chumbo 1986
120x200 300 78 12 9.7 8.5 x 8.5 0.7 180 Menor
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Ressalta-se também que os pilares que têm as camadas de materiais com rigidezes 

contrastantes no corpo do pilar exercem grande influência na integridade final dos pilares 

individuais. 

 

Em relação aos estudos de caso envolvendo quebras e rupturas do piso dos pilares, 

Seedsman (2001) e Sainsbury (2003) oferecem análises exaustivas de casos de 

subsidência e ruptura de pilares em minerações rasas de carvão na Austrália e nos EUA 

associadas a camadas de substratos rochosos na base com desempenho ruim, ainda em 

profundidades rasas. 

 

A falta de entendimento dos mecanismos de falha que envolvem substratos rochosos de 

baixa resistência na base dos pilares pode ter sérias consequências para a estabilidade de 

longo prazo das escavações. Fenômenos de puncionamento de piso por mecanismos como 

“strain softening”, saturação por infiltração ou capacidade última de carga podem 

impactar seriamente a manutenção das galerias, sua trafegabilidade, perda de estabilidade 

do teto e em alguns casos, até causar a perda de acesso. Para camadas mais espessas e 

mais fracas, com minerais ricos em argilas, a extrusão lateral da argila pode causar o 

colapso do pilar com a consequente perda de acesso e possivelmente eventos indesejáveis 

de subsidência. Esta gama de resultados adversos exige uma avaliação geotécnica 

específica, começando desde os estágios iniciais do projeto. 

 

Alguns dos estudos associados a quebras nos pisos de baixa resistência para minas de 

carvão foram desenvolvidos, explicados e modelados numericamente em Sainsbury 

(2003) no complexo Coorabong, na província de New South Wales na Austrália, 

Seedsman (2001, 2012) na bacia de Illinois nos Estados Unidos e Salmia et al. (2017) em 

Dolphingstone Village no Reino Unido. As incompatibilidades entre os métodos de 

dimensionamento de pilares existentes na época são explicadas pelo foco na rocha 

encaixante do teto e pilares, com os resultados observados em campo; Seedsman (2012) 

menciona que para realizar a retro análise das quebras massivas nos pilares com piso 

moles por meio de métodos tradicionais de rocha dura, era necessário adotar valores de 

fatores de segurança muito altos ou reduzir os parâmetros de elasticidade do maciço 

rochoso a níveis sem precedentes, muitas vezes fora da realidade do terreno. 
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Brady e Brown (2004), propõem que a teoria da capacidade de carga das fundações é o 

método de análise ideal para situações em que os pilares (de rocha “dura” ou de carvão) 

se sustentam em camadas altamente deformáveis. Estas análises estão bem estabelecidas 

na engenharia civil e mantem-se vigentes nos livros-texto, por tanto válidas para 

aproximações iniciais de projeto. 

 

No contexto brasileiro de minas subterrâneas, pouca informação existente relacionada a 

casos de colapsos de grande escala foi encontrada, porém as regulamentações locais 

exigem que ao se verificar situações potenciais de instabilidade no maciço através de 

avaliações, levando em consideração as condições geomecânicas do local, as atividades 

deverão ser imediatamente paralisadas, com afastamento dos trabalhadores da área de 

risco, adotando-se as medidas corretivas necessárias, executadas sob supervisão e por 

pessoal qualificado. Em minas subterrâneas, são consideradas indicativo de situações de 

potencial instabilidade no maciço as seguintes ocorrências (MTE, 1999): 

 

• Quebras mecânicas com blocos desgarrados dos tetos ou paredes; 

• Quebras mecânicas no teto, nas encaixantes ou nos pilares de sustentação; 

• Surgimento de água em volume anormal durante escavação, perfuração ou após 

detonação e deformação acentuada nas estruturas de sustentação. 

 

1.3. OBJETIVOS  

 

Neste trabalho pretende-se analisar de maneira global problemas de quebra na base de 

pilares em rocha, através da aproximação dos conceitos de capacidade de carga de 

fundações rasas tomados da literatura especializada em solo, estimando parâmetros de 

deformabilidade para maciços rochosos de qualidade muito baixa, determinadas a partir 

de classificações geomecânicas. 

 

Além disso, pretende-se realizar um aporte no entendimento das causas da quebra 

prematura dos pilares do setor RS602/RS603 na mina Pilar de Goiás, por meio da análise 

da resposta à sobrecarga dos pilares sob diferentes parâmetros geomecânicos das camadas 

da base. Isto para definir a extensão das áreas de instabilidade e o tipo de maciço rochoso 

mapeado em terreno. 
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O objetivo específico deste trabalho se centra na reprodução dos níveis de deformação 

identificados em campo por meio de modelos analíticos e numéricos, para determinação 

da capacidade última de carga admissível e a magnitude do recalque para a unidade 

geotécnica QSST no piso do setor RS 602/RS 603. 

 

1.4. METODOLOGIA 

 

O fluxograma da Figura 1.1 descreve a sequência de atividades realizadas para a 

consecução dos objetivos deste trabalho. 

 

• Documentação: Revisão e registro dos tipos de quebra na base de pilares para 

estudos de caso e potenciais extensões de dano; conduzir a captura e coleta de dados 

geotécnicos relevantes em campo, tais como mapeamentos geotécnicos, medições 

de convergência e tipos de ensaios de laboratório. 

 

• Correlação: Associação das caraterísticas geológicas e geotécnicas dos locais de 

interesse com os fenômenos observados; no caso da mina Pilar de Goiás, é de 

particular interesse a distribuição e posição estratigráfica da camada de Talco Xisto 

em relação à camada mineralizada. 

 

• Parametrização: Análise e caraterização dos parâmetros mecânicos e elásticos de 

cada unidade litológica que compõe o maciço rochoso. 

 

• Modelagem numérica: A partir dos resultados da parametrização, realizam se 

comparações de simulações por computador disponíveis na literatura, que tenham 

sido realizadas em cenários geométricos similares visando calibrar a modelagem 

numérica inicial, para posteriormente reproduzir as observações e medições em 

campo. 
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Figura 1.1: Diagrama de fluxo para modelagem numérica de quebra nos pilares. 

(Modificado de Sjörberg, 1992) 

 

1.5. ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

Após uma breve introdução aos métodos tradicionais de dimensionamento de pilares para 

carvão e rocha dura no Capítulo 1, no Capítulo 2 se realiza uma revisão bibliográfica 

existente referente às técnicas mais usadas no entendimento de mecanismos de quebra 

nas fundações em solo, se realiza um aprofundamento nas metodologias de cálculo de 

parâmetros admissíveis para teorias de capacidade de carga última para maciços rochosos 

que sejam plausíveis de aplicação na problemática descrita para a mina Pilar de Goiás.  

 

No capítulo 3 realiza-se a descrição dos aspectos de engenharia geológica da mina Pilar 

de Goiás; descreve-se a geologia local e a distribuição estratigráfica das litologias 

envolvidas no estudo, assim como uma descrição do método de lavra;  aqui se enfatizam 

as particularidades dos formatos das escavações tais como, por exemplo, galerias shanty 

Back, pilares assimétricos e materiais litológicos intercalados e anisotrópicos; finalmente, 

é apresentada uma descrição dos locais com histórico de problemas de puncionamento de 

piso, eventos de fall of ground relacionados à presença do Talco Xisto nas escavações e 

um compilado das medições de convergência em campo efetuadas nos primeiros estágios 

da deformação. 
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A aproximação analítica do trabalho se inicia com a determinação dos parâmetros de 

resistência e capacidade de carga dos materiais rochosos do setor de estudo, para serem 

aplicadas nas formulações matemáticas mais compatíveis com os dados e propriedades 

disponíveis neste capítulo, definindo assim um intervalo de valores de capacidade de 

carga preliminares. 

 

No Capítulo 4, por meio de modelagem numérica 3D no software RS3 da RocScience ®, 

tenta-se reproduzir os complexos formatos das escavações e litotipos para verificar o 

comportamento das tensões e deformações do maciço rochoso em escavações e pilares 

assimétricos compostos por mais de uma litologia.  

 

2. EMBASAMENTO TEÓRICO 

 

2.1. O EFEITO DA FOLIAÇÃO NA RESISTÊNCIA DA ROCHA  

 

As rochas intactas são as rochas que não apresentam planos de fraqueza ou 

descontinuidades, em tanto que um maciço rochoso se trata de um volume de rocha 

interrompida por descontinuidades, composta de blocos discretos, cada um deles com 

propriedades de uma rocha intacta. A estabilidade e deformabilidade de um maciço 

rochoso estão intimamente ligadas à presença de descontinuidades e de suas 

características, no caso da mina Pilar de Goiás, a feição geotécnica mais importante é a 

foliação. 

 

Foliação é um termo geral para definir o arranjo planar cristalográfico ou estrutural de 

pequena escala presente em alguns tipos litológicos, que por vezes pode estender o seu 

uso para, por exemplo, clivagem, xistosidade ou estrutura gnáissica em rochas 

metamórficas e para alguns lito tipos de origem sedimentar. Foliação pertence ao grupo 

de estruturas geológicas de tipo penetrativo, as quais não se apresentam como 

caraterísticas isoladas, mas afetam a rocha como um todo, usualmente na forma de uma 

orientação cristalográfica dos agregados minerais que a compõem. 
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A presença dominante de uma orientação preferencial da foliação pode afetar a orientação 

das propriedades da rocha intacta, as quais podem variar conforme a direção em que estas 

sejam medidas em relação ao eixo de simetria. Como consequência, análises diversas com 

propósitos de engenharia podem se tornar mais complicadas. A anisotropia da rocha deve 

ser considerada e analisada exaustivamente no terreno para incorporar esta informação 

no modelo geotécnico. 

 

Conforme ilustrado na Figura 2.1, as lâminas delgadas amostradas de um litotipo 

anisotrópico, a fábrica planar associada à foliação pode vir a representar planos de 

fraqueza incipientes na microestrutura da rocha. Isto significa que a rocha será mais 

resistente quando carregada numa direção e menos resistente quando solicitada em outra 

direção (Minles et al., 2006). 

 

 

Figura 2.1: Vista em lâmina delgada da estrutura laminada microscópica dada por níveis 

mais ricos em quartzo e níveis mais ricos em clorita e Sericita. (Host, 2008). 

 

No caso de maciços rochosos, a presença dominante da orientação preferencial da 

foliação pode afetar suas propriedades, isto devido à foliação poder servir como controle 

para a orientação de algumas famílias de fraturas importantes, porém existem duas 

propriedades que são influenciadas em maior medida devido à anisotropia: a rigidez e a 

resistência da rocha. 
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 A rigidez expressada na Figura 2.2 por meio das deformações axial e lateral e a 

resistência da rocha por meio dos ensaios de resistência à compressão Uniaxial (UCS) 

ilustrados na Figura 2.3 Trecho OA - Fechamento de microfissuras; Trecho AB- 

Comportamento Elástico; Trecho BC – Propagação estável de fissura; Trecho CD – zona 

de Escoamento; Trecho DE – Zona de quebra (Assis, 2011). 

 

 

Figura 2.2:  Amostra de rocha submetida à compressão uniaxial (Assis, 2011) 

 

A deformação axial, εax, é expressa como: 

 

휀𝑎𝑥 =
Δ𝐿

𝐿
                                                         (2.1) 

 

A deformação lateral, εrad, é expressa como: 

 

휀𝑟𝑎𝑑 =
Δ𝐷/2+Δ𝐷/2

𝐷
=

Δ𝐷

𝐷
                                                    (2.2) 

 

onde ΔL a variação do comprimento da amostra e ΔD – variação do diâmetro da amostra. 
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Figura 2.3: Curva tensão-deformação típica com segmentos caraterísticos para 

processos de deformação durante o carregamento em ensaios de compressão Uniaxial.  

(Assis, 2011) 

 

A resposta elástica em rochas anisotrópicas depende em grande medida da resistência 

mobilizada ao longo dos planos de fraqueza e orientação dos esforços principais; tal como 

ilustrado na Figura 2.4, estes planos e fraqueza responsáveis pelo caráter anisotrópico do 

maciço podem ser inerentes ou induzidos. A anisotropia inerente é adquirida durante os 

processos de formação da rocha enquanto a anisotropia induzida é devida a campos de 

esforço diferenciais. Juntas geram fraturas, falhas e planos de cisalhamento (Ramamurty 

et al., 1993). Em resumo, a anisotropia estrutural implica que corpos de provas, cortados 

paralela ou perpendicularmente à xistosidade, mostram comportamentos diferentes (a 

orientação da anisotropia estrutural influi na deformação). 

 

 

Figura 2.4: Diagrama esquemático de uma porção de maciço rochoso laminado com 

espaçamentos (s) uniformemente distribuídos. (Wyllie, 2005). 
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Os valores de coesão para a foliação podem ser estimados também por meio da 

metodologia do fator de Anisotropia presentado por Ramamurty et al. (1993), ali se efetua 

uma redução dos valores de resistência UCS em relação aos vários fatores de Anisotropia 

(Rc) representados na Tabela 2.1. Estes são apenas o resultado do quociente entre o maior 

e o menor valor de UCS obtido ao testar rochas anisotrópicas em diferentes posições (de 

0 a 90°) para a foliação respeito a direção de compressão. 

 

Tabela 2.1: Índices de classificação da anisotropia. (Ramamurty et al., 1993). 

Taxa de Anisotropia (Rc) Classificação Tipo de rocha 

1 -1.1 Sem anisotropia - 

1.11- 2.0 Anisotropia Baixa Folhelho 

2.01 – 4.0 Anisotropia Média - 

4.01 – 6.0 Anisotropia Alta Ardósia 

> 6.0 Anisotropia Muito Alta Filito 

 

Sarouglou e Tsiambaos (2008) realizou a compilação de ensaios laboratoriais de 

resistência para diferentes arranjos angulares entre a tensão principal compressiva e 

diferentes ângulos de foliação. O gráfico de ensaios de compressão uniaxial em filito 

grafítico (Figura 2.5 a e b) sugere que a resistência é altamente dependente da orientação 

da xistosidade em relação à direção de aplicação da carga. A máxima resistência paralela 

a xistosidade (β = 0°) é 100 MPa, enquanto a resistência obtida para um ângulo beta de 

30 ° foi de apenas 15 MPa. Esta perda na resistência uniaxial pode estar entre duas e cinco 

vezes para aquelas rochas que exibem foliação bem desenvolvida. 
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a) b)  

 Figura 2.5: a) Influência da direção do carregamento na Resistência uniaxial final para 

filito grafitosos; (b) Variação da Resistência uniaxial com a inclinação da foliação de 

filito (Sarouglou e Tsiambaos, 2008). 

 

2.2. CLASSIFICAÇÕES GEOMECÂNICAS DO MACIÇO ROCHOSO 

 

As classificações geomecânicas são utilizadas para caracterizar os maciços rochosos por 

meio de um conjunto de propriedades identificadas por observação direta e ensaios 

realizados in situ ou em amostras recolhidas em sondagens. O interesse destas 

classificações consiste também em sistematizar o conjunto de elementos geotécnicos que 

interessa caracterizar num determinado maciço rochoso. A aplicação da classificação a 

um maciço rochoso implica a divisão deste em várias regiões estruturais (zonas) a serem 

classificadas separadamente. As fronteiras destas regiões coincidem usualmente com as 

estruturas geológicas principais, tais como falhas ou mudanças do tipo de rocha. 

 

Em alguns casos, dentro do mesmo tipo de rocha, as mudanças significativas no 

espaçamento das descontinuidades, ou das características destas, podem obrigar à 

subdivisão do maciço rochoso num maior número de regiões estruturais de menor 

dimensão. Um dos principais objetivos dos mapeamentos geomecânicos corresponde à 

definição das principais estruturas geotécnicas, e por consequência, conhecer a qualidade 

do maciço rochoso e os fatores que podem influenciar na estabilidade das intervenções 

na rocha. 
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Neste trabalho, faz-se uso de duas técnicas de classificação da qualidade do maciço 

rochoso que são amplamente utilizadas pela praticidade e facilidade de aplicação em 

campo com rochas foliadas, o primeiro é o Índice volumétrico de Juntas ( Jv - Joint 

Volumetric Index) desenvolvido por Palmström (2005), e o segundo é o Índice Geológico 

de resistência (GSI - Geological Strength Index) desenvolvido por Hoek e Brown (1998). 

 

2.2.1. RQD 

 

O Índice de Qualidade de Rocha ou fator RQD (Rock Quality Designation), é 

determinado a partir de medidas de comprimento de testemunhos de sondagem dado pela 

razão entre a soma dos comprimentos de pedaços de testemunho maiores que 10 cm e o 

comprimento total amostrado. Em suma, corresponde a uma estimativa da qualidade do 

maciço rochoso ante a fragmentação dele, definida pela associação de descontinuidades, 

ou famílias de descontinuidades. O valor do RQD é expresso em porcentagem, 

fornecendo um índice que varia de 0 a 100%. A Figura 2.6 ilustra o esquema de 

determinação do índice RQD obtido de testemunhos de sondagem. 

 

 

Figura 2.6: Esquema de estimativa do valor de RQD para testemunhos de sondagem 

(SNMP, 2004) 
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Em alguns casos existem algumas incertezas relacionadas a qual orientação deve ser 

considerada na estimativa de RQD, especialmente aquelas rochas que apresentam 

foliação bem desenvolvida. Uma superfície de xistosidade representa um plano de 

fraqueza na rocha, porém não necessariamente corresponder a uma junta. Em superfície, 

os xistos usualmente se alteram em formas lamelares devido ao intemperismo, enquanto 

alguns metros abaixo, a rocha sã pode aparecer maciça e sem alteração, daí que exista a 

possibilidade de ter xistos com altos valores de RQD. 

