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“...Saber não é o bastante, é preciso aplicar. Querer não é o bastante, é preciso 
fazer. ” 
 
Bruce Lee (1940 – 1973).  
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RESUMO 
 

 
Uma maior confiabilidade no conhecimento da distribuição espacial dos dados 
geotécnicos é essencial para uma melhor caracterização do maciço rochoso, que é base 
dos dimensionamentos das escavações em mineração. Métodos geoestatísticos são 
amplamente utilizados para estimativa de recursos minerais (teores), mas também vem 
sendo utilizados para estimar outros tipos de variáveis, como parâmetros geomecânicos. 
Este estudo contempla a elaboração e validação de modelos de blocos obtidos por meio 
do banco de dados geotécnicos da mina de ouro de Córrego do Sítio, de propriedade da 
AngloGold Ashanti. Os parâmetros de qualidade do maciço rochoso relativos aos 
sistemas de classificação RMR são obtidos por meio de descrição de furos e 
mapeamento em campo. Portanto, a interpolação destes dados é essencial para auxiliar 
na aplicação de verificação de estabilidade dos maciços e na validação das reservas, 
assim como também no suporte da rotina das operações de mina. No desenvolvimento 
do presente trabalho foram direcionados os estudos para análises variográficas na 
variável RMR e cada um dos seus parâmetros individuais a fim de encontrar a 
variabilidade espacial dos mesmos, para depois se determinar estimativa via Krigagem 
das Indicatrizes, Krigagem Ordinária e Simulação Geoestatística pelo Indicador. Para 
isso foram realizadas transformações dos valores originais em variáveis categóricas de 
equivalência para a obtenção de um modelo geomecânico com maior representatividade 
no maciço rochoso. Após essas análises, os resultados dos modelos foram comparados 
com as expectativas de campo com base do conhecimento geológico, geotécnico e 
estrutural da região avaliada. As comparações dos modelos foram realizadas a partir da 
Krigagem das Indicatrizes e a variância dos resultados obtidos pela Krigagem 
Ordinária. Assim, finalmente foi direcionada uma proposta de malha de amostragem 
considerando a anisotropia dos resultados na variável RMR permitindo dar suporte às 
operações de mina e planejamento de lavra, que teve uma melhor interpretação dos 
resultados, e suporte na tomada de decisões nos projetos de lavra.  
 
Palavras chave: parâmetros geomecânicos; modelo geomecânico; Krigagem das 
Indicatrizes; variável RMR, simulação. 
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ABSTRACT 
 

 
Greater reliability in the knowledge of spatial distribution of geotechnical data is 
essential for a better characterization of the rock mass, which is the basis of excavations 
design in mining. Geostatistical methods are widely used for estimating mineral 
resources (grades), but are also used to estimate other types of variables, such as 
geomechanical parameters. This study includes the elaboration and validation of block 
models obtained through the geotechnical database of the Córrego do Sítio gold mine 
owned by AngloGold Ashanti. The parameters of quality of the rock masses related to 
the RMR classification systems among other parameters, as a basis for the geotechnical 
studies of excavation validation are raised through the description of holes and 
geotechnical mapping. Therefore, the interpolation of these data is essential to assist in 
the application of stability analysis of the masses and in the validation of reserves, as 
well as in the routine support of mine operations. In the development of the present 
work, variographic analyzes were performed on the RMR values and on each of its 
individual parameters in order to find their spatial variability, to be estimated via 
indicator Kriging, Ordinary Kriging and for the Geostatistical Simulation Indicator. For 
this, transformations were applied in the original values of categorical equivalence 
variables to obtain a geomechanical model with a greater representativeness of the rock 
mass. These analyzes were correlated to the results of the models and the field 
expectations based on regional geological, geotechnical and structural knowledge. The 
comparisons and validations of the models were performed using the Indicator Kriging 
and the variance of the results obtained by Ordinary Kriging. Finally, a sampling mesh 
proposal was defined considering the anisotropy of results in the variable RMR, 
allowing to help mine operations and mine planning, which leads to a better 
interpretation of the results and decision making in the mining projects. 
Keywords: geomechanical parameters; geomechanical model; Indicator Kriging; RMR 
variable, simulation. 
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CAPÍTULO 1 
 

INTRODUÇÃO 
 
1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 
A disponibilidade e análise antecipada de informações geotécnicas é parte essencial 
para o planejamento e desenvolvimento de uma mina, no sentido de obter melhor 
previsão e controle dos custos, da produtividade e dos riscos envolvidos. Dessa forma, 
para a mina de ouro de Córrego do Sítio (CDS), de propriedade da AngloGold Ashanti 
(AGA) a confiabilidade dos modelos geotécnicos é de máxima importância para 
contribuir com o sucesso das operações desenvolvidas em mina subterrânea e mina a 
céu-aberto. Entende-se que a modelagem geomecânica é geralmente feita pela 
interpolação tridimensional de dados de classificação geotécnica segundo parâmetros 
convencionados conferindo notas de qualidade ao maciço rochoso.  
 
Em função da exigência por realizar planos de lavra mais aderentes, se torna cada vez 
mais necessário que os modelos geomecânicos sejam estruturados e permitam prever a 
qualidade do maciço rochoso. Na modelagem geomecânica são geradas distribuições da 
variável de interesse com o objetivo de conhecer a incerteza destas estimativas e avaliar 
as limitações e os riscos associados ao andamento do empreendimento. 
 
Para modelos geomecânicos, existem limitações em relação à validação dos resultados 
para alguns setores em que as informações são menos adensadas e/ou se desconhece 
algum parâmetro o que pode indicar o nível de incerteza dos resultados.  
 