 

2.2.2. Índice Jv 

 

Nas recentes investigações e propostas de classificação geotécnica de maciços rochosos 

(Grenon e Hadjigeorgiou, 2003), RQD é um parâmetro amplamente questionado, 

principalmente pela alta variação dos valores em reação à orientação do furo descrito, 

esta limitação é mais evidente em levantamentos de meios anisotrópicos como as 

sequências de xisto deste trabalho. Palmström (2005) propõe um parâmetro Jv, como 

medida do grau de faturamento do maciço rochoso em função dos espaçamentos medidos 

de cada família de descontinuidades, ou ainda do número de descontinuidades por metro 

cúbico como ilustrado na Figura 2,7. O mesmo autor correlaciona o RQD com o índice 

Jv  de acordo com a seguinte relação: 

 

𝐽𝑣 = 1
𝑆1

⁄ + 1
𝑆2

⁄ + 1
𝑆3

⁄ + 1
𝑆𝑛

⁄ +
𝑁𝑟

(5√𝐴)
⁄                                (2.3) 

 

Onde Sn é o espaçamento da família n, Nr  é o número de juntas aleatórias presentes no 

local de medição e A é a área da janela de medição em m2.  

 

No mapeamento de campo, que corresponde a uma situação de ausência de testemunhos 

de sondagem e, pelo contrário, da observação de afloramentos, o parâmetro Jv é 

determinado considerando a soma do número de descontinuidades por metro, para cada 

família. Descontinuidades aleatórias podem ser incluídas, mas geralmente tem pouco 

efeito nos resultados. 
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Neste trabalho, adota-se a Equação 2,3 para determinar o índice de densidade volumétrica 

Jv a partir dos espaçamentos relativos de cada família Sn como critério de medida para a 

análise da classificação da qualidade de maciço rochoso. 

Pela aplicação das metodologias de correlação dos valores Jv  para determinação do valor 

de RQD por meio da formulação: 

 

RQD = 115 – 3,3Jv                                                                (2.4) 

 

E nos casos onde 4 < Jv < 44, se utiliza a expressão: 

 

RQD = 115 − 2,5 Jv                                                              (2.5) 

 

 

Figura 2.7: Metodologia de determinação do índice Jv para correção do RQD em 

maciços xistosos foliados (Palmström, 2005). 

 

2.2.3. Índice de resistência geológica (GSI) para rochas metamórficas xistosas 

 

O índice de resistência Geológica (GSI) introduzido por Hoek (1998) providencia um 

sistema para a redução da resistência do maciço rochoso sob diferentes condições 

geológicas apenas pela identificação visual no campo.  
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A caraterização do maciço rochoso é direta e está baseada em caraterísticas visuais da 

estrutura da rocha, em termos de grau de faturamento e condição de alteração das 

descontinuidades indicada pela alteração e rugosidade das superfícies (Figura 2.8), 

informações que são associadas principalmente à capacidade que as peças ou blocos 

componentes do maciço tenham para rotacionar ou se deslizar. 

 

A combinação destas duas caraterísticas definidas nos eixos vertical e horizontal na 

Figura 2.8 fornece uma base prática para descrever uma ampla variedade de maciços 

rochosos com diversas condições estruturais tais como maciços com poucas regiões 

foliadas até maciços inteiramente foliados. De acordo com Hoek (2001), para descrição 

da estrutura e condição das superfícies do maciço rochoso, se escolhe um segmento 

apropriado, estima se o valor médio do GSI pelos valores dos contornos, quer dizer que 

é mais razoável para o método estimar um intervalo de valores mais que um único valor.  

 

 

Figura 2.8: Índice de resistência geológica para rochas metamórficas foliadas 

(Traduzido e modificado de Hoek, 2001)  
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Também é importante reconhecer que o critério Hoek–Brown deve ser aplicado 

unicamente a maciços rochosos aonde os tamanhos de bloco individuais é pequeno em 

comparação com as dimensões da escavação. Quando o tamanho do bloco individual é 

aproximadamente um quarto do tamanho da escavação trata se de uma instabilidade 

controlada estruturalmente e o critério Hoek-Brown não deverá ser aplicado (Hoek, 

2001). 

 

2.3. CRITÉRIOS DE RESISTÊNCIA DO MACIÇO ROCHOSO DE HOEK E 

BROWN 

 

Nas técnicas para calcular capacidade de carga admissível para maciços rochosos 

fraturados obtidos a partir das envoltórias de resistência, é importante distinguir entre a 

resistência à compressão da rocha intacta e a resistência a compressão do maciço rochoso. 

A resistência de rocha intacta é determinada a partir de testes de laboratório em 

testemunho de rocha, enquanto a resistência para rocha fraturada é definida pelos critérios 

de resistência de Hoek-Brown baseado no grau de fraturamento e alteração do maciço. 

 

A estimativa prática da resistência do maciço rochoso envolve valores de classificação de 

maciço rochoso e relações empíricas. Estas aproximações permitem a derivação de 

propriedades equivalentes de maciços rochosos contínuos e homogêneos para maciços 

que na realidade são descontínuos e heterogéneos. Nestes métodos, a resistência da rocha 

intacta é reduzida proporcionalmente em relação a presença de caraterísticas geotécnicas 

básicas, tais como, tamanho de blocos e condição de alteração das descontinuidades. Esta 

redução é, em termos práticos, uma degradação da resistência do maciço rochoso. 

A resistência do maciço rochoso é determinada por meio do critério de ruptura de Hoek 

e Brown (Hoek, 2001) com base no índice de resistência geológica do maciço, o qual é 

dado por: 

 

𝜎1 =  𝜎3 + 𝜎𝑐𝑖 (𝑚𝑏
𝜎3

𝜎𝑐𝑖
+ 𝑠)

𝑎

                                      (2.6) 

 

Onde σ1 e σ3 são os valores máximo e mínimo dos esforços principais na ruptura, 𝜎𝑐𝑖  como 

a resistência a compressão uniaxial da rocha intacta. 
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mb, s e a são funções do GSI (sendo os valores de GSI máximo de 100 para rochas 

massivas, aproximadamente 60 para rochas moderadamente fraturadas até valores muito 

mais baixos para maciços com qualidade muito baixa (ver Figura 2.9), estes valores forem 

determinados empiricamente baseados nas seguintes equações: 

𝑚𝑏 = 𝑚𝑖 . 𝑒
𝐺𝑆𝐼−100

28                                                 (2.7) 

 

𝑠 = 𝑒
𝐺𝑆𝐼−100

9                                                     (2.8) 

 

𝑎 =  
1

2
+

1

6
(𝑒

𝐺𝑆𝐼

15 − 𝑒
20

3 )                                             (2.9) 

 

mi é um coeficiente que representa a relação entre a resistência a compressão uniaxial e a 

resistência a tração, é uma medida de quão rúptil uma amostra, pode ser obtido dos 

ensaios triaxiais em amostras de rocha intacta e estimá-lo diferenciadamente dependendo 

do tipo de rocha segundo a Tabela 2.2. 

 

Tabela 2.2: Coeficiente mi para diferentes litologias (Traduzido de Hoek, 1998). 

 

Grosseira Media Fina Muito fina

Conglomerado 

(22)
Arenito (19) Siltito     (9) Argilito (4)

Orgánicas

Carbonatos
Breccia         

(20)

Calcario      

(10)

Calcario fino 

(8)

Químicas
Gesso        

(16)

Anidrtio      

(13)

Mármore         

(9)

Quartzito     

(24) 

Migmatito     

(30)

Anfibolo     

(25 - 31)

Milonito        

(6)

Gnaisse           

(33)

Xisto            

(4 - 6)

Filito           

(10)

Ardósia        

(9)

Granito          

(33)

Riolito            

(16)

Obsidiana      

(19) 

Granodiorito       

(30) 

Dacito        

(17)

Diorito               

(28) 

Andesito      

(19)

Gabro                

(27)

Dolerito       

(19)

Norito              

(22)

Basalto       

(17)

Aglomerado     

(20)

Brecha        

(18)

Tufo           

(15)

M
et

am
ó
ri

fc
as

Ig
n
ea

s

Levemente Foliadas

Foliadas

Intrusivas

Claras

Escuras

Extrusivas Piroclásticas

Carvão                                                                                

(8 - 21)

Não 

Clásticas

Clásticas

Não Foliadas

TexturaTipo de 

Rocha
Classe Grupo

Grauwaca                                                                          

(18)

S
ed

im
en

ta
re

s 
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Figura 2.9: Envoltórias de falha conforme critério de ruptura de Hoek -Brown para 

maciços rochosos em função do valor GSI. 

 

A resistência de maciço rochoso for estimada neste trabalho por meio do programa Rock 

Data da RocScience ® segundo os critérios de falha emitidos pelo Hoek e Brown (2001). 

O Programa é uma ferramenta versátil que permite ser utilizada de várias formas para 

processar os dados de resistência de rochas e solos ajudando na determinação das 

envoltórias de resistência e outros parâmetros físicos; as deduções e aplicações diretas 

deste parâmetro estarão expostas no capítulo 4 que trata da modelagem numérica. 

 

2.3.1. Módulo de elasticidade do maciço rochoso 

 

O módulo de elasticidade do maciço rochoso não é um parâmetro que seja fácil de medir 

diretamente no campo, porém, é um dos valores de entrada para muitos dos diferentes 

tipos de análise numérica, por exemplo analise de tensões por elementos finitos, daí a 

importância na obtenção de valores de campo que sejam condicentes com as observações 

e reações esperadas no terreno. 

 

No trabalho de Vásárhelyi e Kovács (2017) pode se encontrar uma grande quantidade de 

correlações empíricas para determinação dos módulos de deformação para maciços 

rochosos a partir das diversos e mais reconhecidos sistemas de classificação Geomecânica 

RQD (Deere, 1964), Rock Mass Rating – RMR (Bieniawski, 1973) e GSI, neste trabalho 

apenas consideraram se as correlações associadas ao sistema GSI e ao critério de ruptura 

generalizado de Hoek e Brown. 
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Neste sistema, se utiliza a equação que relaciona o valor de GSI estimado em terreno, o 

módulo de deformação para a rocha intacta e o parâmetro de dano por detonação D, assim: 

 

𝐸𝑟𝑚(𝑀𝑃𝑎) = 𝐸𝑖 (0.02 +
1−𝐷

2⁄

1+𝑒
(

60+15𝐷−𝐺𝑆𝐼
11

)
)                          (2.10) 

 

Existe uma proposta simplificada também, a qual apenas requer os valores de GSI e D, a 

qual é de bastante utilidade quando não se tem valores confiáveis para os módulos de 

deformação da rocha intacta: 

 

𝐸𝑟𝑚(𝑀𝑃𝑎) = 100000 (
1−𝐷

2⁄

1+𝑒
(

75+25𝐷−𝐺𝑆𝐼
11

)
)                             (2.11) 

 

2.4. DIMENSIONAMENTO DE PILARES 

 

Em termos gerais, Mgumbwa et al. (2010) define que pilar é qualquer estrutura que deixa 

-se entre duas escavações subterrâneas, e que sua estabilidade está intuitivamente 

determinada pelo fator de segurança, a qual é a relação entre a resistência do pilar e o 

esforço aplicado a esse pilar. Afirma também que a resistência do pilar depende 

diretamente da resistência do maciço rochoso que o compõe, da forma e tamanho do pilar 

definidas pela relação Altura / Largura e finalmente as caraterísticas estruturais 

relevantes, tais como camadas de argila, falhas e fraturas em orientações desfavoráveis; 

Para determinar empiricamente a resistência dos pilares deve se basear em observações 

de campo e laboratório visando identificar e classificar os mecanismos de ruptura. Já para 

determinar o esforço aplicado no pilar deverá se considerar variáveis como a taxa de 

extração ou as tensões inerentes associadas à profundidade da escavação. 

 

2.4.1. Influência das escavações nas tensões  

 

O conhecimento do campo de esforços prevalecente no maciço rochoso deve ser parte 

crucial do desenho e projeto de mineração subterrânea. O nível de tensão, seja o inerente 

ou induzido, determinará a quantidade de deformação e dano que uma determinada 

escavação pode suportar. 
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Quando as escavações se realizam em maciços rochosos resistentes e relativamente 

homogêneos a pequenas profundidades em relação a superfície topográfica, a estabilidade 

está condicionada principalmente pela influência da estrutura da rocha. Na medida que as 

escavações se desenvolvem a profundidades cada vez maiores, em geral as tensões 

naturais em todo o maciço rochoso também aumentam, devido principalmente ao peso da 

rocha sobrejacente, denominada carga litostática. Ao executar a abertura da escavação, o 

campo de esforço se rompe e induz um novo arranjo de tensões na rocha circundante da 

galeria (Figura 2.10). Com o avanço das galerias, as tensões tendem a se concentrar ou 

dissipar em certos lugares da escavação. Particularmente nas áreas de concentração de 

tensões, essas podem exceder a resistência própria do maciço rochoso (SNMP, 2004). 

 

 

Figura 2.10: Representação da alteração dos estados de tensões in situ e induzidas para 

uma escavação simples (SNMP, 2004). 

 

A tensão vertical natural é obtida preliminarmente pela expressão: 

 

σvo=γ z                                                               (2.12) 

 

sendo γ o peso específico da rocha e z a profundidade. 

 

Já no caso da tensão horizontal σho é muito mais complicada de se obter, porém é 

importante no caso de exploração de uma única lente mineralizada nas proximidades dos 

extremos das escavações. 
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Os esforços horizontais atuantes em um elemento de rocha em profundidade podem ser 

muito mais difíceis de determinar que os verticais. Normalmente, a relação esforço 

horizontal / esforço vertical é dada pela relação: 

 

σho = k σvo = k γ z                                                       (2.13) 

 

Medições do esforço horizontal em projetos minerários e civis ao redor do mundo 

mostram que a razão k tende a ser alta em profundidades rasas e decresce gradualmente 

com a profundidade. Uma explicação para este fenómeno é dada pelo Sheorey (1994), 

considerando a curvatura da crosta terrestre e a variação das constantes elásticas, 

densidade e coeficientes de expansão térmica na crosta e manto e simplificada na 

equação:  

 

𝑘 = 0.25 + 7𝐸ℎ (0.001 +
1

𝑧
)                                               (2.14) 

 

Onde z (m) é a profundidade e 𝐸ℎ (GPa) é o módulo de deformação médio da crosta 

superior da terra medida na direção horizontal. A Figura 2.11 resume de forma gráfica 

dos valores de k em relação a diferentes profundidades e módulos de deformação. 

 

 

Figura 2.11: Relação Esforço horizontal / Esforço vertical para diferentes módulos de 

deformação (Sheorey, 1994) 
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2.4.2. Área tributária 

 

Segundo Fahimifar et al. (2015) uma metodologia para obter de maneira preliminar a 

tensão induzida imediatamente acima do pilar é por meio da análise de equilíbrio de 

forças. A Figura 2.12 mostra a vista em planta de um painel de lavra com o arranjo de 

pilares. 

 

 

Figura 2.12: Esquemático para determinação da área competente ou área tributária 

(Fahimifar et al., 2015). 

 

A largura da câmara e do pilar é respectivamente l e wp. Por equilíbrio de forças, a tensão 

no pilar é dada por: 

 

σp * Ap = σν0 * Ac                                         (2.15) 

 

Onde: 

σp : Tensão vertical principal no pilar. 

Ap: área da seção transversal do pilar (Ap = wpx * wpy). 

Ac: área competente do Pilar. 
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A área competente do pilar é dada por: 

 

𝐴𝑐 = [(
𝑙𝑥

2
+ 𝑤𝑝𝑥 +

𝑙𝑥

2
) ∗ (

𝑙𝑦

2
+ 𝑤𝑝𝑦 +

𝑙𝑦

2
)]                      (2.16) 

 

Onde: 

σvo: Tensão vertical litostática 

wpx e wpy: Largura dos pilares nas duas direções x e y. 

lx e ly: Largura da câmara nas duas direções x e y. 

 

𝜎𝑝 = 𝜎𝜈0 
𝐴𝑐

𝐴𝑝
=  𝜎𝜈0 .

(𝑤𝑝𝑥+(𝑙𝑥)).(𝑤𝑝𝑦+(𝑙𝑦))

(𝑤𝑝𝑥.𝑤𝑝𝑦)
                       (2.17) 

 

A equação 2.17 ilustra que a tensão principal axial induzida no pilar 𝜎𝑝 pode ser calculada 

diretamente a partir das dimensões da câmara, das dimensões dos pilares e da tensão 

vertical in situ obtida pela carga litostática previa à escavação.  

 

Este método assume dois critérios chave que simplificam o cálculo, o primeiro que 

assume o efeito da carga litostática como peso morto independente das propriedades 

mecânicas do maciço; a segunda é que os contatos entre o pilar e o piso são perfeitamente 

lisos, desconhecendo as interações mecânicas entre eles. 

 

2.4.3. Taxa de extração 

 

Definida em Fahimifar et al. (2015) como r, é a relação entre o volume total de rocha 

extraída dividido pelo volume total de rocha no painel de lavra (ver Figura 2.13). Quando 

a altura do pilar é constante, r pode se expressar em termos de áreas, daí a equação: 

 

r =
Ac−Ap

 Ac
= 1 −

Ap

Ac
                                            (2.18) 

 

Assim, para determinar 𝜎𝑝 a equação 2.16 se transforma em: 
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𝜎𝑝 =
𝜎𝑣𝑜

1−𝑟
                                                      (2.19) 

 

 

Figura 2.13: Diferentes propostas de dimensão para câmaras e pilares com taxa de 

extração de 75% (Suorineni, et al, 2011) 

 

Da Equação 2.19 e Figura 2.14 é possível evidenciar como a tensão principal no pilar 

aumenta conforme r se aproxima a 1; em tanto que o esforço no pilar cresce 

consideravelmente para pequenos acréscimos de r próximo de 0,75. 

 

 

Figura2.14: Relação exponencial entre taxa de extração e resistência do pilar  

(Brady e Brown, 2004) 

 

Para pilares de seção quadrada, e câmaras de largura homogênea, a equação 2.16 é 

simplificada da seguinte maneira: 
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𝜎𝑝=𝜎𝑣𝑜
(𝑤𝑝+𝑙)

2

𝑤𝑝
2                                                  (2.20) 

 

Segundo Fahimifar et al. (2015), quando o método da área tributária ou da área de 

influência é utilizado para calcular tensões atuantes no pilar, é aconselhável considerar 

algumas desvantagens: 

 

• A tensão principal axial é uma quantidade que é usada para representar o estado 

de carga de um pilar na direção vertical: na realidade, a tensão axial pode variar 

em grande medida dentro do pilar mesmo, de acordo com a posição da seção 

transversal que seja considerada. 

 

• As tensões nas duas direções perpendiculares à axial e as três componentes de 

cisalhamento que existem no espaço tridimensional ao interior do pilar não são 

consideradas, apenas o valor médio de um dos seis componentes que existem no 

interior do pilar é efetivamente considerado. 

 

• Como apenas a componente vertical das tensões é considerada, os efeitos 

produzidos pelas horizontais, as diferenças de rigidez (módulo de elasticidade) 

nos tetos e pisos do pilar são omitidas. O efeito da posição do pilar dentro do 

painel não e considerado. 

 

Os métodos empíricos para avaliar a estabilidade de pilares, consideram uma condição de 

carga axial. Se um pilar é sensível a carga em mais de una direção, ao aplicar um método 

empírico, deve ser avaliado em ambas direções. Para pilares em condições de esforços ou 

com geometrias complexas, deve-se efetuar análises tridimensionais. A altura de um pilar 

corresponde à dimensão na qual se espera que se exerça a maior solicitação ou carga 

enquanto a largura do pilar estará orientada sempre na direção perpendicular ao esforço 

maior. 
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2.4.4. Resistência média de pilares (Average Pillar Strength - APS) 

 

Na revisão de critérios de projeto para minas tabulares em rocha dura, Jager e Ryder 

(1999) propõem que a resistência média de pilares (ou APS pela sigla em inglês) é 

simplesmente a estimativa da tensão média sustentada em cada pilar para um determinado 

projeto. 

 

Em situações aonde o projeto é regular e extenso, pode se ter uma aproximação similar à 

da área tributária, considera se aplicável a equação 2.16. Este critério vem sendo utilizado 

para determinar preliminarmente se um pilar de grande porte, tem potencial de quebra. 

Pilares barreira são geralmente robustos, sendo as dimensões de largura muito maiores 

em relação à altura, e tendem a se manter íntegros.  

 

As relações tensão-deformação em rocha dura com várias relações geométricas se 

apresentam na Figura 2.15. Aqui se diferenciam vários tipos de comportamento, variando 

de rúpteis em pilares esbeltos (Slender) com W/H de 2 para comportamentos plásticos 

em pilares robustos (Squat) de W/H de 5, também tem se evidencia o acréscimo da 

resistência máxima conforme aumenta a razão W/H. Apenas se ressalta que as 

magnitudes dependeram das propriedades intrínsecas dos tipos de rochas associadas. 

 

 

Figura 2.15: Diagrama tensão-deformação em rocha dura com várias relações 

geométricas; (NY) sem cedência; (Y) cedido e(C) com quebra (Jager e Ryder, 1999. 
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A resistência σs de pilares quadrados para carvão foi determinada por Salomon e Munro 

(1967) pela equação de potencias: 

 

𝜎𝑠 = 𝐾. 𝑤𝑎

ℎ𝑏⁄                                                                (2.21) 

 

Onde w é a largura do pilar, h é a altura, K, a e b são constantes determinadas por meio 

de retro análise de grande número de casos de colapso em pilares.  

 

A fórmula similar para pilares em rocha dura assume constante a, b e no caso do valor K 

se propõe arbitrariamente adotar um terço do valor de UCS da rocha: 

 

𝜎𝑠 = 𝐾. 𝑤0,5

ℎ0,75⁄                                                        (2.22) 

 

A Equação 2.22 vem sendo utilizada em várias minerações ao redor do mundo, porém 

deve-se considerar que esta proposta foi deduzida de um número muito limitado de casos 

estudados em minas canadenses (Martin e Maybee, 2000). Uma alternativa mais viável é 

uma fórmula linear proposta para expressar o aumento da resistência por efeito da relação 

W/H assim: 

 

𝜎𝑠 = 𝐾𝑖. [𝐴 + (1 − 𝐴). 𝑤
ℎ⁄ ]                                                   (2.23) 

 

Onde Ki é a resistência in situ de um cubo de rocha (similar ao K expressado na Equação 

2.21, mas significativamente mais baixo que o valor de UCS da rocha), A é um parâmetro 

que descreve o efeito da relação W/H na resistência da rocha. O valor de Ki pode ser 

estimado baseado no estudo de colapsos já acontecidos, pela observação da condição de 

integridade das laterais dos pilares ou por meio de valores de qualidade de rocha obtidos 

dos furos de sondagem.  

 

Apesar da utilidade e aplicabilidade destas práticas, requere se a introdução de outras 

metodologias que envolvam os efeitos do espaçamento de descontinuidades, as 

caraterísticas de atrito dos contatos nas fundações no estabelecimento de valores Ki mais 

realísticos. 
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A fórmula 2.21 é apenas para resistência de pilares quadrados, a qual proporciona a forma 

ótima para quaisquer taxas de extração. No caso da estimativa da largura efetiva weff  de 

pilares retangulares, aplica se a fórmulas onde A é a área do pilar e C é o perímetro: 

 

𝑤𝑒𝑓𝑓 =  
4𝐴

𝐶
=

2𝑤𝐿

𝑊+𝐿
                                              (2.24) 

 

Para pilares muito compridos, essa formulação implica que a largura efetiva seja muito 

maior que o dobro da largura real, e a resistência 30% maior que a de uma seção quadrada. 

Frequentemente, o aumento de resistência por efeito da forma é ignorado e a largura 

considerada é simplesmente a menor dimensão. Existe uma relação empírica de APS < 

2,5 σc para evitar a quebra da base pilar, sendo σc a resistência típica da rocha da base.  

 

Outro ponto importante a considerar no cálculo é o preenchimento de camadas de baixa 

resistência nas proximidades da fundação (distância do contato aproximadamente um 

quarto da largura do pilar) que chegam a induzir um enfraquecimento da base do pilar e 

puncionamento nos pisos das câmaras adjacentes; este tema será detalhado na seção 2.5. 

 

2.4.5. Mecanismos de ruptura de pilares sob esforços cisalhantes  

 

Para corpos estreitos inclinados, existe um problema em relação à disposição geométrica 

dos esforços que gera mudanças importantes nos mecanismos de carga dos pilares. Na 

Figura 2.16, Sn e Ts representam os esforços normal e de cisalhamento prévios à 

escavação; Sp e Tp são os esforços induzidos pela sobrecarga de uma coluna de rocha 

sobre uma camada inclinada (Pariseau, 2006). Pilares inclinados são solicitados tanto na 

compressão como no cisalhamento (Figura 2.17), criando assim padrões de distribuição 

de cargas complexos e por tanto, mecanismos de ruptura muito diferentes daqueles pilares 

solicitados uniaxialmente (Mgumbwa, et al. 2010). Devido a estas diferenças na 

distribuição de tensões, estes pilares inclinados não se comportam como os pilares 

verticais tradicionais, mesmo que sejam projetados como a mesma taxa de extração e 

condições de esforço similares. 
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Figura 2.16: Esforços normal e de cisalhamento prévios à escavação (Pariseau, 2006). 

 

 

 

Figura 2.17: Efeitos das mudanças de mecanismos de carga sobre o comportamento dos 

pilares, a) pilar carregado uniaxialmente, b) pilar carregado em compressão e 

cisalhamento (Suorineni et al.2011). 
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Figura 2.18: Estabilidade de pilares em seção (esquerda) e direção de mergulho 

(direita);(Suorineni et al., 2011). 

 

Em camadas inclinadas, os pilares são carregados na compressão perpendicular ao 

mergulho do corpo e no cisalhamento ao longo da direção de mergulho. Os esforços 

cisalhantes exercem cargas no topo e na base do pilar, porém não se aplicam nas paredes 

(Figura 2.18). A ausência dos esforços cortantes nas paredes do pilar desloca a ação do 

esforço normal do eixo do pilar, concentrando-se assim apenas duas quinas opostas do 

pilar, resultando em quebras no ponto de contato entre o pilar e o teto. 

 

Este último fenómeno não conta com uma metodologia empírica de rápida aplicação 

como as aproximações ilustradas anteriormente, os estudos realizados neste aspecto ainda 

são poucos e requerem o apoio de modelagem numérica visando não apenas ter uma 

aproximação geométrica da estabilidade de pilares, e sim ter um entendimento da 

distribuição espacial dos esforços no interior do pilar. 

 

2.5. CAPACIDADE ÚLTIMA DE CARGA  

 

2.5.1. Capacidade de carga de pilares 

 

A discussão de projetar pilares em rocha usando o método de área tributária assume que 

a capacidade de carga para a rocha encaixante está condicionada à resistência do corpo 

mineralizado (Brady et al, 2004). Nos casos aonde a rocha do piso (ou teto 
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ocasionalmente) são de resistências menores que o minério o sistema de pilares de suporte 

irá colapsar pressionando o próprio pilar da rocha na sua base; Este tipo de evento sempre 

vem acompanhado pelo puncionamento do piso nas galerias adjacentes, do mesmo modo 

que acontece nos casos de fundações em solos. 

 

Salmia et al. (2017), afirma que quando os materiais do piso são fracos ou vulneráveis a 

uma deterioração extensiva, a estabilidade global da mina pode ser controlada pelo 

comportamento do piso em vez de as respostas mecânicas dos pilares ou dos estratos de 

sobrecarga. É de se esperar também casos de subsidência na superfície, geralmente 

devidos ao assentamento de pilares e sua punção nos estratos menos resistentes no piso;  

Assentamentos de pilares e falhas de piso em minas rasas podem ser seguido por um 

colapso dos estratos do teto, o que pode resultar em formação de cavernas e grandes 

colapsos na superfície sobrejacente ás escavações. 

 

Na prática, um pilar de rocha apoiado em materiais moles no piso pode ser considerado 

como uma fundação retangular rasa em solo coesivo. Portanto, a teoria da capacidade de 

suporte e o assentamento de fundações podem ser aplicados para a análise das interações 

entre um pilar isolado e os materiais do piso. A propostas realizadas por Wyllie (2005) e 

Salmia et al., (2017), mostram que a capacidade de carga de uma massa rochosa no piso 

pode ser pode ser considerada como a capacidade última de carga da rocha. Portanto, as 

tensões em um pilar devem ser contrastadas com a capacidade de carga dos estratos do 

piso para avaliar sua estabilidade, caraterística que neste trabalho é mais significativa do 

que as tensões do pilar e que será foco das análises posteriores. 
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Figura 2.19: Ilustração esquemática para fenómenos de quebras e puncionamento de 

piso (Salmia et al., 2017) 

 

Independentemente da resistência do pilar, a pressão transmitida à sua fundação deverá 

ser menor que a respectiva capacidade de carga, evitando, assim, o seu colapso por 

puncionamento do piso (Figura 2.19); por tanto num dimensionamento ótimo, deverá ser 

sempre respeitada a restrição de que a tensão média atuante no pilar seja menor que a 

capacidade de carga da fundação. 

 

Algumas das definições básicas na terminologia de análise são apresentadas a seguir: 

 

• Capacidade de carga: É a capacidade de carga do solo ou material rochoso. 

 

• Capacidade carga final ou capacidade bruta de carga (𝑄𝑢): é a menor tensão que 

causaria falha de cisalhamento no solo imediatamente abaixo da base. 

 

• Capacidade de carga líquida final (𝑄𝑛𝑢): É a tensão neta ou líquida que pode ser 

aplicada à base por uma carga externa que apenas iniciaria a falha no solo 

subjacente. É igual à capacidade de suporte final menos o esforço devido ao peso 

da base e qualquer solo ou sobrecarga diretamente acima dela. Assumindo a 

densidade da base (concreto) e o solo (𝛾) estão próximos o suficiente para serem 

considerados iguais, 

 

𝑄𝑛𝑢 = 𝑄𝑢 − 𝛾𝐷𝑓                                           (2.25) 
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Onde 𝐷𝑓 é a profundidade à qual a fundação está soterrada. 

 

• Capacidade de carga segura (𝑄𝑛𝑠):  É a pressão máxima que pode ser aplicada ao 

solo com segurança considerando unicamente quebra por cisalhamento. Está dada 

por: 

 

𝑄𝑛𝑠 =  
𝑄𝑛𝑢

𝐹𝑆
                                                  (2.26) 

 

• Capacidade de carga admissível: É a pressão máxima do solo sem apresentar 

qualquer ruptura por cisalhamento ou recalque. Pressão aplicada por uma 

fundação superficial ao terreno, que provoca apenas recalques que a construção 

pode suportar sem inconvenientes e que oferece, simultaneamente um coeficiente 

de segurança satisfatório contra a ruptura ou o escoamento do solo ou do elemento 

estrutural de fundação (perda de capacidade de carga). 

 

2.5.2. Capacidade de carga para solos 

 

Certas litologias de baixa resistência no piso se comportam como solos argilosos sobre 

adensados com o ângulo de atrito efetivo é zero. Com a aceitação deste comportamento, 

é possível retornar às equações de capacidade com um ângulo de fricção de zero, a maior 

parte da prática mecânica do solo é baseada na mesma hipótese. Muitos dos fatores de 

carga desaparecem quando o ângulo de atrito é igual a zero. As abordagens analíticas 

desenvolvidas para à mecânica de solos por vários pesquisadores são brevemente 

apresentadas nesta seção. 

 

2.5.3. Análise de Prandtl 

 

Como parte de suas investigações relativas à ruptura plástica dos metais por 

puncionamento, Prandtl analisou o problema da penetração de uma sapata em um material 

sem peso específico (Marangon, 2003).  
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Se esta base é lisa e contínua e repousa sobre a superfície de um solo sem peso possuindo 

coesão e fricção, o solo carregado falha como mostrado na Figura 2.20 como um fluxo 

plástico ao longo de uma superfície curvada.  

 

 

Figura 2.20: Zonas de falha para fundações segundo Prandtl (Marangon, 2003) 

 

A análise é baseada na suposição de que uma sapata alongada colocada na superfície do 

solo afunda no solo falhado (Figura 2.20). A sapata se assume rígida com uma base sem 

atrito. Foram consideradas três zonas de falha: 

 

• Zona 1 é uma zona de falha ativa  

• Zona 2 é uma zona de cisalhamento radial  

• Zona 3 é uma zona de falha passiva idêntica à zona 1 com 𝜙 = 0. 

 

A zona 1 consiste em uma zona triangular e seus limites se elevam em um ângulo 4 −
𝜙

2
 

com as duas zonas horizontais em ambos os lados, que representam zonas passivas de 

Rankine. Os limites da zona passiva de Rankine aumentam em ângulo de 45 −
𝜙

2
 com a 

horizontal. A zona 2 localizada entre as zonas 1 e 3 são zonas de cisalhamento radial. A 

capacidade de carga 𝑄𝑑 é dada pelas equações 2.25 e 2.26: 
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𝑄𝑑 = 𝑐𝑁𝑐                                                          (2.27) 

 

c = coesão ; 𝜙 = ângulo de atrito; 

 

𝑁𝑐 = 𝑐𝑜𝑡 𝜙 𝑒𝜋 𝑡𝑎𝑛𝜙 𝑡𝑎𝑛2 [(45 + 
𝜙

2⁄ ) − 1                     (2.28) 

 

𝑁𝑐 = fator de capacidade de carga; 

 

2.5.4. Teoria da capacidade de carga de Terzaghi  

 

A teoria de Terzaghi aplicou-se ao cálculo da capacidade de carga de um solo homogêneo 

que suporta uma fundação corrida e superficial. Segundo esta teoria e como ilustrado na 

Figura 2.21, o solo imediatamente abaixo da fundação forma uma cunha, que em 

decorrência do atrito com a base da fundação se desloca verticalmente, em conjunto com 

a fundação. O movimento da cunha força o solo adjacente e produz então duas zonas de 

cisalhamento, cada uma delas constituída por duas partes: uma de cisalhamento radial e 

outra de cisalhamento linear. 

 

Algumas suposições na Teoria da Capacidade de Carga de Terzaghi são listadas a seguir: 

 

• A profundidade da fundação é menor ou igual à sua largura. 

• A base da sapata é rugosa. 

• O solo acima da base da fundação não tem resistência ao cisalhamento; é apenas 

uma sobrecarga que exerce contrapeso ao puncionamento  

• É considerada sobrecarga a altura de solo que chega na base da sapata. 

• A carga aplicada é vertical e não excêntrica. 

• O solo é homogêneo e isotrópico. 

Guiando-se pela Figura 2.21, considere uma base de largura B enterrada a uma 

profundidade 𝐷𝑓, uma carga Q aplicada a um solo de peso unitário. As zonas de ruptura 

são divididas em três. A zona 1 representa a zona ativa de Rankine e as zonas 3 são zonas 

passivas. Os limites da zona ativa de Rankine aumentam em um ângulo de 45 +
𝜙

2
  as das 
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zonas passivas 45 −
𝜙

2
 com a horizontal. A zona 2 é conhecida como zona de 

cisalhamento radial, o padrão de cisalhamento nessas zonas irradia a partir de cada borda 

da base da fundação.  

 

 

Figura 2.21: Esquemático do mecanismo de ruptura do solo na fundação por sobrecarga 

de Terzaghi (Modificado de Marangon, 2003) 

 

Como a base da fundação é rugosa, o solo localizado entre ela e as duas regiões de 

cisalhamento radial, as superfícies da ruptura permanecem em um estado de equilíbrio e 

atuam como se fizessem parte integral da base. As superfícies ad e bd se movimentarão 

em rotação 𝜙° em relação à horizontal. No instante da falha, a carga nas superfícies ad e 

bd é igual ao resultante da pressão lateral de terra (ou passiva) Pp e da coesão 𝑐𝑎. Como 

o deslizamento ocorre ao longo da face circular, a pressão resultante da terra age em 

ângulo 𝜙° com a normal em cada face e, como consequência na direção vertical.  

 

𝑄𝑑 = 𝐵 (𝑐𝑁𝑐 +  𝛾𝐷𝑓𝑁𝑞 +  
1

2
𝛾𝐵𝑁𝛾)                                    (2.29) 

 

𝐷𝑓: H; profundidade. 

 

Fator Sobrecarga: 

 

𝑁𝑞 =
𝑎2

2𝑐𝑜𝑠2(45+
𝜙

2
)
                                                      (2.30) 
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𝑎 = exp [(
3𝜋

4
−

𝜙

2
) tan 𝜙]                                                (2.31) 

Fator Coesão: 

𝑁𝑐 =  cot 𝜙 [
𝑎2

2𝑐𝑜𝑠2(45+
𝜙

2
)
] − 1                                             (2.32) 

 

𝐾𝑝: coeficiente de pressão passiva de terra, dependente de 𝜙. 