Nesse entender, o presente estudo pretende estimar a variável geomecânica RMR 
utilizando métodos geoestatísticos. Para mostrar sua aplicação serão utilizados os dados 
correspondentes a um setor da mina Córrego do Sitio I a céu aberto administrada pela 
empresa AngloGold Ashanti. 
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1.2. JUSTIFICATIVA 
 
Normalmente a caracterização dos maciços rochosos é realizada via mapeamento 
geomecânico e geotécnico dos parâmetros: Q (Barton, 1974), RMR (Bieniawski,1989), 
GSI (Hoek et al., 1995), horizontes de resistência, alteração e levantamentos estruturais 
e principais descontinuidades nos furos de sondagem (falhas e fraturas). Essas 
informações são compiladas em bases de dados utilizadas para realizar estudos 
geotécnicos em minas a céu aberto (estabilidade e deslocamento de taludes, definição 
dos métodos de escavação), em aberturas subterrâneas (dimensionamento de realces, 
pilares ou sustentação, definição de faces livres, etc.), e também podem ser utilizadas 
para estudos de definição do Crown Pillar.  
 
Nesse entender, se justifica o adequado conhecimento e previsão das variáveis 
geomecânicas supracitadas. 
 
O aumento crescente nas solicitações das informações geotécnicas como base na 
elaboração e validação de novos projetos ou de projetos existentes de lavra cria uma 
oportunidade para a definição de uma metodologia de atualização dos modelos 
geomecânicos com previsibilidades cada vez mais apuradas. Essa metodologia é 
possível com a adequada escolha das ferramentas geoestatísticas aplicadas às variáveis 
geomecânicas que poderão permitir representar melhor a caracterização da incerteza e 
como consequência trazer um ganho na confiabilidade dos resultados esperados.  
 
1.3. OBJETIVOS 

 
1.3.1. Objetivo Geral 
 
Estimar e simular a variável geomecânica RMR e parâmetros individuais via métodos 
geoestatísticos (Krigagem das Indicatrizes, Krigagem Ordinária, Simulação das 
Indicatrizes) utilizando o modelo de blocos da mina de ouro de Córrego do Sítio, de 
propriedade da AngloGold Ashanti. 
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1.3.2. Objetivos Específicos 
 

 Determinação das direções preferencias das variáveis geomecânicas via análises 
variográfica.  

 Definição das fronteiras ou contatos geomecânicos da mina a céu aberto em 
Córrego do Sítio. 

 Definição das melhores malhas de amostragem das variáveis geomecânicas.  
 
1.4. ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 
No capítulo 2 é apresentada uma revisão bibliográfica da qualidade do maciço rochoso a 
partir dos parâmetros individuais que compõem a Classificação RMR (Bieniawski, 
1989) com base nas coletas dos dados geotécnicos. Também são levantados os 
conceitos da geoestatística, que compreende as técnicas de ajuste variográfico, 
estimativas e simulações. 
 
No capítulo 3 é apresentada a metodologia aplicada ao estudo apresentado. 
 
No capítulo 4 é apresentado o estudo de caso da mina Córrego do Sítio que abrange os 
estudos de caracterização da área de estudo, o tratamento do banco de dados e os ajustes 
variográficos para reproduzir os resultados dos modelos geomecânicos.  
 
O Capítulo 5 contém os resultados das estimativas e simulações com suas respectivas 
comparações nos modelos obtidos. 
 
Finalmente em apêndices é apresentado os códigos de programação na construção dos 
modelos de blocos, como base para possíveis desdobramentos e aplicações futuras, 
assim como a visualização em 3D dos modelos estimados e simulados.  
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CAPÍTULO 2 
 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
2.1. CARACTERIZAÇÃO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICA DO MACIÇO 

ROCHOSO 
 
Avalia-se de forma genérica a resistência de um maciço rochoso com base na 
distribuição do tamanho e qualidade das descontinuidades existentes nesse material, 
além da resistência da rocha intacta do mesmo. Existem outros fatores que também 
influenciam na qualidade do maciço rochoso, como as orientações das famílias de 
descontinuidades, o aporte de água ao sistema e as tensões associadas. 

 
A interação desses fatores permite caracterizar o comportamento geológico-geotécnico 
do maciço em diversos locais quando submetido a solicitações externas e ao mesmo 
tempo permite a realização de comparações de seus atributos individuais, parciais ou em 
conjunto. Dessa forma, é possível associar as semelhanças e diminuir as subjetividades 
na caracterização. 
 
Entre os sistemas mais adequados que permitem associar as características geotécnicas 
mais relevantes do maciço rochoso destaca-se a classificação geomecânica RMR 
proposta por Bieniawski (1989), que organiza os maciços em grupos ou em classes de 
acordo a sua qualidade.  
 
2.2. CLASSIFICAÇÃO GEOMECÂNICA RMR (1989) 
 
O sistema de classificação proposto por Bieniawski (1989) consiste em uma junção de 
parâmetros geológicos e geotécnicos para classificar o maciço rochoso em faixas de 
qualidade pela determinação do índice RMR (Rock Mass Rating). Nessa forma de 
classificação é possível dividir o maciço em cinco classes diferentes com uma 
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pontuação de acordo com o peso global apresentado na Tabela 2.1. 
 