 

𝑁𝛾 =  
1

2
tan 𝜙 [

𝐾𝑝

𝑐𝑜𝑠2𝜙
− 1]                                                 (2.31) 

 

Se o solo em que se apoia uma sapata corrida cedesse devido às cargas impostas, todas as 

partículas do solo moveram-se paralelamente ao plano perpendicular à linha central da 

sapata. Portanto, o problema de calcular a capacidade de suporte de tal base é uma solução 

para deformação plana. Por outro lado, se o terreno suporta cargas de uma base redonda, 

as partículas do solo se moverão radialmente. Para considerar estas variáveis, Terzaghi 

propôs certos fatores de forma para incluir o efeito da forma na capacidade de carga. O 

cálculo para bases quadrada e Retangular se realiza a partir das equações 2.32 a 2.33: 

Base Retangular: 

 

𝑆𝑐 = (1 + 0,3
𝐵

𝐿
) ;                                             (2.33) 

 

 𝑆𝛾 = (1 − 0,2
𝐵

𝐿
) ;                                             (2.34) 

 

Com 𝑆𝑞 = 1. 

 

Base quadrada: 

 

𝑆𝑐 = 1,3; 𝑆𝑞 = 1;  𝑆𝛾 = 0,8; 
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2.5.5. Teoria de Meyerhof 

 

Meyerhof propõe modificações na teoria geral de capacidade de carga de Terzaghi 

incluindo os fatores de capacidade de carga 𝑁𝑞 , 𝑁𝑐 𝑒 𝑁𝛾, os fatores de forma, 𝑆𝑐, 𝑆𝑞, 𝑆𝛾, 

os fatores de profundidade (de encravamento) 𝑑𝑐, 𝑑𝑞, 𝑑𝛾  e os fatores de inclinação 𝑖𝛾, 

𝑖𝑞, 𝑖𝑐 para um determinado ângulo de aplicação da carga (Das, 2014): 

 

Fator Sobrecarga: 

𝑁𝑞 = 𝑒𝜋 tan 𝜙𝑡𝑎𝑛2 (45 +
𝜙

2
)                                             (2.35) 

 

𝑁𝑐 = (𝑁𝑞 − 1) cot 𝜙                                                     (2.36) 

 

𝑁𝛾 = 2(𝑁𝑞 + 1) tan 𝜙                                                     (2.37) 

 

 

Fator Forma: 

𝑆𝑐 = 1 + (𝐵
𝐿⁄ ) (

𝑁𝑞
𝑁𝑐

⁄ )                                                 (2.38) 

 

𝑆𝑞 = 1 + (𝐵
𝐿⁄ ) tan 𝜙                                                      (2.39) 

 

𝑆𝛾 = 1 + 0,4 (𝐵
𝐿⁄ )                                                        (2.40) 

 

 

Fator Profundidade: 

 𝑑𝛾 = 1 + tan 𝜙                                                           (2.41) 

 

𝑑𝑐 = 1 + 0,4 (
𝐷𝑓

𝐵
⁄ )                                                     (2.42) 

 

𝑑𝑞 = 1 + 2 tan 𝜙 (1 − sin 𝜙)2  (
𝐷𝑓

𝐵
⁄  )                                     (2.43) 
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Fator Inclinação: 

𝑖𝑐 = 𝑖𝑞 = (1 − 𝛼
90°⁄ )2                                                 (2.44) 

 

𝑖𝛾 = (1 − 𝛼
90°⁄ )2                                                      (2.45) 

2.5.6. Tipos de quebra 

 

Para Sainsbury (2003), as curvas de carga / recalque, podem ser previstos os diferentes 

tipos de falhas de cisalhamento: 

 

• Para uma falha de cisalhamento geral (Figura 2.22), há um pico pronunciado após 

o qual a carga diminui com o aumento do recalque; A carga no pico dá a tensão 

ou carga final. 

 

• Para falha de cisalhamento local (Figura 2.23), não há pico pronunciado como 

falha de cisalhamento geral e, portanto, a carga final é calculada para recalque 

determinado. 

 

• Para a falha de punção (Figura 2.24), a carga continua aumentando com o aumento 

de recalque, portanto, não há pico de resistência. 

 

2.5.7. Ruptura geral por cisalhamento 

 

A ruptura geral por cisalhamento na Figura 2.22 resulta em uma superfície de 

deslizamento plástica embaixo da fundação, que se espalha para ambos lados, 

eventualmente atingindo a superfície de terreno. A quebra é súbita e normalmente vem 

acompanhada de tombamento da estrutura. Geralmente se associa a puncionamento. Este 

tipo de ruptura ocorre em areias densas ou argilas rijas. 
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Figura 2.22: Ruptura geral por cisalhamento 

2.5.8. Ruptura local por cisalhamento 

 

 Resulta em deslocamentos verticais consideráveis antes do desenvolvimento de planos 

de cisalhamento perceptíveis (Figura 2.23). Estes planos de cisalhamento não se estendem 

até a superfície, porém podem apresentar algum abaulamento da periferia da sapata e 

apresentar tombamentos em inclinações menores. Estas quebras acontecem em areias 

fofas e argilas moles. 

 

 

Figura 2.23: Ruptura local por cisalhamento 

 

2.5.9. Puncionamento por cisalhamento 

 

Ocorre em areias muito soltas e argilas moles e há pouco ou nenhum desenvolvimento de 

planos de falha de cisalhamento no solo subjacente. Como observado na Figura 2.24, 

superfícies de deslizamento são geralmente restritas a planos verticais adjacentes à base, 

o solo pode ser arrastado para baixo nesta região.  
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Figura 2.24: Punção por cisalhamento 

 

2.6. CAPACIDADE DE CARGA PARA MACIÇOS ROCHOSOS 

 

2.6.1. Capacidade de carga presumida 

 

Códigos de construção de várias organizações em diferentes países indicam a capacidade 

de carga permitida que pode ser usada para vários tipos de sapatas (Tabelas 2.3, 2.4, 2.5, 

e 2.6). Estes são valores de capacidade de carga presumidos ou obtidos baseados na 

experiência com outras estruturas já construídas. Os valores presumidos são baseados 

somente na classificação visual superficial dos solos, por tanto, eles não deveriam se 

considerar como confiáveis em todos os casos.  
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Tabela 2.3: Capacidade de carga presumida para materiais rochosos (Wyllie, 2005) 

 

Tabela 2.4: Capacidade de carga presumida para diferentes materiais rochosos 

(Assis, 2011) 
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Tabela 2.5: Capacidade de carga presumida para diferentes materiais rochosos 

(Prakash,1990) 
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Tabela 2.6: Capacidade de carga presumida para diferentes materiais rochosos 

(Marangon, 2003) 

 

 

Esses valores não consideram fatores importantes que afetam diretamente a capacidade 

de carga, tais como a forma, a largura, a profundidade de base, localização do lençol 

freático, os esforços locais nem a compressibilidade do material. Geralmente estes valores 

são conservadores e podem ser usados para fases de pré-viabilidade ou mesmo para 

projetos finais de pequenas estruturas sem importância. 

 

2.6.2. Determinação da capacidade última de carga para maciços rochosos 

 

Quando as cargas aplicadas que são muito menores que a capacidade última de carga a 

rocha vai comportar-se elasticamente. No entanto, com cargas maiores que se aproximem 

da capacidade de carga final da rocha, se dá o início a formação de fraturas, as quais irão 

crescer e se intersectar formando cunhas e áreas de rocha moída (Figura 2.25 (a)). Estas 

condições resultarão na dilatação da rocha e na formação de fraturas radiais que se 

expandem para fora e pode eventualmente, chegar à superfície formando uma cunha. O 

deslocamento de tal cunha pode resultar na falha súbita da sapata. A resistência diminuída 

da rocha sob a sapata (zona A) em comparação com os rocha circundante (zona B) é 

ilustrada no diagrama de Mohr (Figura 2.25 (b)).  
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Figura 2.25: fundação apoiada numa superfície rochosa horizontal. (a) Região A com 

rocha fraturada diretamente embaixo da fundação e confinada entre duas cunhas laterais 

de rocha B; (b) Diagrama de Mohr para esforços aplicados no maciço nas regiões A e B 

(Wyllie, 2005). 

 

Este diagrama demonstra que a rocha sob a sapata está em um estado de compressão 

triaxial sendo o esforço principal maior igual à capacidade última de carga (Q) e o esforço 

principal menor igual ao confinamento aplicado à rocha circundante. O máximo esforço 

que a rocha circundante pode sustentar é a resistência à compressão uniaxial do maciço 

rochoso 𝜎𝑢(𝑚) na zona B, supondo que a base esteja na superfície do terreno. 

 

Estas condições aplicam-se onde não existem descontinuidades predominantes que 

podem formar superfícies de falha, ou onde a rocha é porosa, como giz, a qual pode se 

comprimir sob a fundação carregada. O cálculo da capacidade de carga de rocha muito 

fraturada ou muito fraca baseada no mecanismo de falha ilustrado na Fig. 2.25, pode ser 

realizado de uma maneira semelhante à mecânica dos solos. Este procedimento é uma 

análise simplificada e conservadora que aproxima as superfícies curvas de ruptura por 

cisalhamento que se desenvolvem na fundação já que ainda não foi definida nenhuma 
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solução matemática exata para analisar tal ruptura (Wyllie, 2005). A análise simplificada 

assume superfícies de ruptura retas, e ignora o peso da rocha na fundação, bem como as 

tensões de cisalhamento que desenvolvem ao longo da interface vertical entre as duas 

cunhas. 

 

A análise baseia-se no pressuposto de cunhas ativas e passivas, definidas por linhas retas 

na rocha sob a sapata, e os parâmetros de resistência ao cisalhamento dessas superfícies 

são as do maciço rochoso (Fig. 2.26 (a)). Para uma sapata de comprimento infinito em 

uma superfície de rocha horizontal, a rocha sob a fundação é assumida como estando em 

compressão semelhante a uma amostra de teste de compressão triaxial. O esforço 

principal na zona A, 𝜎1𝐴, é igual à carga da sapata q, se o peso da rocha abaixo do terreno 

é desconsiderado. A zona B se assemelha a um teste de compressão triaxial com o esforço 

principal maior 𝜎1𝐵 atuando horizontalmente, e o esforço principal menor  𝜎3𝐵 atuando 

verticalmente. Se a sapata está na superfície do terreno,  𝜎3𝐵 é zero. No momento da 

ruptura da fundação ambas as zonas cisalham simultaneamente e o esforço principal 

menor na zona A, 𝜎3𝐴, é igual ao principal estresse principal zona B, 𝜎1𝐵. O esforço 

principal menor na zona A é produzido pela resistência da zona B ao ser compactado, que 

é a resistência à compressão uniaxial do maciço rochoso (Fig. 2.26 (b)) , onde a carga 

admissível é qa , a resistência da rocha subjacente é 𝜎1𝐴  e o fator de segurança 𝐹𝑆 ∶
𝜎1𝐴

𝑞𝑎
. 

 

(a)  

Figura 2.26: Análise da capacidade de carga de rocha fraturada: (a) cunha ativa A e 

passiva B na fundação; b) Envoltória de Mohr para maciço rochoso.  
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A resistência à compressão triaxial da rocha (𝜎1, 𝜎3) pode ser definido como uma 

envoltória curva (critério de ruptura de Hoek-Brown), conforme a equação 2.6. Usando 

este critério, a resistência de um maciço rochoso fraturado é: 

𝜎1 = (𝑚𝜎𝑢(𝑟) ∗ 𝜎3 + 𝑠𝜎𝑢(𝑟)
2)

1
2⁄ + 𝜎3                                (2.46)  

 

Onde m e s são constantes que dependem do tipo de rocha e o grau de fraturamento da 

rocha (ver equações 2,7, 2,8 e 2,9); 𝜎𝑢(𝑟) é a resistência à compressão não confinada da 

rocha intacta, e 𝜎1 e 𝜎3 são as tensões principais maior e menor, respectivamente. 

 

Na equação 2.46 o esforço principal 𝜎1 atuante na zona A, o esforço principal menor na 

zona A, 𝜎3𝐴, é a resistência da rocha na zona B, e é igual à resistência uniaxial do maciço 

rochoso quando a sobrecarga é zero. A resistência à compressão uniaxial de um maciço 

rochoso fraturado é:  

 

𝜎𝑢(𝑟) = (𝑠𝜎𝑢(𝑟)
2)

1
2⁄                                               (2.47) 

 

 e a capacidade de carga é igual ao esforço principal maior na zona A, que é dada por: 

 

𝜎1 = (𝑚𝜎𝑢(𝑟)(𝑠𝜎𝑢(𝑟)
2)

1
2⁄ + (𝑠𝜎𝑢(𝑟)

2))
1

2⁄ + (𝑠𝜎𝑢(𝑟)
2)

1
2⁄                (2.48) 

 

𝜎1 = 𝑠
1

2⁄ ∗  𝜎𝑢(𝑟) [1 + (𝑚𝑠
−1

2⁄ + 1)
1

2⁄ ]                           (2.49) 

 

A Figura 2.26 (b) mostra a relação entre o esforço 𝜎1𝐴 e as tensões confinantes associados 

à rocha circundante 𝜎3𝐴. Este ilustra que um aumento muito significativo na capacidade 

de carga é produzido por um pequeno aumento na tensão confinante. A capacidade de 

carga última admissível qa está relacionada à resistência à compressão do maciço rochoso 

pelo fator de segurança FS e o fator de correção Cf1: 

 

𝑞𝑎 =
𝐶𝑓1𝑠

1
2 ⁄ 𝜎𝑢(𝑟)

2+[1+(𝑚𝑠
−1

2⁄ +1)
1

2⁄ ]

𝐹𝑆
                                 (2.50) 
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O fator 𝐶𝑓1 é aplicado ao valor calculado da capacidade última de carga admissível para 

considerar a forma da fundação, os valores são dados na Tabela 2.7.  

 

Tabela 2.7: Fatores de forma para sapatas em maciços rochosos 

Forma da fundação 𝐶𝑓1 𝐶𝑓2 

Corrida (L/B) > 6 1,0 1,0 

Retangular; L/B =2 1,12 0,9 

Retangular; L/B =5 1,05 0,95 

Quadrada 1,25 0,85 

Circular 1,2 0,7 

 

A determinação da capacidade máxima de suporte de fundações sobre maciços rochosos 

tem sido tradicionalmente estimada levando em consideração a experiência, usando 

critérios empíricos ou aplicando códigos locais ou nacionais. No trabalho publicado pelo 

(Serrano e Olalla, 1999) define-se uma metodologia para a quantificação da capacidade 

de carga a partir das equações para critério de ruptura de Hoek e Brown, aonde se 

consideram três regiões diferentes no solo imediatamente abaixo da fundação para 

explicar os diferentes tipos de comportamento do maciço perante uma única carga 

vertical. Os dados necessários são: o tipo de rocha, a resistência à compressão uniaxial da 

rocha intacta e classificação de parâmetro RMR (Bieniawski, 1973). Neste trabalho, 

aplicaram-se os conceitos de determinação de capacidade de carga para maciços rochosos 

proposto por Serrano e Olalla (1999) de forma direta, o desenvolvimento matemático para 

esta solução se encontra explicito no Anexo 1. 

 

Os parâmetros, módulo de resistência (β) e coeficiente de dureza do maciço rochoso (휁),  

podem ser determinados por meio das constantes m, s e 𝜎𝑐  originalmente propostas por 

Hoek e Brown. No caso da rocha intacta, m = 𝑚0 e 𝜎𝑐 são obtidos ajustando-se a equação 

2.6, derivada de resultados de testes triaxiais realizados com amostras de pequeno 

diâmetro. Para maciços rochosos, as constantes m e s podem ser estimadas usando as 

expressões: 
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𝑚 = 𝑚0 𝑒
𝑅𝑀𝑅−100

14.45                                               (2.51) 

 

𝑠 =  𝑒
𝑅𝑀𝑅−100

6.45                                                       (2.52) 

que são semelhantes aos propostos por Hoek e Brown, apenas com uma ligeira variação 

dos coeficientes. Portanto, os parâmetros β e ζ, são: 

 

𝛽 =
𝑚0𝜎𝑐

8
𝑒

𝑅𝑀𝑅−100

14.45                                              (2.53) 

 

휁 =
8

𝑚0
2 𝑒

𝑅𝑀𝑅−100

60.3                                                 (2.54) 

 

Numa primeira aproximação, 𝑚0 pode ser tirado da Tabela 2.2, ou pode ser deduzida a 

partir de os testes simples de compressão uniaxial desconfinada ou de provas de carga 

pontual. 

 

2.6.3. Fundações em terrenos rochosos inclinados 

 

Para situações em que a fundação está localizada em uma superfície inclinada do terreno, 

é necessário modificar os fatores de capacidade de suporte para considerar a redução da 

resistência lateral proporcionada pela menor massa de rocha no lado da declinação da 

encosta. Em encostas rasas, onde o ângulo de inclinação é inferior a 𝜙 2⁄ , a capacidade de 

carga ou recalque geralmente controla a carga de trabalho admissível na base da sapata. 

Para inclinações ângulos maiores que 𝜙 2⁄ , raramente é necessário verificar a capacidade 

de carga porque a estabilidade da inclinação será o fator mais relevante. 

 

Para fundações em terrenos inclinados, a carga admissível é calculada por: 

 

𝑞𝑎 =
𝐶𝑓1𝑐𝑁𝑐𝑞+(

𝐶𝑓2𝐵𝛾𝑟

2
)𝑁𝛾𝑞

𝐹𝑆
                                         (2.55) 

 

Onde, 𝐶𝑓1 e 𝐶𝑓2 são fatores de correção para diferentes formas da base da fundação; os 

valores para ao fator 𝑁𝑐𝑞 dependerá do número de estabilidade 𝑁𝑂 definido como: 
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𝑁𝑂 =
𝛾𝑟𝐻

𝑐
                                                     (2.56) 

 

Onde 𝛾𝑟 é a densidade da rocha, c é o valor da coesão do maciço rochoso e H é a altura 

da encosta (Figura 2.27).  