Tabela 2.1 – Classes dos maciços rochosos – RMR (Bieniawski, 1989). 
CLASSES PESO 

GLOBAL 
DESCRIÇÃO 

Classe I 81-100 Maciço Rochoso muito bom 
Classe II 61-80 Maciço Rochoso bom 
Classe III 41-60 Maciço Rochoso razoável 
Classe IV 21-40 Maciço Rochoso fraco 
Classe V <21 Maciço Rochoso muito fraco 

 
O RMR é obtido pelo somatório dos seguintes pesos: 
 
RMR = P1 + P2 + P3 + P4 + P5 + P6 
 
Onde: 
 
P1. Peso da resistência da rocha intacta, calibrado a partir de ensaios uniaxiais em 
laboratório, ensaios de carga pontual ou estimado em campo utilizando parâmetros de 
avaliação; 
 
P2. Peso do Rock Quality Designation (RQD), que quantifica a frequência de 
fraturamento do maciço rochoso e é calculado em testemunhos de sondagem pela razão 
entre o somatório dos trechos de rocha intacta maiores que 10 cm e o comprimento total 
da manobra. Também estimado em afloramentos conforme as propostas definidas 
principalmente por Palmström (1982) e Priest & Hudson (1976) mais a frente 
explicadas em detalhe; 
 
P3. Peso do espaçamento das descontinuidades; 
 
P4. Peso da condição das descontinuidades, que considera as características de 
persistência, abertura, rugosidade, preenchimento e alteração; 
 
P5. Peso da presença de água; 
 
P6. Peso da orientação relativa das descontinuidades; 
 
O último fator (P6) é considerado como um ajuste e é aplicado para manter ou reduzir o 
valor somado nos pesos P1 ao P5 em função da orientação das principais 
descontinuidades em relação à posição das escavações; 
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2.2.1. P1 – Resistência da rocha intacta 
 

A resistência da rocha intacta nos maciços rochosos é considerada um dos principais 
parâmetros geotécnicos a serem avaliados quando há uma necessidade de obtenção de 
um índice de resistência do material. Esse índice pode ser obtido por diversas 
metodologias, seja por meio de ensaios laboratoriais ou ensaios de campo. 
 
No caso dos ensaios laboratoriais, Goodman (1989) alerta que um dos principais 
problemas na determinação desses ensaios é o cuidado para uma adequada configuração 
e preparação dos corpos de prova, pois os resultados são altamente sensíveis ao método 
e estilo de carregamento sobre a amostra. Goodman (1989) reforça a validade do índice 
apenas se o ensaio for reproduzível com um custo baixo.  
 
Por outro lado, temos os ensaios de campo. Um dos mais usuais foi difundido pela 
ISRM (Brown, 1981) em que por meio da utilização do martelo de geólogo, canivete e 
uso das mãos permite que se estime a resistência do material avaliado. Devido às 
limitações do banco de dados utilizado, este trabalho possui em grande parte valores 
associados a esse método de ensaios de campo. A Tabela 2.2 mostra os diferentes tipos 
de ensaios para obtenção do peso da resistência. 
 

Tabela 2.2 – Resistência da rocha intacta associado ao peso RMR (modificado de 
Bieniawski, 1989 e ISRM-Brown, 1981). 

Índice de 
resistência à 

carga pontual 
Resistência à 
compressão 

uniaxial 
Índice de Resistência pela avaliação de campo, ISRM 

(Brown, 1981) 
P1: Peso da 
Resistência 

RMR 
(1989) 

>10 MPa >250MPa R6 (Extremamente resistente) – Pode apenas ser lascada 
com martelo. 

15 
4-10MPa 100-250MPa R5 (Muito resistente) – Requer vários golpes do martelo 

para quebrar. 
12 

2-4MPa 50-100MPa R4 (Resistente) – Requer apenas um golpe do martelo 
para quebrar.  

7 
1-2MPa 25-50MPa R3 (Medianamente resistente) - Requer apenas um 

golpe do martelo para quebrar. Não pode ser raspada ou 
descascada com um canivete. 

4 

Não se aplica 5-25MPa R2 (Fraca) – Indentação rasa com um golpe firma da 
ponta do martelo. Pode ser descascada com um 
canivete. 

2 

Não se aplica 1-5MPa R1 (Muito fraca) – Esmigalha com golpes firmes da 
ponta do martelo. Pode ser descascada com um 
canivete. 

1 

Não se aplica <1MPa R0 (Extremamente fraca) – Indentada pelo polegar 0 
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2.2.2. P2 – Rock Quality Designation (RQD) 
 

Este parâmetro é amplamente usado na classificação da qualidade de rochas, porém, é 
necessário que seja combinado com os outros fatores como resistência, condições das 
descontinuidades e fatores do ambiente. O RQD foi introduzido por Deere (1963). 
Inicialmente aplicado a testemunhos de 2.125 de polegadas de diâmetro e definido 
como porcentagens de recuperação de rocha intacta menores do que quatro polegadas 
ou de aproximadamente 10 centímetros. Deere (1968) elaborou uma relação entre o 
valor do RQD e a qualidade da rocha conforme a Tabela 2.3. 
 

Tabela 2.3 – RQD associado à qualidade do maciço rochoso (DEERE et al., 1969). 
RQD (%) Qualidade do 

maciço rochoso 
90-100 Excelente 
75-90 Bom 
50-75 Regular 
25-50 Ruim 
<25 Muito ruim 

 
O procedimento para a obtenção do RQD está ilustrado na Figura 2.1 
 

 
Figura 2.1 – Processo para medir e calcular o RQD (modificado - Bieniawski, 1989). 
 

L = 38 cm 

L = 17 cm 

L = 0 
nenhuma parte  > 10 cm. 

L = 20 cm 

L = 35 cm 

L = 0 
não recuperado 

Comprimento total corpo de prova cilíndrico = 200 cm. 