 

 

Figura 2.27: Fatores de capacidade de sustentação para sapatas localizadas na superfície 

do solo horizontal (esquerda) e terrenos inclinados (direita) (Wyllie, 2005). 
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2.6.4. Recalques para fundações sobre camadas compressíveis  

 

Nos modelos mostrados nas Figuras 2.28 e 2.29 de uma camada compressível sobreposta 

a uma base rígida pode ser usada, por exemplo, em casos onde há uma zona de 

intemperismo espessa que se estende a uma profundidade H. O efeito da base rígida 

diminui o recalque em comparação com aquele produzido quando a rocha intemperizada 

se estende a uma profundidade considerável. O recalque é calculado usando a equação: 

 

𝛿𝑣 =
𝐶𝑑𝑞𝐵(1−𝜈2)

𝐸
                                                          (2.56) 

 

 Sendo Cd. um fator de forma. O fator 0,95 aplica para o centro de uma sapata quadrada.  

 

 

Figura 2.28: Sugestões do cálculo de recalque estimadas para fundações repousando em 

camadas compressíveis, horizontal 
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Figura 2.29: Fundações repousando em camadas compressíveis inclinadas. Usar 

análises numérica para modelar a geometria da fundação (Wyllie, 2005).  

 

2.7. MODELAGEM NUMÉRICA DE PILARES INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS 

 

Modelos numéricos tentam representar a resposta mecânica de um maciço rochoso 

submetido a um conjunto de condições iniciais tais como tensões in situ ou pressões de 

água, condições limite e alterações induzidas relativa aos processos de escavação. Os 

modelos numéricos por elementos finitos dividem o maciço rochoso em unidades 

individuais. A cada elemento se lhe assigna um material e um conjunto propriedades 

(mecânicas). 

 

Os modelos de materiais rochosos são relações idealizadas esforço - deformação que 

descrevem o comportamento mecânico do material. O modelo mais simples é o modelo 

elástico linear, que utiliza as constantes elásticas (Módulo de Young e razão de Poisson) 

do material. Modelos elasto-plásticos usam parâmetros de resistência visando limitar a 

tensão de cisalhamento que um elemento pode sustentar. Os elementos podem estar 

interconectados em modelos contínuos (FEM, BEM) ou separados por descontinuidades 

nos modelos descontínuos DEM (Lorig e Verona, 2005). 

 

A modelagem que melhor se adequa à simulação de uma condição in situ depende da 

necessidade de representar explicitamente a estrutura geológica. Quando a escala do 

problema é relativamente grande em relação ao espaçamento das descontinuidades em 
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um maciço rochoso bem intertravado, é possível representá-lo como um contínuo. 

Quando a escala é mais detalhada, representando por exemplo maciços rochosos com 

uma ou várias famílias de descontinuidades, o mais adequado será o modelo descontínuo. 

Para a maioria casos de mineração, os problemas são geralmente de grande escala dentro 

de rochas fortemente articuladas, então o uso de modelos constitutivos elásticos ou 

inelásticos contínuos são apropriados (Hoek, 2001). 

 

A análise numérica de minas exploradas pelo método câmara e pilares se baseia 

exclusivamente em estimações da resistência máxima de pilares com relação W/H de 2, 

porém as metodologias tradicionais não são inteiramente aplicáveis para o caso da mina 

Pilar pelo fato de que os parâmetros de projeto não especificam a condição de inclinação, 

pilares quadrados ou presença de rochas de baixa resistência no footwall do minério, 

consequentemente, remite-se a utilização de modelo numérico para especificar as 

condições acima mencionadas nos resultados mais aproximados na realidade. 
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3. CARACTERIZAÇÃO GEOMECÂNICA DA MINA 

 

3.1. GEOLOGIA REGIONAL 

 

Os Greenstone Belts são depósitos de tipo orogênico epigenético, controlado 

estruturalmente devido a se desenvolver em terrenos metamórficos. Consistem em veios 

de quartzo no preenchimento das zonas de cisalhamento das falhas regionais de empurrão 

com baixo ângulo (Dubé e Grosselin, 2005). No caso do complexo Pilar, Guarinos e 

Crixás constituem parte do Maciço de Goiás que se caracteriza por se comportar como 

um cinturão extenso, orientado segundo a direção norte-nordeste, que se localiza na 

porção central da Província Tocantins, no Brasil Central, e se apresenta os Greenstone 

Belt Pilar, Guarinos e Crixás; Os terrenos Greenstone ocorrem em três principais 

cinturões: o Cinturão Pilar, correspondente ao Greenstone Belt mais oriental, separa-se 

do Cinturão Guarinos pelo complexo gnáissico Moquém e é limitado a leste pelo 

complexo de Hidrolina.  

 

 

Figura 3.1: Localização da área de estudo (Teixeira, 2012). 
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O Cinturão Guarinos, semelhante em forma e tamanho ao Cinturão Crixás, situa-se mais 

a leste deste, tendo como corpo de separação o complexo gnáissico Caiamar; o Cinturão 

Crixás, que é o mais estudado e explorado, constitui o Greenstone Belt mais ocidental e 

se direciona segundo norte-sul com uma extensão de 50 km e uma largura de 6 km. Os 

Greenstone Belt apresentam-se recobertos ao norte e a sul por rochas sedimentares do 

Grupo Araxá que se posicionaram sobre as rochas arqueanas durante a Orogênese 

Brasiliana através de falhas de empurrão direcionadas principalmente para o sul na porção 

norte dos cinturões e com deslocamento para norte na porção mais sul destes. 

 

3.2. GEOLOGIA LOCAL  

 

A formação Serra do Moinho compreende a sequência metamórfica encaixante para os 

veios mineralizados foco do estudo. É uma extensa faixa de xistos intercalados com trend 

geral NNW-SSE. Localmente, a xistosidade apresenta direção preferencial de N 130º, 

mergulhando de 22 a 25º na direção SSW. 

 

A mina Pilar de Goiás apresenta três níveis mineralizados em forma de veios 

semiparalelos com mergulho relativamente homogêneo, cada um dos níveis 

mineralizados está separado verticalmente por distâncias variando entre 2 e 40 m, porém 

o conteúdo metálico nos sub níveis superiores estão abaixo do economicamente aceitável, 

portanto a lavra está maiormente concentrada na lente inferior, a qual apresenta maior e 

melhor continuidade em toda a extensão da propriedade.  

 

A lente mineralizada se encontra encaixada na unidade Xisto Intercalado (IS) que consiste 

em intercalações de camadas de grafita xisto e Sericita Quartzo Xisto, localmente 

algumas camadas enriquecidas com Talco-Sericita Xisto à base da sequência. 

 

3.3. GEOLOGIA DE MINA 

 

A seguir se apresenta na Figura 3.2 uma descrição detalhada da litologia presente do furo 

exploratório JM-203, o qual intercepta a seção estratigráfica completa das rochas 

suprajacentes ao local de interesse de este estudo, nele se comentam alguns parâmetros 

geotécnicos definidos baseados nos critérios de campo para resistências de cada unidade 

litológica: 
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• Saprólito: camada de solo e rocha muito alterada com aproximadamente 27 a 30 

metros de espessura; 

• Clorita xisto 1: com aproximadamente 50 metros de espessura, essa camada é 

caracterizada por maciço predominantemente bom, com valores de resistência a 

compressão uniaxial entre 100 MPa e 200 MPa. Pode apresentar pequenos trechos 

fraturados, menores que 5 metros, relacionados principalmente a proximidade do 

saprólito e a existência de descontinuidades (falhas ou fraturas). 

a)

 

b)  

Figura 3.2: a) Seção geológica transversal da porção SW-NE do Target Jordino; O 

quadrado em vermelho ilustra a área de estudo. Profundidade estimada de 120 metros. 

b) Convenções geológicas para a seção a (Moore, 2015) 
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• Talco clorita xisto:  camada com espessuras variando entre 15 e 20 metros, 

caracterizada por maciço de baixa qualidade, friável, com valores de resistência a 

compressão uniaxial variando entre 5 MPa e 25 MPa.  

 

• Clorita xisto 2: com aproximadamente 105 metros de espessura, essa camada é 

composta por maciço predominantemente bom, com valores de resistência da rocha 

intacta entre 100 MPa e 170 Mpa. Pode possuir bastante intervalos fraturados, 

menores que 5 metros, provavelmente relacionados a presença de descontinuidades 

(falhas/fraturas). 

 

• Xistos intercalados: camada com espessura média de 10 metros, caracterizada por 

maciço de qualidade boa a regular, com valores de resistência a compressão uniaxial 

variando entre 100 e 145 MPa. Pequenos intervalos fraturados poderão surgir devido 

a ocorrência de descontinuidades (falhas ou fraturas). 

 

• Quartzo-Sericita xisto: camada com espessura de 3 a 7 metros, caracteriza-se por um 

maciço regular a ruim, com valores de resistência a compressão uniaxial em torno de 

50 MPa. Diversas provas de campo evidenciam que esta unidade apresenta 

propriedades físicas similares a material rochoso quando confinado, porém, apresenta 

mudanças importantes como constantes quebras no plano da foliação. Se desintegra 

ao contato com água, proporciona a formação de um material mole e argiloso. 

 

3.3.1. Método de lavra Short Hole - Low Profile 

 

O método de lavra câmaras e pilares para corpos inclinados e adaptado segundo certas 

restrições de projeto que considerem a eficiência de deslocamento dos equipamentos para 

veios de espessuras entre 1,5 e 3 m e inclinações entre 15° e 20° como ilustrado na Figura 

3.3. 

 

O Drift Principal de acesso horizontal (DP) corta o corpo em um sistema de galerias 

principais a cada 50 m de profundidade, se conectando entre elas por meio de Rampas 

Secundárias de produção (RS), orientadas a inclinação do mergulho aparente de 

magnitude tal que seja ótimo para garantir os deslocamentos dos equipamentos. 
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Os alargamentos de produção são atingidos pelas câmaras (CM) de transporte paralelas 

que cruzam entre RS o corpo para estabelecer caminho de aceso as frentes de lavra e ao 

material desmontado de cada ciclo produtivo. 

 

 

Figura 3.3: Diagrama descritivo 3D para lavra câmaras e Pilares em corpos inclinados 

(Modificado de Atlas Copco, 2007). 

 

3.3.2. Restrições operacionais 

 

Todo o processo em mineração consiste em uma série de operações que devem ser 

executadas na ordem específica para manter a continuidade do processo. A mecanização 

destas operações visa maximizar a eficiência dos processos como um todo e eliminando 

atrasos ou eventos inesperados que afetam o rendimento dos ciclos produtivos. Em uma 

mineração mecanizada, o sucesso da operação é determinado pela interfase equipamento 

– projeto. Projetar uma mina mecanizada sem considerar as capacidades físicas e 

restrições dos equipamentos está condenada ao fracasso. 
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 O mergulho do corpo mineral tem uma grande influência na eficiência operacional dos 

equipamentos. Se o ângulo de inclinação dos acessos é muito alto para as capacidades do 

equipamento, o projeto da mina deve considerar este fato; assim Joordan (2003) propõe 

duas alternativas: Atacar o corpo em rampas com ângulo aparente, ou horizontalizar o 

footwall. Estas últimas sugestões de projeto terão grande influência nos capítulos 

posteriores já que, se bem tem se como projeto otimizado para o ciclo operacional, 

restringem em grande medida os parâmetros geométricos dos pilares a serem modelados 

por este método tais como, altura variáveis do mesmo pilar, a exposição de camadas 

fracas ou brandas no footwall do minério. 

 

3.3.3. Estruturas Principais de Produção da Mina 

 

As estruturas principais de produção da mina são: Rampa Principal, travessas de acesso 

ao corpo, Rampa Secundária, Galerias de Nível e Câmara/Realce de Lavra. 

 

• Rampa Principal  

 

As rampas principais têm seção com teto chanfrado ou shanty Back conforme o mergulho 

da foliação de 4,0 x 5,0 m, é desenvolvido no footwall do minério, em grande medida 

escavadas na unidade conhecida como QSST (Figura 3.4), com uma distância mínima de 

15 m do realce de lavra. Destas rampas saem travessas para acesso ao corpo com extensão 

média de 40 m. Nesta rampa também ficam instaladas as infraestruturas de bombeamento 

e subestações elétricas. A declividade desta rampa não excede 15%, a fim de aproveitar 

o rendimento máximo dos equipamentos de transporte. 

 

Devido ao mergulho baixo da camada mineralizada e da foliação regional, existem 

problemáticas em relação as dimensões dos pilares placa (Sill Pillars) entre as áreas de 

lavra e os acessos pelo footwall, já que há necessidade de atravessar obliquamente a 

camada de QSST durante o desenvolvimento, a Figura  3.5 permite ver a disposição da 

rampa em relação ao footwall do minério. 
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Figura 3.4: Esquemático da posição das escavações em relação à geologia local. 

 

 

Figura 3.5: Projeto de Acesso ao minério por travessa no footwall (esquemático). 

 

• Rampa Secundária  

 

As rampas secundárias têm seção com teto chanfrado conforme o mergulho da foliação 

de 4,5 x 4,5 m e declividade de 15%. Estas rampas são desenvolvidas no interior do corpo 

de minério e servem como galerias de transporte do minério retirado de dentro do realce 

através das câmaras ou Galerias de produção (Figura 3.6).  

 

Para esse método é fundamental o posicionamento do minério encaixado no teto, no Drift 

Low Profile, como garantia de seletividade.  
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Figura 3.6: Seção típicas de desenvolvimento e lavra com plano carregamento padrão 

(AMC, 2013) 

 

 

Figura 3.7: Especificações dos equipamentos Low Profile utilizados na lavra Pilar de 

Goiás 

 

As câmaras de lavra por serem consideradas escavações temporárias, os sistemas de 

suporte nos dois Drift Low Profile são totalmente mecanizados, utilizando equipamentos 

Low Profile (Figura 3.7) para a instalação de tirantes helicoidais resinados de 1,60 m de 

comprimento em malha regular quadrada de 1,0 x 1,0 m.  
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A largura máxima em avanço é de 5,5 m, a altura mínima de 1,8 m de altura em função 

da inclinação do minério em cada local da mina. A Figura 3.8 ilustra Desenvolvimento 

de câmaras paralelas ao longo do strike afastadas 6 m; pilares 6x3 marcados em avanço 

salvo Pilar Barreira nos acessos. A lavra finaliza com a execução de escavações 

produtivas que conectam es galerias de transporte (Figura 3.9), removendo o minério, 

porém preservando apenas os pilares em recuo. 

 

 

Figura 3.8: Padrão de projeto para Câmaras e Pilares. 

 

 

Figura 3.9: Detalhe da perfuração do estágio ascendente execução de escavações 

produtivas que conectam es galerias de transporte da Mina Pilar. 
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3.4. CARATERIZAÇÃO GEOMECÂNICA DA ÁREA DE ESTUDO 

 

Na mina de Pilar a deformação rúptil manifesta-se diferenciadamente em função da 

litologia, CLS: Clorita Xisto; GS: Xisto Intercalado alojando o veio mineralizado; QSST: 

Footwall. Nos xistos intercalados, que são rochas com valores de resistência a 

compressão uniaxial (UCS) entre 103 e 145 MPa, a deformação caracteriza-se por planos 

inclinados e ondulados preenchidos por quartzo e com evidente continuidade entre as 

galerias. Nas unidades menos resistentes no Footwall, com valores UCS variando entre 

77 e 55 MPa, são caracterizadas por dobras assimétricas de escala de centímetros e 

laminações milimétricas. A Tabela 3.1 apresenta um resumo destas Propriedades. 

 

Tabela 3.1. Resumo das propriedades de resistência à compressão e tensão indireta em 3 

unidades litológicas do setor RS602/RS603 na mina Pilar de Goiás. 

 

 

• Xistos intercalados (IS)  

São definidos por intercalações de quartzo biotita-xisto e xisto carbonoso (Figura 3.10). 

Essas rochas possuem as propriedades geotécnicas favoráveis em termos de resistência 

mecânica e resposta aos esforços induzidos durante o processo de escavação (Figuras 3.11 

e 3.12). A principal estrutura mineralizada está alojada nesta unidade geológica. 

Litologia
Tensão axial de 

rotura (Mpa)

Modulo Young 

(Gpa)
Poisson

resitencia à 

tensão indirecta 

(Mpa)

CLS 172,36 48,46 0,11 12,09

MEDIA 172,36 48,46 0,11 12,09

DESV PADRAO 23,16 6,37 0,03 4,15

MIN 140,08 36,49 0,00 5,23

MAX 221,54 59,86 0,14 24,78

GS 123,90 46,00 0,38 8,87

MEDIA 123,90 46,00 0,38 8,87

DESV PADRAO 40,42 15,36 0,13 4,18

MIN 77,31 10,20 0,00 0,16

MAX 217,90 72,50 0,45 15,26

QSST 55,10 25,60 0,41 7,14

MEDIA 55,10 25,60 0,41 7,14

DESV PADRAO 13,67 13,51 0,12 1,43

MIN 30,90 15,60 0,17 3,67

MAX 84,68 58,76 0,48 10,09
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Figura 3.10: Aspecto caraterístico da unidade litológica Xisto Intercalado (IS) como 

rocha encaixante do veio de Quartzo mineralizado HG-1 

 

 

Figura 3.11: Tamanho de bloco de minério, desprendido da lateral seção lateral de um 

pilar afetado pela tensão vertical; Detalhe da integridade da rocha. 
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Figura 3.12: Curva tensão / Deformação representativa para litologia IS. 

 

• Quartzo-Sericita Talco-Xisto (QSST)  

 

Alternâncias de xistos intercalados entre 5 a 16 metros de espessura, presenta deformação 

dúctil em forma de dobramentos crenulados como veios de quartzo (Figura 3.13) e pobre 

resposta frente a humidade e esforços devido a seu alto conteúdo em argilas e uma 

foliação bastante marcada (Figura 3.14); é a unidade com as caraterísticas geotécnicas 

mais desfavoráveis devido à alto conteúdo de Sericita, localmente talco e foliação menor 

a 5 mm; Os valores de UCS alcança máximo70 Mpa (Figura 3.15). 

 

 

Figura 3.13: Aspecto caraterístico da unidade litológica Quartzo Sericita Talco Xisto 

(QSST) como rocha do footwall do veio mineralizado HG-1 
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Figura 3.14: Tamanho de bloco extraído da base de um pilar no setor RS603, Material 

altamente argiloso e facilmente desagregável com pouco esforço da mão; Detalhe da 

intensidade da foliação e o brilho caraterístico de minerais talcosos 

 

 

Figura 3.15: Curva tensão / Deformação representativa para litologia QSST; A curva 

caraterística apresenta até 50% da deformação axial (com apenas 10% da tensão de 

pico) durante o segmento inicial de fechamento de microfraturas. 

 

As Figuras 3.16 e 3.17 ilustram os resultados das caraterizações e mapeamentos 

realizados em terreno no período Janeiro a agosto 2017. 
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Figura 3.16: Análise de resultado da classificação RQD para 77 pontos de mapeamento 

e corregidos pelo índice Jv diferenciando dois agrupamentos de dados de dados. 

 

 

Figura 3.17: Índice de resistência geológica para rochas metamórficas foliadas de Pilar 

de Goiás (Hoek, 2001). 
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3.5. HISTÓRICO DOS MECANISMOS DE INSTABILIDADE 

 

3.5.1. Registro de instabilidades envolvendo QSST 

 

Em maio de 2014, apresenta-se o colapso de 25 metros de teto na rampa de acesso 

associado a perca de resistência do maciço rochoso devido à que um segmento 

desenvolvido alinhado com o mergulho do QSST foi alagado e posteriormente 

bombeado; Entre os impactos do colapso da galeria se contam tirantes removidos do 

maciço devido à sobrecarga da tela metálica de contenção, serviços e infraestrutura 

afetados, sobre escavação estimada do teto 7 m, assim  como telas eletro soldadas 

rasgadas, tubulação da ventilação colapsada; no final a pilha de material superou o 1,2 m 

de altura. (Figuras 3.18, 3.19 e 3.20).  

 

Figura 3.18: Desenvolvimento de rampa principal na unidade litológica QSST.  

 

 

Figura 3.19: Suporte requerido para o QSST seco (tipo C), tela eletro soldada com 

malha de atirantamento 1,2 x 1,2 m. 
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Figura 3.20: Falha da contenção na Rampa Principal. 

 

3.5.2. Quebras nos pilares de lavra  

 

No início do ano de 2017, reportou-se uma sequência de eventos de queda de blocos das 

laterais das rampas e pilares do setor RS 117 (setor 1 na Figura 3.24)  na finalização dos 

dois painéis de lavra escopo deste trabalho, múltiplas quebras de pilares foram 

evidenciadas conforme ilustrado nas Figuras 3.22 e 3.23. A partir da delimitação dos 

setores que evidenciaram comportamentos de instabilidade, a equipe local de mecânica 

de rochas iniciou o levantamento sistemático das quebras, classificando-as segundo a 

escala de dano de pilares da Figura 3.21.  

 

 

Figura 3.21. Escala de dano em pilares. 
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Figura 3.22: Início de quebra espontânea dos pilares no interior dos painéis de lavra no 

setor 1. 

 

 

Figura 3.23: Início de quebra de pilares nos contatos litológicos no setor 2.  
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Figura 3.24: 1)  RS 117 com footwall de boa qualidade geomecânica; 2) RS 602/RS603 

com footwal de baixa qualidade geomecânica. 

 

3.6. QUEBRAS NA FUNDAÇÃO 

 

3.6.1. Evidências de fadiga no footwall 

 

O setor 2 (Figura 3.24), na Mina de Pilar de Goiás sofreu falha prematura dos pilares de 

sustentação; uma investigação sobre as causas anteriormente realizado atribuiu as 

rupturas dos pilares à uma falha de fundação nos pilares. Durante a finalização dos painéis 

de lavra nos setores conhecidos como RS 602 e RS 603 no período agosto – setembro de 

2017, forem identificadas as primeira evidencias de fenômenos de “puncionamento” do 

piso, representados em formação de trincas longitudinais ao eixo das câmaras de extração 

(Figura3.25), o desenvolvimento de protuberâncias em cada lado das trincas acima 

mencionadas (Figura 3.26 e 3.27) e a formação de trincas e fraturas verticais, ora nas 

bordas, ora nos núcleos mesmos dos pilares.  
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Figura 3.25: Detalhe das rachaduras que foram observadas em vários locais nos pisos 

das câmaras entre pilares, no setor RS603. 

 

 

Figura 3.26: Detalhe das trincas que se encontram tipicamente alinhadas com a direção 

da galeria e perpendicularmente alinhados com o eixo dos pilares. 
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Figura 3.27: Detalhe das trincas que se encontram tipicamente alinhadas com a direção 

da galeria e perpendicularmente alinhados com o eixo dos pilares. 

 

3.6.2. Informações de campo e monitoramentos 

 

Perante as evidências de quebra, foi imediatamente deduzido que existia ainda pelo 

menos uma feição geológica que não teria sido considerada dentro das informações 

coletadas e disponíveis para o dimensionamento e validação dos projetos da mina. O 

primeiro e mais obvio critério a testar foi a resistência uniaxial da unidade QSST no piso, 

a qual apresentava as deformações e danos mais importantes; por isto iniciaram-se testes 

rápidos segundo os procedimentos de campo que fazem uso da pressão das mãos, martelo 

geológico etc. (Hack e Huisman, 2002), são usados para determinar as classes de 

resistência intacta da rocha (Tabela 3.2). 

 

Tabela 3.2: Testes de impacto para determinação rápida de resistência da rocha 

(Hack e Huisman, 2002) 

UCS (MPa) Teste de Impacto 

<1,25 Esfarela na mão 

1,25 - 5 Rompe em lâminas facilmente na mão 

5 – 12,5 Rompe em lâminas com forte pressão na mão 

12,5 - 50 Rompe em pedaços com um golpe de martelo 

 

Os testes de campo simples baseado em impactos para estimar a resistência intacta da 

rocha após a Tabela 3.2 foram utilizados em 12 estações de campo para posteriormente 

compará-los com valores dos ensaios UCS da Tabela 3.1. Em algumas exposições de piso 

foram feitos testes pela equipe técnica da mecânica de rochas da mina visando realizar 

estimativas da resistência da rocha intacta, em alguns locais, até de dez por exposição.  
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A quantidade limitada de testes realizada antes da interdição da área permitiu uma análise 

apenas superficial (baixa confiabilidade) dos testes rápidos de campo de para estimar 

resistência da rocha intacta no intervalo 1,25 -5 MPa. Os valores de resistência estimados 

na Tabela 3.2 neste capítulo são plotados como os valores médios (*QSST Mínimo) na 

Tabela 4.2 de parâmetros de deformabilidade do maciço rochoso (capítulo 4).  

 

• Monitoramento Manual 

 

Após a interdição preventiva, se iniciou com a instalação de instrumentação rudimentar 

do tipo “crack-meters” manuais (Figura 3.28 a e 3.28 b) e gesso, para finalmente levar à 

decisão de interromper e interditar indefinidamente os dois setores de produção com o 

intuído de estabelecer metodologias de monitoramento de maior precisão; os resultados 

do monitoramento manual estão disponíveis para análise no Anexo II.   

a)  

b)  

Figura 3.28: Medições de convergência no setor RS603, a) seção RS603-SC05, 30 mm 

em 86 dias; b) seção RS602-SC05, 37mm em 109 dias. 
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• Sistema de monitoramento Remoto GML 

 

Com o intuito de monitorar e acompanhar as potenciais evoluções de movimentação e 

escalada da sobrecarga nos pilares do setor 2, optou-se pelo apoio do dispositivo 

Geotechnical Monitoring Lidar GML® da companhia GroundProbe® (GroundProbe, 

2017), desenvolvido especificamente para monitoramento de convergência no contexto 

geotécnico de escavações subterrâneas. 

 

O dispositivo conta com uma “cabeça” leitora laser (Figura 3.29 a), que realiza uma 

varredura vertical de toda a escavação a ser estudada, mecanismo similar ao utilizado 

pelos scanners, georreferencia um segmento de escavação escolhido e por meio de várias 

varreduras consecutivas, espaçadas de 6 em 6 minutos, detecta de maneira muito acertada 

quaisquer movimentação milimétrica que pudesse acontecer entre duas leituras / 

varreduras.  

 

As leituras acontecem desde um ponto fixo de instalação, donde uma vez nivelado e 

calibrado na posição horizontal, inicia-se uma serie de varreduras verticais a cada 0,5º, o 

equipamento conta com capacidade de leitura 160º na horizontal e 110º na elevação, 

visualizando assim a maior parte da área a monitorar sem que o ponto de monitoramento 

seja mudado.   

 

Com este mecanismo e rango de precisão (0.01 mm até 0.4 mm) permite detectar 

quaisquer mínimas movimentações tanto no maciço rochoso como nos sistemas de 

ancoragem, o qual representa grande vantagem em termos de reconhecimento prematuro 

de câmbios na geometria da galeria, estabelecer velocidades de convergência em períodos 

relativamente curtos e oportunos dentro do ciclo produtivo de minas subterrâneas. 

 

O equipamento fornece duas possibilidades de aquisição de dados, continua e periódica; 

a aquisição continua permite instalar e monitorar permanentemente um setor específico 

da mina durante um período predeterminado. A aquisição periódica consiste na realização 

de várias medições curtas de curta duração, instalando e desinstalando o equipamento no 

ponto predeterminado, o resultado é entregue em formato de segmentos de curva que se 

extrapolam para determinar a curva de resposta do maciço rochoso entre os períodos de 
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leitura. O dispositivo armazena os dados na unidade móvel de processamento, conectado 

na parte externa do equipamento, junto com a fonte de energia (Figura 3.29 b). 

 

a)    

b)  

Figura 3.29: a) Detalhe da instalação da “cabeça” leitora laser na lateral do maciço 

rochoso no setor 2; b) Detalhe da instalação do dispositivo completo, cabeça leitora 

laser, unidade móvel de processamento e fonte de energia no setor 2 (GroundProbe do 

Brasil, 2017). 



 

 

79 

 

• Descrição do sítio de monitoramento 

 

Escolheu se o setor 2 (Figura 3.30) como ponto de monitoramento periódico devido á ser 

este o setor que apresentara as maiores deformações nos pilares de acesso as câmeras de 

produção. No período de leitura de duas semanas identificaram se quebras mecânicas em 

6 dos pilares na periferia do setor. As quebras identificadas apresentaram caraterísticas 

de estalido de rocha como mostrado na Figura 3.31, já que os blocos desarticulados da 

lateral do pilar conseguiram atingir o lado oposto da galeria, indicando que os blocos 

forem expulsos com uma componente horizontal e não apenas por colapso gravitacional. 

 

 

Figura 3.30: Área de estudo, esquemático da área de barrido para monitoramento com 

GML da GroundProbe ® 

 

A  B  

Figura 3.31: A) Pilar de acesso superior ao setor; evidências de sobrecarga na base do 

pilar. B) Blocos completamente desarticulados e expelidos da sua posição original. 
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Perante a ausência de instalação de extensômetros ou outros dispositivos de precisão, o 

equipamento GML ® se instalou principalmente para medir as deformações mínimas que 

pudessem se apresentar durante a leitura (Figura 3.32), sendo de interesse observar se 

existisse uma variação de deslocamentos quando pilares mistos, ou seja, pilares 

compostos de duas litologias contrastante mente diferentes, são solicitadas por 

cisalhamento e sobrecarga vertical. 

 

3.6.3.  Resultados de monitoramento 

 

   

Figura 3.32: Detalhe da leitura com GML ®, registros de deslocamento selecionados do 

setor RS602; a) imagem de amplitude; b) Resultado das leituras GML®. As setas 

indicam pontos de referência comuns para ambas imagens (GroundProbe do Brasil, 

2017). 

 

 

Figura 3.33: Gráfica deformação Vs. Tempo nos pontos Pi-A1, Pi-A2 e Pi-A3 

(GroundProbe do Brasil, 2017). 
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A Figura 3.33 para os Pontos Pi-A1, Pi-A2 e Pi-A3, mostram vazios pontos de 

deformação diferencial comparadas com o resto do maciço rochoso; São áreas de possível 

concentração de tensões. A leitura se efetuou num período de 5 dias, identificando 

deformações de até 4,5 mm, sendo a deformação catalogada como 1 mm/dia.  

 

4. ANÁLISE NUMÉRICA 

 

4.1. MODELAGEM NUMÉRICA PARA PILARES INDIVIDUAIS 

 

A seguir serão apresentadas nas Figuras 4.1, 4.2 e 4.3 os resultados da modelagem 

numérica efetuado pelo método de diferencias finitas pela ITASCA (2013) fazendo uso 

do programa FLAC 3D versão 4.0 durante o período de verificação do Projeto da mina 

Pilar de Goiás no ano de 2012. Neste estudo determinou-se que a modelagem é conduzida 

como um único pilar em meio isotrópico para ajustar os parâmetros pós pico do maciço. 

Adotou-se valores W/H variando de 0,3 até 3,5 tendo como altura padrão 1,3 m, com 

acréscimos de largura de 0,5 m. Dessa forma obtiveram-se as várias geometrias a serem 

avaliadas. O material rochoso é o mesmo em todo o modelo. Com esta condição os pilares 

esbeltos falharam no meio do pilar, enquanto os pilares robustos (W/H > 2) falharam nos 

extremos Hanging wall e Footwall. 

 

Em relação ao estado de esforços e a relação k utilizada nesta modelagem inicial, ITASCA 

“assume a condição como isotrópica, apenas sendo afetada pelas cargas litostáticas 

devido à falta de informação relacionada aos esforços iniciais na região da mina Pilar 

de Goiás” (ITASCA, 2013). 
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Figura 4.1: Relação tensão / deformação para pilares horizontais em meio isotrópico 

(ITASCA, 2013). 

 

Figura 4.2: Relação da resistência vertical e a razão W/H em comparação com a 

proposta (ITASCA, 2013). 
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Tabela 4.1: Resistência máxima dos pilares verticais em meio isotrópico. 

 

 

Na Tabela 4.1, W/H é a razão Altura / Largura ou esbeltez do pilar; ps é a resistência do 

pilar expressada em MPa; ps / UCS é a razão de resistência de pilar contra a resistência a 

compressão uniaxial do material rochoso que compõe o pilar (ITASCA, 2013). 

 

Figura 4.3: Deformação cisalhante para cada geometria (ITASCA, 2013) 

 

W/H Ps Ps/UCS

0.3 15.3 0.11

0.5 17.3 0.12

1 23.3 0.17

1.5 31.6 0.23

2 72.5 0.52

2.5 90.3 0.64

3 108 0.77

3.5 120.3 0.86
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4.2. MODELAGEM NUMÉRICA 3D DE QUEBRA NA FUNDAÇÃO  

 

Para este trabalho, as análises forem realizadas utilizando os softwares Rock Data e RS3 

da RocScience ® licencias autorizadas propriedade do departamento de pós-graduação 

da faculdade de Engenharia Civil da Universidade de Brasília, para simular a geometria 

3D das escavações e a interação com as condições geológicas e geotécnicas.  

 

Para modelos simplificados como escavações com geometrias simples e unidirecionais, 

o RS3® é compatível com equipamentos de computação e hardware disponíveis no 

mercado, com tempos de modelagem de algumas horas; já em casos de maior 

complexidade envolvendo várias variáveis ou geometrias complexas, o software requer 

hardware de capacidades maiores e por conseguinte, tempos de processamento da ordem 

de dias. 

 

Os parâmetros de entrada foram derivados dos dados fornecidos pela equipe técnica do 

departamento de Mecânica de Rochas da Mina Pilar de Goiás entre outubro de 2016 e 

setembro de 2017; o banco de dados utilizado para este trabalho está composto por 128 

ensaios UCS para três litologias, teto, minério e piso; destes, 34 ensaios disponíveis para 

a litologia QSST; 12 pontos de mapeamento geotécnico GSI dedicado as litologias QSST 

da base dos pilares do setor RS 602/RS603. 4 pontos de medição “crack-meter” e duas 

leituras de convergência utilizando o equipamento GML da GroundProbe®. 

 

No estudo de caso do setor 2 da mina de Pilar de Goiás, a deformação manifesta-se 

diferenciadamente em função da litologia. Nos xistos intercalados mineralizados (IS), são 

rochas com valores de UCS entre 103 e 145 MPa; quando presente, a deformação se 

caracteriza por planos de fraturamento verticais e ondulados preenchidos por quartzo e 

com evidente continuidade entre as galerias, as vezes chegando até a dividir os pilares 

esbeltos da região em dois. Nas unidades menos resistentes da base compostos de QSST, 

com valores UCS de 55 MPa, porém a análise da base de dados mostra que a resistência 

pode atingir valores de até 100 MPa. No entanto, as observações nas galerias subterrâneas 

mostram que o material varia muito em resistência. Em alguns locais, especialmente na 

área de estudo, a resistência é tão baixa quanto 1 a 5 MPa, conforme determinado por um 

simples teste de campo (Tabela 3.6).  
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Além disso, a realização de testes simples de inclinação mostra um ângulo de atrito de 

até 15 graus. Sendo assim, a litologia foi o critério de diferenciação das unidades 

geotécnicas existentes.  

 

4.2.1. Construção do modelo 3D 

 

Este trabalho se executou em computadoras estândar com capacidade de processamento 

limitado, por tanto, para viabilizar a execução dos trabalhos computacionais optou se por 

estabelecer algumas restrições no modelo: 

 

• Optou-se pela preservação das geometrias das escavações, com especial ênfase na 

geometria assimétrica dos pilares de lavra. 

 

• Optou-se por limitar a duas o número de litologias, com propriedades 

contrastantes entre si para representar no modelo.  

 

• Optou-se pela representação de apenas um quarto do tamanho do painel de lavra 

original, sendo 4 galerias, 15 realces de lavra e 12 pilares. 

• Optou-se pela simplificação do modelo de maciço rochoso equivalente, incluindo 

a influência das descontinuidades associadas à foliação nos parâmetros de 

resistência e não representando-as explicitamente. 

 

• Optou-se por apresentar apenas o estado de esforços k=2.5, que foi o que mais 

aproximou-se das medições de deslocamento obtidas em campo. 

 

• Optou-se pelo comando mais simples de discretização de elementos, fato que 

poderá impactar a precisão e confiabilidade dos resultados. 