 Comprimento de partes intactas do corpo de prova > 10 cm 
Comprimento total do corpo de prova RQD = x 100% 

RQD = 
200 x 100% = 55% 

Quebra pela amostragem 
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Cuidados adicionais devem ser considerados nos intervalos que se aproximem aos 
limites de 10 cm, em que se pode ter uma alta sensibilidade e chegar a resultados 
extremos de 0 a 100% para materiais semelhantes. Mesquita (2008) menciona o cuidado 
para separar rochas com alto grau de alteração, na qual deve ser considerando 
RQD=0%. Segundo ISRM (1981) a sondagem deverá ser realizada com sonda rotativa 
diamantada com uso de barrilete duplo giratório de no máximo dois metros de 
comprimento e diâmetro maior ou igual a 54,7mm (NX). Nesse sentido, o critério do 
especialista geotécnico e o uso de metodologias para ponderação dos resultados pode 
ajudar a reduzir subjetividades. 
 
As determinações do RQD em materiais rochosos expostos podem ser possíveis 
utilizando outras formas de avaliação. Palmström (1982) propôs a seguinte expressão: 
 
                                                    RQD = 115 – 3,3 Jv                                                  (2.1) 
 
Onde Jv representa o número de descontinuidades presentes em uma unidade de volume 
no maciço rochoso (1 m3). O mesmo pode ser calculado pelo somatório de espaçamento 
de descontinuidades em cada família na seguinte expressão: 
 

 
Em que Si é o espaçamento das descontinuidades em metros para a família de 
descontinuidades i. 

 
Sendo: 
 
                                        Jv = (J1/L1) + (J2/L2) + (J3/L3) + (Jn/Ln)                                (2.2) 
 
Onde: 
 
J1, J2, J3, Jn é o número de descontinuidades por família, medido perpendicularmente, 
que interceptam o maciço rochoso e L1, L2, L3, Ln é o comprimento em cada uma das 
direções do comprimento avaliado. 
 
Priest & Hudson (1976) definiram outra forma para a determinação do RQD por meio 
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da frequência das descontinuidades que interceptam um comprimento L em qualquer 
direção, dada pela seguinte expressão: 
 
                                               RQD = 100e-0,1f (0,1f+1)                                               (2.3) 
 
Onde: 
 
f é o número de descontinuidades por metro e 0,1m é o menor comprimento 
considerado na determinação do RQD. 
 
A Tabela 2.4 mostra os pesos do RQD atribuídos à classificação RMR em cinco 
intervalos. 
 

Tabela 2.4 – RQD associado ao peso RMR (modificado de Bieniawski, 1989). 
Qualidade do maciço  

Rochoso 
RQD (%) Peso (RMR) 

Excelente 90-100 20 
Bom 75-90 17 

Regular 50-75 13 
Ruim 25-50 8 

Muito ruim <25 3 
 

2.2.3. P3 – Espaçamento das descontinuidades 
 

Os espaçamentos das descontinuidades interferem de forma significativa no 
comportamento do maciço rochoso quando submetido a esforços. As medições em 
campo são realizadas pelas distâncias médias perpendiculares entre as descontinuidades 
das mesmas famílias presentes no maciço rochoso, em que as distribuições das famílias 
condicionam os formatos e as dimensões dos blocos (Figura 2.2). 
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Figura 2.2 – Medição do espaçamento das famílias em um modelo tridimensional de 

maciço rochoso (modificado - ABGE/CBMR, 1983). 
 
Os levantamentos de espaçamentos quando realizados em testemunhos de sondagem 
são determinados pela frequência das descontinuidades com o cuidado de não 
contabilizar fraturas mecânicas provocadas pelo processo de sondagem. Alguns 
cuidados adicionais podem ajudar no levantamento do espaçamento, como é o caso do 
conhecimento das principais famílias de descontinuidades e as direções em que os furos 
de sondagem as interceptam. 
 
Os pesos do espaçamento atribuídos à classificação RMR distribuídos em cinco 
intervalos são apresentados na Tabela 2.5. 
 
Tabela 2.5 – Espaçamento associado ao peso RMR (modificado de Bieniawski, 1989). 

Espaçamento das 
descontinuidades 

Peso (RMR) 
>2 metros 20 

0,6 – 2 metros 15 
0,2 - 0,6 metros 10 

0,06 – 0,2 metros 8 
<0 ,06 5 

 
2.2.4. P4 – Condição das descontinuidades 
 
A avaliação das condições das descontinuidades passa pela subdivisão de cinco pesos 
individuais, os quais estão determinados pela persistência dos planos das 
descontinuidades, a abertura ou separação, a rugosidade, a qualidade do material de 
preenchimento em termos de resistência caso houver preenchimento e pelo grau de 
alteração das paredes. 

S1 

S2 

S3 

trena 

Familia S1 
Familia S2 
Familia S3 
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Persistência (comprimento da descontinuidade) 
 

Consiste na medida aproximada do traço da descontinuidade em metros. A escolha da 
definição do grau de persistência é em função daquela estrutura que determine a 
condição mais crítica do maciço em função da exposição da escavação. Em alguns 
casos as mesmas não são determinadas com clareza em um afloramento e a avaliação 
deve ser realizada em mais de uma direção do plano para uma melhor definição de 
prováveis rupturas e/ou escorregamentos (Figura 2.3). 
  

 
Figura 2.3– Padrões de persistência. Modificado de (Brady & Brown, 2004). 

 
Os pesos da persistência atribuídos à classificação RMR são mostrados na Tabela 2.6. 
 

Tabela 2.6 – Persistência associada ao peso RMR (modificado de Bieniawski, 1989). 
Persistência Peso (RMR) 
< 1 metro 6 

1 – 3 metros 4 
3 - 10 metros 2 

10 – 20 metros 1 
>  20 metros 0 

 
Abertura 
 
Consiste na distância perpendicular que separa as paredes de uma mesma 
descontinuidade em que este espaço pode ser preenchido por ar, água ou outro material 
(Brady & Brown, 2004). Aberturas podem ser desde quase imperceptíveis pelo olho até 
grandes proporções.  
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Alguns padrões como lâminas ou regras graduadas podem ajudar na interpretação. É 
mais provável encontrar descontinuidades mais abertas em superfície do que em subsolo 
devido a maior incidência dos fatores externos na superfície (Intemperismo, 
reacomodações de tensões, etc.).  
 
Em subsolo, essas aberturas são maiores quando associadas a falhas, domínios 
fraturados, redistribuição de tensões entre outros (Figura 2.4). 
 

 
Figura 2.4 – Níveis de abertura em descontinuidades. Modificado de (Brady & Brown, 

2004). 
 
Os pesos da abertura atribuídos à classificação RMR são mostrados na Tabela 2.7.   
 

Tabela 2.7 – Abertura associada ao peso RMR (modificado de Bieniawski, 1989). 
Abertura Peso (RMR) 

Não aberta 6 
< 0.1 milímetros 5 

0.1 - 1 milímetros 4 
1 – 5 milímetros 1 
>  5 milímetros 0 

  
Rugosidade 

 
A rugosidade mede a combinação da aspereza associada à ondulação da superfície. A 
rugosidade contribui em grande proporção para a resistência ao cisalhamento quando se 
trata de descontinuidades sem preenchimento e com baixo valor de abertura.  
 
A determinação deste parâmetro pode ser obtida principalmente com ajuda de imagens 
de rugosidade associados ao rugosímetro padrão descrito por Barton & Choubey (1978) 
que consiste por um pente de agulhas metálicas de aproximadamente um milímetro de 
diâmetro, que é posicionado na parede da descontinuidade para que as agulhas se 
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desloquem conforme o formato da superfície. Os padrões de rugosidade podem ser de 
muita utilidade em levantamentos de campo e em furos de sondagem. Este último 
apresenta algumas restrições para a determinação da rugosidade em detalhe. A forma 
mais prática dos perfis típicos para quantificar a rugosidade foi apresentada por Brady 
& Brown (2004) na Figura 2.5. 
 

 
Figura 2.5 – Perfis típicos de rugosidade. Modificado de (Brady & Brown, 2004). 

 
Os pesos da rugosidade atribuídos à classificação RMR são mostrados na Tabela 2.8.   
 

Tabela 2.8 – Rugosidade associada ao peso RMR (modificado de Bieniawski, 1989). 
Rugosidade Peso (RMR) 
Muito rugosa 6 

Rugosa 5 
Pouco rugosa 3 

Lisa 1 
Polida 0 

 
Para atender a tabela de rugosidade do RMR associado aos perfis de rugosidade 
(rugosímetro) é sugerida a adaptação realizada na Tabela 2.9. 
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Tabela 2.9 – Rugosidade adaptada aos perfis de rugosidade e associada ao peso RMR. 
Adaptado de (Bieniawski, 1989 e Brady & Brown, 2004). 

 
 
Preenchimento 

 
Este parâmetro descreve a qualidade do material que separa as paredes das 
descontinuidades. Quando presente no maciço rochoso, pode influenciar bastante na 
resistência ao cisalhamento da descontinuidade. Tanto em levantamentos de campo 
quanto em testemunhos de sondagem se determinam a espessura e a resistência do 
material. Os pesos do preenchimento atribuídos à classificação RMR são mostrados na 
Tabela 2.10.   
 

Tabela 2.10 – Preenchimento associado ao peso RMR (modificado de Bieniawski, 
1989). 

Preenchimento Peso (RMR) 
Sem preenchimento 6 

Preenchimento duro (< 5 milímetros) 5 
 Preenchimento duro (> 5 milímetros) 2 

Preenchimento mole (< 5 milímetros) 2 
Preenchimento mole (> 5 milímetros) 0   

Alteração da descontinuidade 
 

Este parâmetro mede o grau de alteração das paredes das descontinuidades provocado 
pelos processos de intemperismo, que determinam uma redução da resistência mecânica 
e o aumento da deformabilidade. Os processos de alteração podem abrir caminhos 
preferenciais para a água intensificar o intemperismo físico-químico. Os pesos da 



15 
 

alteração atribuídos pela classificação RMR são mostrados na Tabela 2.11. 
Tabela 2.11 – Alteração da descontinuidade associada ao peso RMR (modificado de 

Bieniawski, 1989). 
Alteração das paredes Peso (RMR) 

Sem alteração 6 
Levemente alterada 5 

Moderadamente alterada 3 
Altamente alterada 1 

Decomposta 0 
 
2.2.5. Presença de água 
 
A presença de água no maciço rochoso é um fator externo que contribui fortemente na 
perda da qualidade do material; consequentemente na estabilidade das escavações 
(Frannklin & Dusseault, 1989) pois a água tem influência em cada um dos parâmetros 
anteriormente descritos, permitindo uma redução gradativa da resistência do material. 
Os pesos da presença de água atribuídos pela classificação RMR são mostrados na 
Tabela 2.12. 
 

Tabela 2.12 – Presença de água associada ao peso RMR (modificado de Bieniawski, 
1989). 

Condições gerais do 
maciço 

Vazão de infiltração 
por 10 m de túnel (l/m) 

Pressão de água 
na junta/σ1 

Peso (RMR) 
Completamente seco Nulo 0 15 

Úmido < 10 < 0,1 10 
Molhado 10 – 25 0,1 – 0,2 7 

Gotejamento 25 – 125 0,2 – 0,5 4 
Fluxo abundante > 125 > 0.5 0 

 
2.2.6. Orientação das descontinuidades 
 
A orientação dos planos de descontinuidades determina os formatos dos blocos 
individuais no maciço rochoso e controla os possíveis modos de instabilidades. Um 
levantamento adequado dos planos de descontinuidades preferenciais facilita a 
visualização das principais estruturas ou famílias de estruturas que servem como base 
na definição de estudos de estabilidade. 
 