 

O modelo numérico realizado com o Software RS3® exige que a construção do modelo 

seja feita em estágios lógicos restringindo o tipo de informação a ser ingressada 

dependendo do estágio de construção que se esteja alimentando, por tanto, será usado 

aqui como guia metodológica para informar ao leitor a proveniência de cada informação. 
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• Módulo Geology 

 

 

Permite o ingresso de dados relacionados as propriedades mecânicas e elásticas que forem 

consideradas para cada uma das litologias envolvidas no modelo. Os dados de entrada 

para as litologias do minério, footwall normal e footwall degradado são apresentados na 

Tabela 4.2 (* foi considerado o valor mínimo presente nos resultados de ensaio de 

laboratório para a litologia QSST), estes valores ficam armazenados como valores de 

entrada de projeto para serem aplicados ou designados como propriedades das diferentes 

geometrias, polígonos e volumes que se criam para representar a distribuição espacial dos 

diferentes elementos geológicos que irão compor o modelo inicial. Devido a limitações 

de capacidade de processamento de dados se assume que este é um modelo contínuo, a 

influência da foliação esta já considerada nos valores de GSI, portanto estes valores 

assumem-se como as propriedades mecânicas e elásticas para maciços rochosos 

equivalentes.  

 

Tabela 4.2: Resumo dos resultados de análise em Rock Data ® para as três litologias 

Pilar de Goiás. 

PARAMETROS DE DEFORMABILIDADE 
PARA MACIÇO ROCHOSO 

Xisto 
Intercalado 

(IS) 

Sericita Talco 
Xisto (QSST) 

Sericita 
Talco Xisto 
(Menor) * 

UCS 123 55 28 

GSI 52 40 30 

mi 14.0 7.7 7.7 

D 0 0 0 

mb 2.52 1.29 0.99 

s 0.005 0.004 0.001 

a 0.505 0.506 0.511 

Coesão (MPa) 7.0 2.5 1.1 

Angulo de atrito  (°) 34 28 26 

Resistencia à tração (MPa) -0.24 -0.16 -0.04 

UCS (MPa) 8.3 3.3 0.9 

Resistencia de Maciço equivalente (MPa) 26.3 8.5 3.5 

Módulo de Young (MPa) 15907 7864 2491 

    

E Rocha intacta (MPa) 46000 25600 15600 

Poisson rocha intacta 0.38 0.41 0.41 

Tração Rocha Intacta(MPa) 8.87 7.14 3.67 
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• Módulo Excavations 

 
Este módulo apresenta uma importância chave na construção de modelo já que é aqui 

onde se definem as geometrias das escavações, as dimensões das escavações, a extensão 

da “caixa’ externa, que será a representação espacial do modelo, as interseções das 

escavações com os diferentes elementos geológicos do modelo, o número de estágios que 

irão se analisar e onde se designam os materiais de cada geometria. Os detalhes da 

configuração inicial do modelo se apresentam, nas Figuras 4.4 e 4.5. 

 

 

Figura 4.4: Configuração geométrica das galerias de produção no formato “shanty 

back” especificando as dimensões das escavações propostas para o modelo. 

 

Figura 4.5: Geometrias propostas para a geologia do setor, a camada de QSST (em 

verde) tem 5 metros de espessura. 
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Figura 4.6: Sequência de estágios proposta para o modelo 

 

Detalhando os estágios definidos na Figura 4.6 temos: 

 

A) Desenvolvimento de duas galerias horizontais paralelas de 50 metros de 

comprimento na parte inferior do painel;  

 

B) Desenvolvimento de mais duas galerias horizontais paralelas de 50 metros de 

comprimento na parte superior do painel; 

 

 C e D) Lavra com 6 Realces de produção conectando a galeria de produção 

inferior com a superior de 7 metros de comprimento ao longo do Strike deixando 

pilares de 3 metros de largura também no Strike;  

E) Lavra final com 3 realces de produção conectando a galeria de produção 

inferior com a superior de 7 metros de comprimento ao longo do Strike deixando 

pilares de 3 metros de largura também no Strike. 
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Módulo Loads 

 

 

Trata-se do módulo para inserir as condições de esforço do modelo, pode se optar pela 

configuração gravitacional dependente da profundidade ou diretamente designar 

magnitudes e direções específicas para esforços. NO caso da mina Pilar, nenhuma 

informação é reportada oficialmente em relação à determinação do campo de esforços 

principal, fato que irá ser de alta relevância com o aprofundamento da mina, as dimensões 

dos pilares e as taxas de extração em geral. As estimativas iniciais para o campo de 

esforços local forem expostas pelo ITASCA (2013) considerando o campo de esforços 

isotrópico, Assumpção questionável se se leva em consideração a pouca profundidade, 

menor a 200 m. na qual os trabalhos forem executados. Uma segunda estimativa foi 

emitida em vários reportes internos (SBVS, 2012), comentando que “baseado na minha 

experiência, considero que Brasil tem um regime de tensões horizontais maior que as 

tensões verticais, numa razão de 1,5 a 2,0 H:V, exemplos disto são Caraíba, Fortaleza 

de minas, Jacobina”. Neste trabalho, se escolhe trabalhar com esforços horizontais 2,5 

vezes a magnitude do esforço vertical.  

Módulo Mesh 

 

 

O próximo passo no processo é selecionar um tamanho do elemento apropriado. De 

acordo com Lorig e Verona (2010), os programas de elementos finitos assumem que os 

esforços e deformações dentro de cada zona não mudam dentro dele, quer dizer que cada 

elemento é a menor ordem possível. Quanto mais detalhe queira-se ter dos gradientes de 

esforço ou deformação dentro das escavações, é necessário usar discretizações 

relativamente refinadas (Figura 4.7). 
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a)  

b)  

Figura 4.7: Vista do resultado do módulo Mesh para elementos de formato tetraedro de 

4 nós; a) Antes da modelagem; b) Depois da modelagem.   

 

4.2.2. Calibração 

Com o intuito de verificar como o resultado do modelo final irá se comportar envolvendo 

múltiplas variáveis (Esforço horizontal maior, litologias diversas, camadas inclinadas e 

geometrias complexas), opta se por rodar um modelo inicial simplificando os parâmetros 

para uma única litologia e compara-los com resultados de estudos ou exemplos afins; para 

isto se escolhe-se a modelagem realizada pelo Suorineni et al. (2011), os resultados se 

mostram a continuação. 

 

A Figura 4.8 compara a distribuição de tensões obtida a partir de análise numérica de 

elementos finitos para pilares homogéneos (compostos pela mesma litologia em Piso, 

pilar e teto) em posição inclinada (Figura 4.8 a), se bem as inclinações apresentadas nos 

dois modelos são diferentes, o intuito do Suorineni et al. (2011) foi o de evidenciar a 
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distribuição assimétrica das tensões induzidas quando submetida a regime cisalhante, 

num pilar inclinado geometricamente simétrico (quadrado) e composto por uma única 

litologia, apresenta zonas de concentração de esforço (sobrecarga) e zonas de relaxamento 

(desconfinamento) em pontos específicos e diametralmente opostos do pilar, as duas 

zonas produzem efeitos desfavoráveis para a estabilidade do pilar (Figura 4.8 b). 

 

a)  

b)  

Figura 4.8: Distribuição do esforço principal maior para pilares inclinados em meio 

homogêneo; a) Este trabalho; b) Suorineni et al.(2011) 

 

Como mencionado anteriormente no módulo “Loads”, neste trabalho escolhe-se trabalhar 

com esforços horizontais 2,5 vezes a magnitude do esforço vertical devido a que forem 

executados cálculos do desenho das escavações em meio isotrópico variando a magnitude 

do valor k de 1.0, 1.5, 2.0 e 2.5, sendo este último valor que apresentou magnitudes de e 

esforço cisalhante mais próximos aos modelos esperados (Suorineni et al., 2011) assim 

como magnitudes de deslocamento lateral próximos aos registrados nas medições de 

campo discutidas na seção 3.6.2. Desta observação pode se concluir que não apenas 

deverá se considerar os parâmetros de resistência da rocha e do maciço na análise, mas 

também que a configuração do modelo já propicia a indução de esforços cisalhantes nas 

análises, e por conseguinte nos resultados. A continuação se apresentam os resultados dos 

estagios 1, 3 e 5 do modulo Excavations na Figura 4.6, para o caso, homogéneo e para o 

caso 2, estratificado na vista interna ao longo do Strike da escavação inferior do modelo. 
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4.2.3. Modelo para pilares inclinados homogêneos  

 

Figura 4.9: Distribuição do 𝜎1 para pilares inclinados homogéneos 

Durante a etapa de desenvolvimento, apresentam se as tensões acumuladas (Figura 4.9) 

ao redor de toda a escavação; à medida que as escavações aumentam, aas tensões no teto 

e piso diminuem e são transmitidas as quinas das escavações, mas, principalmente aos 

pilares. 
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Figura 4.10: Distribuição do 𝜎1 para pilares inclinados homogêneos. 

 

A vista em seção revela o acúmulo gradual de tensões nos contatos com o teto na galeria 

inferior e no contato com o piso da galeria superior do corpo do pilar; a disposição obliqua 

das regiões de concentração indica solicitação do tipo cisalhante. Destaca se as regiões 

de desconfinamento (azul) nas laterais das galerias (Figura 4.10). 
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Figura 4.11: Deslocamento resultante em pilares inclinados homogêneos. 

 

Deslocamento incipiente, da ordem de fração de milímetro durante toda a sequência de 

extração, apenas se diferenciam maiores deslocamentos nas regiões localizadas entre as 

bases dos pilares, possivelmente relacionado a efeitos de desconfinamento (Figura 4.11). 
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a)  

b)  

Figura 4.13: Distribuição longitudinal das tensões em meio homogéneo para as bordas 

das escavações; a) Pilar; b) Piso.  

 

Os resultados do esforço resultante ao longo da altura do pilar evidenciam concentrações 

de tensão de 12 MPa na base do Pilar (Figura 4.13 a) e de 18 MPa no teto do Pilar (Figura 

4.13 b), entanto que o efeito de desconfinamento neto no centro do pilar expressado com 

valores de tensão próximos aos 0 MPa. Já para a tensão acumulada no centro piso da 

galeria, os valores extremos coincidem com os do pilar, porém tendo 9 MPa registrados 

na porção central, este valor se assume como a carga que o piso está recebendo como em 

resposta as escavações.  
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Figura 4.14:  Deslocamento resultante em pilares inclinados homogéneos. 

 

A vista em seção da Figura 4.14 revela que os deslocamentos estão localizados muito 

próximos aos tetos e pisos das escavações; o modelo resulta em valores máximos de 1,5 

milímetros. Para os valores de deslocamento no pilar e piso da escavação, encontram-se 

até 1,4 mm máximo no centro do pilar (Figura 4.15 a), e de até 1,2 mm máximo para o 
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Piso da Galeria (Figura 4.15 b) que podem ser comparados com as leituras de 

convergência manual na Figura 4.16. 

a)  

b)  

Figura 4.15: Distribuição longitudinal das deformações em meio homogéneo para as 

bordas das escavações; a) Pilar; b) Piso.  

 

 

Figura 4.16: Distribuição temporal das medições de convergência para 100 dias no setor 

RS 602 para um trecho sem evidentes caraterísticas de deformação intensa, a curva 

exibe o comportamento linear com taxa de deformação de 0,07 mm / dia. 
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4.2.4. Modelo para pilares inclinados estratificados 

 

 

Figura 4.17: Distribuição do 𝜎1 para pilares inclinados estratificados 

O campo de esforços no estágio 1, prévio à lavra, apresenta concentração de tensões (em 

verde) unicamente no teto da escavação. Posteriormente no estágio 2, a resposta do campo 

de esforços na escavação é de desconfinamento, o piso da escavação sofre relaxamento, 

esta resposta é constante ao longo de toda a sequência de extração, exceto no contato 

pilar-teto (Figura 4.17).    
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a)  

b)  

Figura 4.18: Distribuição longitudinal das tensões em meio estratificado para as bordas 

das escavações; Esquerda, Pilar; Direita, Piso. 

  

Os resultados do esforço resultante ao longo da altura do pilar evidenciam concentrações 

de tensão de 5.5 MPa apenas no contato com o teto (Figura 4.18 a), entanto que o restante 

do pilar é desconfiado do centro até o contato com o piso (Figura 4.18 b). Na seção do 

piso, concentrações de tensão incipientes (<2.0 MPa) são identificadas nos estremos da 

escavação. 
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Figura 4.19: Distribuição 𝜎1 para pilares inclinados estratificados. 

 

Na vista em seção da Figura 4.19, pode se apreciar que no estágio inicial, as tensões estão 

concentradas unicamente no Hanging Wall, a medida que se avança nos estágios de 

extração, as tensões migram pra os extremos do modelo, criando um arco de 

desconfinamento abrangendo todas as escavações. No caso do piso, o desconfinamento é 

constante ao logo dos estágios do modelo, e se estendendo mesmo até o contato inferior 

da camada do QSST. 
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Figura 4.20: Deslocamento resultante em pilares inclinados estratificados. 

 

Para a resultante de deslocamento, o modelo da Figura 4.20 mostra um alto contraste na 

resposta dos valores de deslocamento ao longo do contato litológico, traçado no meio dos 

pilares. O deslocamento lateral se faz evidente nas porções de footwall expostas entre 

pilares mesmo desde os estágios iniciais, a deslocamento registrado no piso e menos 

intenso, porém vai se acentuando à medida que avança a escavação. Não se registram 

deslocamento no teto ou no contato com o pilar. 
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Figura 4.21: Deslocamento resultante em pilares inclinados estratificados 

 

Na vista em seção da Figura 4.21, o deslocamento é expressivo desde o estágio de 

desenvolvimento, as regiões de maior deslocamento estão delimitadas ao longo do 

contato litológico no meio doas pilares. Os contornos de deslocamento convergem na 

base do pilar, e concentradas em maior medida na base das laterais mais altas das galerias.  
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a)  

b)  

Figura 4.22: Distribuição longitudinal das tensões em meio estratificado para as bordas 

das escavações; Esquerda, Pilar; Direita, Piso 

 

Os registros de deslocamento ao longo da altura do pilar se intensificam nos dois tercio 

inferiores do pilar, atingindo um máximo de 48 mm na base do pilar (Figura 4.22 a). Na 

seção horizontal ao longo da linha de piso, evidencia se um perfil assimétrico com o 

registro de maior deslocamento de até 37 mm no segmento mais próximo da base do pilar 

(Figura 4.22 b). 
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Figura 4.23: Curva deformação Vs. Tempo nos pontos Pi-A1, Pi-A2 e Pi-A3. Obtidas 

com o dispositivo GML durante 4 dias obtendo uma taxa de deformação e 

aproximadamente 1.2 mm / dia. 

 

Os valores de medições de convergência manual em duas seções: 

 

• RS603/SC05, deformação acumulada de 30 mm em 86 dias.  

• RS602/SC05, deformação acumulada de 37 mm em 109 dias. 

 

Os valores de deformação para modelagem numérica: 

 

• Máximo 48 mm na horizontal. 

• Máximo 37 mm na vertical. 

 

Comparando os valores de medições de convergência com GML® da Figura 4.23: 

 

• Deformação acumulada de 4,5 mm em 4 dias. 

• Recalque de 6,3 mm na vertical. (Recalque obtido analiticamente no anexo II). 
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4.3. DISCUSSÃO  

 

As falhas no piso e pilar começaram em algum lugar no painel RS 602/RS603 e 

progrediram através do painel até atingir os pilares barreira; ocorreram dois grandes 

eventos de queda de rocha das paredes da rampa secundaria de acesso, consequentemente 

a área foi isolada para entrada geral. 

 

A camada de QSST na região de estudo encontra-se concordante estratigráficamente na 

base da camada mineralizada, porém na região de estudo aparenta se aproximar até se 

colocar em contato direto com o minério. Nesta região, a espessura da camada de QSST 

poderia ser maior que no restante dos setores da mina. 

 

A análise da base de dados disponível mostra que a resistência do QSST é declarada como 

+/- 100 MPa. No entanto, as observações nas galerias subterrâneas mostram que o 

material varia muito em resistência. Em alguns locais, especialmente na área de estudo, a 

resistência é tão baixa quanto 1 a 5 MPa, além disso, ângulos de atrito de +/- 15 graus 

conforme determinado por ensaios simples de campo. 

 

 O material que compõe as camadas da base dos pilares na região de estudo é menos 

resistente em comparação ao restante da mina aonde o QSST também está presente, isto 

pode corresponder a uma mudança na mineralogia do Xisto com maior abundância de 

minerais argilosos. 

 

A tensão de solicitação dos pilares atingiu o ponto em que excedeu a capacidade última 

de carga da camada de QSST na base dos pilares, causando fenômenos de puncionamento 

de piso, por tanto a falha na fundação diretamente abaixo dos pilares. Essa ação cria 

tensões de tração na parte inferior e média dos pilares, o que faz com que os pilares sejam 

deformados, principalmente ao longo do contato litológico exposto na borda dos pilares. 

Para entender os resultados, o estudo focou no tipo de quebra apresentada em cada modelo 

(homogéneo e estratificado). o que permite realizar as seguintes observações: 
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• Os pilares fazem parte de um sistema que incorpora o teto e piso imediatamente 

adjacente a ele mesmo. 

• Em pilares homogêneos as quebras se apresentam progressivamente desde as 

bordas para o centro. 

• Ao aumentar o desconfinamento associado a escavação e lavra, as tensões se 

estendem para piso e teto. 

• O comportamento da base dos pilares estratificados faz parte integral do 

comportamento geral do sistema, razão pela qual deve e incluir na análise de 

projeto desde a fase de viabilidade. 

• No modelo para pilares estratificados apresentam-se rupturas do tipo 

puncionamento, por tanto, a estabilidade é controlada nesses setores pelas 

propriedades geomecânicas das camadas de QSST na base. 

• No restante das áreas da mina aonde o  QSST é mais resistente ou não está exposto 

de maneira evidente, pilares com uma relação largura / altura inferior a 0,5 são 

estáveis. Isto se deve a que a grande maioria das regiões de lavra da mina Pilar 

possuem qualidades do maciço rochoso média a alta.  