Métodos de projeção hemisférica facilitam uma melhor apresentação dos dados 
geológicos estruturais (Hoek & Bray, 1981) permitindo estudos estatísticos da 
distribuição das famílias de descontinuidades.  
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A orientação do plano de descontinuidade é determinada pelo ângulo (ψ) de mergulho 
projetada na linha de máxima inclinação e o seu azimute medido pelo ângulo (α) no 
sentido horário a partir do norte verdadeiro (Figura 2.6). 
 

 Figura 2.6 – Orientação de uma descontinuidade: mergulho (ψ) e azimute de mergulho 
(α) (Brady & Brown, 2004). 

 
Os pesos da orientação das descontinuidades permitem alterar a qualidade do maciço 
rochoso. Nesse sentido é mais frequente considerar a influência da alteração diretamente 
nos cálculos numéricos de avaliação de estabilidade. 
 
2.3. GEOESTATÍSTICA 
 
A modelagem geoestatística visa estudar variáveis de interesse em regiões não 
conhecidas tomando como base, a variabilidade espacial das amostras em um espaço 
amostral, sejam estas variáveis discretas ou contínuas. Segundo Yamamoto & Landim 
(2013) a geoestatística permite caracterizar espacialmente a variável de interesse com 
base na sua distribuição e variabilidade espacial associada à determinação das 
incertezas. Em suas origens, Matheron (1963) desenvolveu os primeiros métodos de 
estimativa linear com correlações espaciais entre amostras. 
 
2.3.1. Variograma 

 
O variograma uma ferramenta básica da geoestatística que permite quantificar a 
variação de um fenômeno regionalizado no espaço (Huijbregts, 1975). Distinguem-se os 
variogramas teórico e o experimental. O variograma teórico é definido pela função da 
distância e a direção, definido como 2γ(h) e mede o grau de dissimilaridade entre pares 
de amostras separados pelo vetor de distância (h), como observado na Figura 2.7. 
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 Figura 2.7 – Par de pontos 2γ(h) representado no campo amostral “A” formado pelos 
pontos z(u) e z(u + h), em que “h” é a função do vetor distância. 

 
A função 2γ(h) representa a esperança matemática (E) do quadrado da diferença entre 
os valores de pontos no espaço, separados pela distância h conforme a expressão 2.4. 
 
                                            2γ(h) = E {[(z(u) – z(u + h)]2}                                         (2.4) 
 
O variograma experimental é definido no conjunto amostral [z(u1), z(u2), z(u3),..., z(un)], 
de tal forma que o variograma pode ser estimado pela expressão 2.5: 
´ 
                                   = ( ) ( ) − ( + )( )                               (2.5) 
 
Onde: 

 é o estimador do variograma experimental para um vetor h; 
(h) é o vetor distância composto por módulo e direção entre pares de observação;  
N(h) é o número de pares z(ui) e z(ui + h), separados por h; 
z(ui) e z(ui + h) são valores nas posições do espaço ui e ui + h. 
 
Da mesma forma o semivariograma experimental é definido pela expressão 2.6. 
 
                                  = ( ) ( ) − ( + )( )                                (2.6) 
 
Onde: 

 representa a variabilidade espacial numa direção predefinida. 
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Em termos de semivariograma sob as condições de estacionaridade de segunda ordem a 
equação pode ser simplificada na forma da expressão 2.7. 
 
                                               ( ) = (0) − ( )                                                  (2.7) 
Onde: 

( ) é a covariância de (h). 
 
Graficamente essa expressão é representada na Figura 2.8. 

 Figura 2.8 – Relação entre o semivariograma e a covariância sob a condição de 
estacionaridade. Modificado de Yamamoto (2001).  

 
O gráfico da Figura 2.9 mostra os principais parâmetros do modelo de semivariograma 
esférico que descrevem o comportamento espacial das variáveis regionalizadas. 

 
Figura 2.9 – Parâmetros do semivariograma esférico. Modificado de Yamamoto (2001). 
 
Dentro dos principais parâmetros do semivariograma tem-se: 
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 A amplitude determinada pela distância em que as amostras passam de 
dependentes (domínio estruturado) a independentes (domínio aleatório).  

 O patamar definido pelo valor máximo em que o variograma se estabiliza 
passando do domínio estruturado para o domínio aleatório. 

 A variância espacial é o intervalo ou a diferença entre a covariância e o efeito 
pepita que corresponde ao domínio (h) estruturado. 

 O efeito pepita definido pelo valor da função variograma na origem h=0, que 
determina uma descontinuidade na origem do semivariograma, que corresponde 
à diferença entre as amostras de maior proximidade ocasionada principalmente 
por erros de amostragens ou erros de medida em que a variância nesse intervalo 
é aleatória. 
 

2.3.2 Ajuste Variográfico 
 
Os resultados das análises variográficas, conforme estabelecido na estrutura da Figura 
2.9, são ajustados a um modelo variográfico teórico utilizando uma comparação visual 
e/ou técnicas de ajuste automático.   
 
Dentre os modelos teóricos existentes para o variograma pode-se destacar o 
exponencial, o esférico e o gaussiano conforme mostrado na Figura 2.10. 
 

 
Figura 2.10 – Modelos variográfico teóricos com patamar. 
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Onde a é a amplitude ou o alcance que corresponde a 95% do valor de um modelo 
exponencial ou gaussiano, pois teoricamente o patamar é uma assíntota nesses modelos. 
 
As análises variográficas permitem determinar o modelo de variabilidade espacial dos 
dados que será, em uma fase seguinte, utilizado para a definição de estimadores, sendo 
os mais utilizados a Krigagem Ordinária e a Krigagem das Indicatrizes.  
 