 

Nas Figuras 4.16 a 4.22 pode se apreciar o puncionamento e perca de massa em situações 

limite sem chegar a causar a ruptura total do pilar, de esta maneira, a quebra de pilar 

acontece desde um novo cenário criado pelo mecanismo de puncionamento, resultando 

em ruptura por cisalhamento.  

 

O contraste entre um material de alto módulo e material de módulo muito baixo foi 

mostrado para induzir a concentração de estresse. Esta é uma causa gatilho da falha nos 

pilares com QSST na base. 
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5. CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA FUTURAS PESQUISAS 

 

O caso específico da Mina Pilar de Goiás conta com certas particularidades no seu projeto 

de escavações e formatos de pilares para se adaptar às condições geológicas e 

operacionais que o ambiente oferece; embaixo se listam alguns dos fatores a serem 

considerados para a interpretação das possíveis divergências do modelo com as 

observações de campo deste trabalho: 

 

• Tensões in situ   

 

A orientação da maior tensão de campo em relação ao eixo vertical é fundamental para a 

extração segura e econômica de corpos de minério e deve sempre ser levada em 

consideração no planejamento e projeto da mina. A revisão bibliográfica mostrou que o 

estabelecimento inadequado da relação de tensão de campo distante maior da geometria 

do corpo pode resultar em problemas de controle de terreno. 

 

No caso da mina Pilar de Goiás, nenhuma informação é reportada oficialmente em relação 

à determinação do campo de esforços principal, fato que irá ser de alta relevância com o 

aprofundamento da mina nas futuras dimensões dos pilares e taxas de extração. As 

estimativas iniciais para o campo de esforços local forem expostas pelo ITASCA (2013) 

considerando o campo de esforços isotrópico, Assumpção questionável sé se leva em 

consideração a pouca profundidade das escavações, menor a 200 m. Uma segunda 

estimativa foi emitida em vários reportes internos (SBVS, 2012), comentando que 

“baseado na minha experiência, considero que Brasil tem um regime de tensões 

horizontais maior que as tensões verticais, numa razão de 1,5 a 2,0 H:V, exemplos disto 

são Caraíba, Fortaleza de minas, Jacobina”. 

 

• Água 

 

Um fator operacional de grande relevância no caso da mina Pilar de goiás, seriam os 

procedimentos de desague e bombeamento insuficientes, já que estes induzem acúmulo 

de água em frentes e galerias antigas ou de produção, facilitando a interação das águas de 

serviço com as camadas ricas em materiais argilosos do piso. Este fato pode degradar o 
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maciço em períodos relativamente curtos e modificar as propriedades de resistência dos 

maciços até níveis equiparáveis com solos argilosos. 

 

Existem de fato litologias altamente sensíveis à umidade, que é controlada basicamente 

pela sua composição mineralógica filo-silicática nas feições da micro fabrica; para rochas 

foliadas e estratificadas, o coeficiente de atrito decresce em grande medida com a 

umidade, por tanto, é de particular importância a realização de estudos profundos para 

determinação da espessura, distribuição estratigráfica e resistência a compressão uniaxial 

das camadas de baixa resistência nos footwall, tanto nas escavações preexistentes como 

nas áreas de futura intervenção. Assim como também garantir que as escavações 

planejadas incluam no seu projeto medidas e propostas de controle de água de serviço 

(perfuração, tubulações) para minimizar o efeito desta na resistência última dos maciços 

rochosos ricos em talco. 

 

• Confiabilidade das informações 

 

Como mencionado na seção de descrição dos eventos de instabilidade da mina Pilar, os 

valores de resistência de rocha intacta para a unidade litológica QSST da base dos pilares, 

são inteiramente deduzidos de testes empíricos de campo após identificado o início da 

ruptura ou extrapolada indiretamente das bases de dados disponíveis; cabe mencionar 

também que não forem analisados furos de sondagem que interceptassem a unidade 

litológica QSST no local de interesse. 

 

A presença de camadas de 3 a 10 metros de espessura de xistos sericíticos ricos em 

conteúdo talcoso em laminações intercaladas com Quartzo, afetou diretamente a 

estabilidade dos pilares, se manifestando em punciona mento de pilares no piso e laterais 

das escavações, estes efeitos fazem-se mais evidentes quando o material talcoso se 

aproxima ao contato inferior da camada mineralizada. Futuras pesquisas em áreas de lavra 

requererão a definição precisa da distribuição e geometria das camadas de menor 

resistência, no footwall. 
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Estimações de RQD por meio de furos em rochas foliadas tiveram que ser contrastadas 

com informações do subsolo devido à natureza anisotrópica dos xistos e as variações da 

orientação dos furos de sondagem. 

 

• Formatos de escavação 

 

O mergulho do corpo mineral tem uma grande influência na eficiência operacional dos 

equipamentos. O projeto da mina deve considerar se o ângulo de inclinação dos acessos 

é muito alto para as capacidades do equipamento; assim, rampas obliquas em direção de 

mergulho aparente, galerias em formatos shanty Back e pilares assimétricos (alturas 

diferentes em cada lateral) são condições que aumentam a complexidade do cálculo. 

 

A geometria da lente mineralizada afeta o projeto e a localização das infraestruturas 

subterrâneas. O estresse induzido pela mineração, a concentração de tensão e as 

distribuições em torno das aberturas subterrâneas precisam ser claramente entendidos 

para estabelecer uma sequência de extração de minério local e global segura e econômica. 

 

Uma estratégia de projeto mais eficaz é dar maior ênfase à os efeitos globais da interação 

entre estados de tensão, propriedades do maciço rochoso e geometria de escavação.  

 

As informações apresentadas são importantes para o direcionamento das escavações e a 

sequência de lavra aplicava a todo LOM. Propõe-se que sejam analisadas modificações 

nessa sequência e no projeto da mina buscando aperfeiçoar as operações extrativas. 

 

• Processos inerentes à escavação  

 

A integridade e eficiência dos sistemas de suporte naturais, tais com os pilares em rocha, 

não apenas depende das propriedades intrínsecas do maciço rochoso, mas também de 

fatores operacionais relacionados ao método de lavra; a falta de controles de qualidade na 

execução dos planos de detonação para frentes de desenvolvimento, afetam a integridade 

do maciço rochoso; quando mal executado, as vibrações provenientes da ação dos gases 

expansivos nos furos de detonação criam fraturas induzidas, as quais não correspondem 
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a feições naturais (como falhas ou diaclases), porém devem ser consideradas durante a 

avaliação e classificação do maciço rochoso.  

 

O cálculo de resistência de pilares deve se executar com precaução, câmbios na resposta 

da rocha apresentam se em função da orientação da foliação e o regime de esforços local, 

neste trabalho forem assumidas arbitrariamente os valores para os esforços horizontais,  

por tanto sugere-se que sejam recalculados para estágios da mina desenvolvidos a 

profundidades maiores. 

 

A estimativa dos parâmetros elásticos do maciço rochoso foi estreitamente ligado ao 

conceito de GSI aonde o fator D de dano ao maciço rochoso foi arbitrariamente fixado 

em zero, devido a que na mina Pilar de Goiás, não se encontrou registro algum de controle 

de planos de fogo e fatores de carga; o refinamento destes controles poderia derivar em 

estimativas de fator D mais assertivas. 

 

• Modelagem e processamento de dados 

 

Para futuras pesquisa que contem com recursos computacionais mais avançados e maior 

capacidade de processamento podem se considerar as seguintes melhorias e modificações 

do modelo atual: 

 

• Número de litologias dos materiais de todas as litologias presentes no modelo 

geológico e geotécnico, com as propriedades elásticas bem definidas entre si para 

representação mais realista.  

• Representação do tamanho do painel de lavra original, sendo 16 galerias, 60 

realces de lavra e 60 pilares, assim como também a representação das condições 

dos pilares barreira. 

• Modelo de maciço rochoso descontinuo, incluindo a discretização os planos de 

foliação e outras feições estruturais relevantes para determinar a influência destas  

nos parâmetros de resistência e resultantes de campo de esforços. 

• Discretização de elementos finitos utilizando funções que forneçam resultados 

mais refinados, fato que impactaria a precisão e confiabilidade dos resultados. 
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ANEXO I 

APROXIMAÇÕES NUMÉRICAS 

Estimativa de capacidade de carga para maciços rochosos  

(Serrano e Olalla, 1999) 

A continuação se desenvolve o cálculo de capacidade de carga para maciços rochosos em 

situações de baixas tensões confinantes, sem mudanças no comportamento da rocha. 

RMR = 30;  

UCS =28 MPa;  

m0 = 7,7 MPa;  

γ = 0.0026 MN/m3 

Profundidade da fundação (H) = 0,50 m 

𝑚 = 𝑚0𝑒
𝑅𝑀𝑅−100

14.5 = 7.7𝑒
30−100

14.5 = 0,0602  

𝑠 =  𝑒
𝑅𝑀𝑅−100

6.45 =  𝑒
30−100

6.45 = 0,00001935 

𝛽 =
𝑚0𝜎𝑐

8
𝑒

𝑅𝑀𝑅−100
14,45 =  

7,7 ∗ 28

8
𝑒

30−100
14,45 = 0,2121 

휁 =
8

𝑚0
2

𝑒
𝑅𝑀𝑅−100

60.3 =  
8

7.72
𝑒

30−100
60.3 =  0.04226 

𝜎𝑓 = 𝛾 ∗ 𝐻 = 0,0026 ∗ 0,5 = 0,0013 

𝜎𝑓
∗ =  

𝛾 ∗ 𝐻

𝛽
=

0,0013

0,2121
= 0,006129 

𝜎𝑓0
∗ =  𝜎𝑓 + 휁 = 0,006129 + 0,04226 = 0,04838 

Assumindo a carga completamente vertical i=0; φ= 𝜋 2⁄ = 1,5707 

𝜌1 = 𝑠𝑒𝑛−1 (
1

1 + √2𝜎𝑓0
∗
) =  𝑠𝑒𝑛−1 (

1

1 + √2 ∗ 0,04838
) = 49,7°  

𝐼1 = [cot 𝜌 + 𝐿𝑛(cot
𝜌

2) ⁄ ] = [cot 49,7 ° + 𝐿𝑛(cot 49,7°
2) ⁄ ] = 1,6177   

𝐼2 = 𝐼1 + 𝜓1 − 𝜓2 = 1,6177 + 1,5707 − 0 = 3,1884  

pelo gráfico da Invariante de Riemann= 𝜌2 = 13,5° 
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𝑁𝛽 =
𝑐𝑜𝑡2 𝜌2

2
+

1 − sin 𝜌2

sin 𝜌2
=

𝑐𝑜𝑡2 13,5

2
+

1 − sin 13,5

sin 13,5
= 11,959 

𝑃ℎ = 𝛽(𝑁𝛽 − 휁) = 0,2121(11,959 − 0,04226) = 𝟐, 𝟓𝟐𝟕𝟓 𝑴𝑷𝒂 
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Cálculo de Capacidade última de carga  

Determinados pelos fatores de capacidade (Vesic) e assumindo 3 situações diferentes para 

c e 𝜙; visando identificar um range de valores que resulte em uma capacidade e carga 

menor que a tensão vertical. 

𝜎𝑣 =  𝛾 ∗ 𝐻 = 0,026 ∗ 120 = 3,4 𝑀𝑃𝑎 

𝑄𝑢 = 𝐵(𝑐𝑁𝑐 +  𝛾𝐷𝑓𝑁𝑞 +  
1

2
𝛾𝐵𝑁𝛾) 

 C = 2,5;  

𝜙 = 28° 

C = 1,1;  

𝜙 = 26° 

C = 1,1;  

𝜙 = 20° 

𝑁𝑞 = 𝑒𝜋 𝑡𝑎𝑛 𝜙𝑡𝑎𝑛2 (45 +
𝜙

2
) 

14,7197 11,8538 6,3992 

𝑁𝑐 = (𝑁𝑞 − 1) 𝑐𝑜𝑡 𝜙 25,8030 22,2535 14,8350 

𝑁𝛾 = 2(𝑁𝑞 − 1) 𝑡𝑎𝑛 𝜙 17,7797 12,5384 5,3861 

    𝑐𝑁𝑐
 64,5075 24,4788 16,3185 

𝛾𝑏𝑁𝛾
          (*b=0,5 B) 69,3408 48,8997 20,1978 

       𝛾𝐷𝑓𝑁𝑞
 0 0 0 

 133,848 73,3785 36,5163 

𝑸𝒖
  (Kg/cm2) 401,5449 220,1355 109,5489 

Capacidade de carga (MPa) 40,15 22,01 10,95 
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Cálculo de Recalque  

Fatores de forma e rigidez Cd para calcular os assentamentos de pontos em áreas 

carregadas na superfície de um meio elástico. 

Nota: No cálculo todos os valores devem se inserir em Pascales (Pa) e em metros. 

 

𝑞 = 𝜎𝑣 =  𝛾 ∗ 𝐻 = 0,026 ∗ 120 = 3,4 𝑀𝑃𝑎  

𝐵 = 3 𝑚 = 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑜 𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟 

𝜐 = 0,41 

𝐸𝑖 = 15600 𝑀𝑃𝑎 

𝛿 =
𝐶𝑓 ∗ 𝑞 ∗ 𝐵(1 − 𝜐2)

𝐸𝑚

 

𝐸𝑟𝑚(𝑀𝑃𝑎) = 𝐸𝑖 (0.02 +
1 − 𝐷

2⁄

1 + 𝑒(
60+15𝐷−𝐺𝑆𝐼

11
)
) 

 

𝐸𝑟𝑚(𝑀𝑃𝑎) = 15600 (0.02 +
1

1 + 𝑒(
60−30

11
)
) = 1269,57 𝑀𝑃𝑎 

 

0,95 ∗ (3,4 ∗ 106 ∗ 3(1 − 0,412)

1,269 ∗ 109
= 𝟎, 𝟎𝟎𝟔𝟑 𝒎 

  



 

 

119 

 

ANEXO II 

Medições de convergência manual, tomados durante os meses de agosto a dezembro de 

2017 pela equipe de mecânica de rochas da mina Pilar de Goiás. Apresentam-se como 

respaldo para as Figuras 3.28 A e 3.28 B. 

 

 

 

 

 

 

 

FITA LEITOR DIGITAL FITA LEITOR DIGITAL FITA LEITOR DIGITAL

6/9 4950 47.06 4950 46.65 4950 47.34 4997.017

10/9 4950 45.75 4950 46.65 4950 46.84 4996.41 -0.60

13/9 4950 45.59 4950 45.87 4950 46.18 4995.88 -0.53

15/9 4950 45.33 4950 44.8 4950 45.51 4995.21 -0.67

22/9 4950 43.29 4950 43.25 4950 43.31 4993.28 -1.93

24/9 4950 42.94 4950 42.65 4950 42.8 4992.80 -0.49

26/9 4950 42.65 4950 42.42 4950 42.72 4992.60 -0.20

28/9 4950 42.03 4950 42.25 4950 42.32 4992.20 -0.40

5/10 4950 39.89 4950 39.89 4950 40.01 4989.93 -2.27

7/10 4950 39.21 4950 39.25 4950 39.06 4989.17 -0.76

13/10 4950 36.86 4950 36.89 4950 36.81 4986.85 -2.32

17/10 4950 35.6 4950 35.57 4950 35.58 4985.58 -1.27

25/10 4950 33.01 4950 33.12 4950 32.95 4983.03 -2.56

5/11 4950 30.04 4950 30.12 4950 30.17 4980.11 -2.92

10/11 4950 28.58 4950 28.66 4950 28.59 4978.61 -1.50

22/11 4950 24.79 4950 24.76 4950 24.81 4974.79 -3.82

30/11 4950 21.4 4950 21.39 4950 21.37 4971.39 -3.40

3/12 4950 19.57 4950 19.57 4950 19.58 4969.57 -1.81

5/12 4950 18.67 4950 18.63 4950 18.53 4968.61 -0.96

8/12 4950 17.29 4950 17.45 4950 17.4 4967.38 -1.23

14/12 4950 13.47 4950 13.54 4950 13.66 4963.56 -3.82

22/12 4950 8.74 4950 9.27 4950 9.02 4959.01 -4.55

SEÇÃO

RS603-SC05

DATA

LEITURAS

MÉDIA1ª 2ª 3ª ∆

FITA LEITOR DIGITAL FITA LEITOR DIGITAL FITA LEITOR DIGITAL

4/9 4650 2.71 4650 2.85 4650 2.68 4652.747

8/9 4650 2.69 4650 2.85 4650 2.61 4652.72 -0.03

10/9 4650 2.91 4650 2.61 4650 2.59 4652.70 -0.01

13/9 4650 3.16 4650 3.17 4650 2.96 4653.10 0.39

15/9 4650 2.7 4650 2.92 4650 2.98 4652.87 -0.23

22/9 4650 2.27 4650 2.46 4650 2.74 4652.49 -0.38

24/9 4650 2.6 4650 2.57 4650 2.49 4652.55 0.06

26/9 4650 2.42 4650 2.17 4650 2.25 4652.28 -0.27

28/9 4650 2.22 4650 2.26 4650 2.27 4652.25 -0.03

5/10 4650 1.66 4650 1.76 4650 1.61 4651.68 -0.57

7/10 4650 1.69 4650 1.55 4650 1.71 4651.65 -0.03

13/10 4650 1.01 4650 0.8 4650 0.97 4650.93 -0.72

17/10 4650 0.53 4650 0.49 4650 0.47 4650.50 -0.43

5/11 4600 49.55 4600 49.61 4600 49.57 4649.58 -0.92

22/11 4600 48.77 4600 48.73 4600 48.69 4648.73 -0.85

30/11 4600 48.5 4600 48.38 4600 48.47 4648.45 -0.28

3/12 4600 47.66 4600 47.73 4600 47.81 4647.73 -0.72

8/12 4600 47.48 4600 47.47 4600 47.58 4647.51 -0.22

14/12 4600 46.75 4600 46.82 4600 46.85 4646.81 -0.70

22/12 4600 45.99 4600 45.72 4600 45.82 4645.84 -0.96

MÉDIA1ª 2ª

RS602-SC05

3ª ∆SEÇÃO DATA

LEITURAS
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Digital Rights Management

https://howtochoo.se/technology/how-to-choose-a-drm-software-for-documents/?utm_source=signature