2.3.3 Krigagem Ordinária 
 
Segundo Isaaks & Srivastava, (1989) o estimador se caracteriza por ser um método de 
estimativa linear não enviesado, chamado de B.L.U.E. (best linear unbiased estimator). 
O nome se dá por suas estimativas serem combinações lineares ponderadas dos dados 
disponíveis, e não viciadas, porque tem como característica distintiva a obtenção de erro 
residual médio igual a zero a partir de um processo de minimização de variância dos 
erros. Outra característica é que os estimadores permitem suavizar a variação espacial 
para suas estimativas em que os valores abaixo da média serão superestimados e os 
valores acima da média serão subestimados (Goovaerts, 1997). 
 
A Krigagem ordinária ∗  em um ponto (X0) é representada pela seguinte expressão: 
 

∗ ( ) = ( )  
                              com a condição de não − enviesamento ∑ = 1                    (2.8) 
 
Onde ∗ ( ) é o estimador na posição (X0), λi corresponde aos ponderadores obtidos 
da resolução do sistema linear de equações para a variável ( ). 
 
2.3.4 Krigagem das Indicatrizes 
 
Inicialmente foi proposto por Journel (1982) para construir uma função de distribuição 
acumulada para a estimativa de distribuições espaciais. A Krigagem das Indicatrizes 
representa uma técnica que contribui para minimizar a variância estimada a partir de um 
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modelo prévio em que se considera a dependência espacial entre os dados (Rodriguez, 
2013). 
 
Função Indicatriz  
 
A função Indicatriz é o indicador binário da ocorrência de um evento, definido como: 
 

Ik (u) = 1,        " "0,     ã    " "                         (2.9) 
 
Ou para o caso contínuo: 
 

I(u;zk) = 1,  ( ) ≤0,  ã                                                     (2.10) 
Onde o evento “k” pode ser estimado pela ocorrência de um evento ou pela variável 
contínua da amostra z(u). 
 
A particularidade da Krigagem das Indicatrizes é fornecer uma estimativa que pode ser 
interpretada, diretamente, como um indicador da probabilidade do evento não 
amostrado ocorrer no local “u” condicionalmente ao conjunto de dados “n(u)” como o 
estimador da Krigagem simples de indicatriz conforme verificado por Goovaerts (1997) 
Chilès & Delfiner (1999) e Journel (1983) na expressão. 
 

∗ ( ) = ∗ ( ) = 1| ( )  
            = ( ) ( ) + 1 − ( )( ) .  ,( )                       (2.11) 

 
Onde = ( ) =  ( ) = 1  é a probabilidade anterior do evento ocorrer e ( ) é o peso da Krigagem associado ao indicador ( ) com valor de 0 ou 1. 
 
Transformada Indicadora 
 
Segundo Yamamoto & Landim (2013) uma variável aleatória contínua pode ser 
transformada em uma variável discreta usando um valor de referência que pode ser um 
teor de corte por exemplo, conforme a equação 2.12. 
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I(x;zc) = 0,  ( )
1,  ( ) ≤                                           (2.12) 

 
Na necessidade de definir vários teores de corte dentro de um intervalo contínuo, a 
distribuição da variável de interesse pode ser dividida em termos de quartis, decis ou 
quantis (Yamamoto & Landim, 2013). Para cada teor de corte se pode obter a média, ou 
a proporção de valores menores ou iguais a zc, e também a variância associada. Assim 
temos: 
                                                           Pzc = E[I(x,zc)]                                               (2.13) 
            Var [I (x,zc)] =E [I2(x,zc) - (E [I (x.zc)])2=Pzc - P2zc = Pzc (1-P zc )             (2.14) 
 
O gráfico da função indicadora é representado na Figura 2.11 
 

 
Figura 2.11 – Representação da função indicadora para o teor de corte “zc” (Yamamoto 

& Landim, 2013) 
 
Codificação binária das variáveis categóricas 
 
A variável categórica é um intervalo de valores que definem uma classe em que a 
codificação binária pode ser realizada da seguinte forma: 

 
I(x;k) = 0,  ( )  

1,  ( ) =                                            (2.15) 
 
As variáveis categóricas podem ser codificadas conforme mostrado na Tabela 2.13. 
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Tabela 2.13 – Exemplo de codificação binária de uma variável categórica (Yamamoto 
& Landim, 2013) 

Ponto Z(x) A B C D E 
1 0 1 0 0 0 
2 1 0 0 0 0 
3 0 0 0 1 0 
4 0 0 0 0 1 
5 0 0 1 0 0 

 
A Tabela 2.13 mostra um exemplo de codificação binária para uma variável categórica 
composta por cinco tipos: A, B, C, D e E. No ponto 1, na coluna do tipo B recebe o 
valor de 1 e, as demais, o zero; no ponto 2, a coluna A recebe o 1 e, as demais, o zero, e 
assim por diante (Yamamoto & Landim, 2013). 
 
2.3.5 Simulação Geoestatística 

 
Segundo Yamamoto & Landim (2013), o cálculo da Krigagem é realizado minimizando 
a variância do erro da estimativa, que envolve a suavização das dispersões reais que 
ocorrem mesmo que as estimativas sejam condicionais a pontos amostrais segundo a 
expressão 2.16. 
 

∗ ( ) = ( )                                             (2.16) 
 
Segundo Govaerts (1997) todos os estimadores tendem a suavizar a variabilidade 
espacial do atributo seja pela subestimativa de valores altos e/ou por superestimativa de 
valores baixos. Além disso, Yamamoto & Landim (2013) comentam que a suavização 
da Krigagem não reproduz de forma adequada as características originais da amostra na 
realização da estimativa em pontos não amostrados, o que prejudica a exatidão do 
processo de inferência do fenômeno espacial porque limita a distribuição e variabilidade 
espacial da variável de interesse. 
 
De acordo com Olea (1999), a simulação Geoestatística foi uma saída para resolver as 
limitações da suavização da Krigagem, porém sem deixar de ser uma solução definitiva. 
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Segundo ele se obtém um ganho na precisão global e em contraste há um prejuízo na 
precisão local e em média os erros são maiores do que na Krigagem. Nesse sentido os 
métodos de simulação devem ser aplicados e analisados com muita atenção, pois 
algumas das realizações podem visualizar cenários diferentes com a provável realidade. 
 
Conforme Yamamoto & Landim (2013), a simulação geoestatística é uma técnica de 
estimação que determina a componente do erro com base na metodologia de Monte 
Carlo em um processo aleatório configurando diferentes realizações, mas com 
reprodução do histograma amostral e o modelo de variograma amostral. Assim a 
variável em questão pode assumir uma série de valores possíveis, cada um deles 
contendo uma certa probabilidade e frequência de ocorrência. 
 
Dentre os diversos métodos de simulação geoestatística segundo Yamamoto & Landim 
(2013) podem ser destacados a Simulação Sequencial Gaussiana (SGS), a Simulação 
Sequencial Direta (SSD) e a Simulação Indicadora Sequencial (SIS). Esta última 
apresenta grandes vantagens ao ser utilizada em variáveis contínuas ou categóricas.  
 
Conforme discutido por Yamamoto & Landim (2013), a simulação SGS é definida pela 
média e pela variância da Krigagem simples, em que seus valores são ajustados para 
escores da distribuição normal; já a função SSD determina a média e a variância 
condicionais dos valores originais, que delimitam o intervalo de valores da função 
acumulada de distribuição gaussiana em que o valor simulado é obtido aleatoriamente; 
finalmente a função SIS também realiza a função de distribuição acumulada 
condicionada por Monte Carlo, mas com a diferença da SGS e a SSD, por seu cálculo 
ser realizado utilizando a função da Krigagem das Indicatrizes em vez da Krigagem 
simples.  
 
A Figura 2.12 mostra, como exemplo, os possíveis caminhos que a SSG pode seguir 
para a função acumulada de distribuição gaussiana. 
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Figura 2.12 – Possíveis realizações de caminhos aleatórios para uma SSG (Yamamoto e 

Landim, 2013). 
 

Segundo (Yamamoto & Landim, 2013) primeiramente se procede à transformação para 
funções indicadoras. No caso da variável aleatória ser contínua, o intervalo de variação 
de Z(x) é discretizado por K teores de corte, para posteriormente obter as funções 
indicadoras da seguinte forma: 

 
   ( ; ) = 1    ( )  ≤   

( ; ) = 0    ( )                                         (2.17) 
 

Quando uma variável categórica é definida pelos tipos que a compõem, as funções 
indicadoras são determinadas como: 
 

 ( ; ) = 1     ∈     
( ; ) = 0    ∉                                            (2.18) 

 
Após as transformações se obtêm como resultado os vetores binários K. Em cada ponto 
a ser simulado, os valores da vizinhança (originais e simulados) são localizados e as 
proporções de K são estimadas pelo método da Krigagem Indicadora. 
 
De acordo com Remy et. al. (2006), a SIS definida dentro do código GSLIB como 
SISIM, baseia-se na decomposição da função de distribuição cumulativa por um 
conjunto de limiares. Em qualquer local, a probabilidade de exceder cada limite é 
estimada pela Krigagem e essas probabilidades são combinadas para construir a função 
local de distribuição cumulativa condicional a partir da qual a simulação é realizada. 
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Conforme (Erazo, 2008 e Ribeiro et. al., 2018), as técnicas de simulação têm sido 
amplamente utilizadas com sucesso na elaboração de modelos geotécnicos, porém 
Yamamoto & Landim (2013) mostraram a necessidade no aperfeiçoamento desse 
método, devido à amostragem aleatória da função de distribuição acumulada 
condicional pode ocorrer contaminação de outros domínios na área de certeza do 
domínio principal. Mesmo assim, ainda se tem bons motivos para a utilização desse 
método devido à robustez do algoritmo e a transferência direta da incerteza das 
categorias com base nos resultados numéricos (Deutsch, 1996). 
 
A síntese dos métodos de simulação sequencial é representada na Figura 2.13.  
 
 

 
Figura 2.13 – Síntese dos métodos sequenciais de simulação geoestatística (Yamamoto 
& Landim, 2013). 
 
A parte superior da Figura 2.13 mostra os caminhos aleatórios definidos nas realizações 
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e na sequência exemplos dos resultados das simulações em variáveis categóricas e 
contínuas. 
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CAPÍTULO 3 
 

MATERIAIS E MÉTODOS 
 
3.1 METODOLOGIA 
 
A Figura 3.1 apresenta o diagrama de fluxo da metodologia aplicada neste estudo. 
 

 
Figura 3.1– Resumo da Metodologia aplicada. 

 
A Fase 1 se refere à caracterização e reconhecimento dos principais aspectos geológicos 
e estruturais no entorno da área de estudo como base dos levantamentos geotécnicos.   
 
A Fase 2 compreende o levantamento e o tratamento dos dados geotécnicos da variável 
RMR e dos seus parâmetros individuais (Resistência, RQD, espaçamento, persistência, 
abertura, rugosidade, preenchimento, alteração das paredes e presença de água), nos 
quais foi realizado o procedimento de adicionar valores categóricos equivalentes 
crescentes sequenciais a partir do zero (0, 1, 2, 3, etc.) ordenados em função dos 
intervalos de qualidade definidos nas tabelas de classificação do RMR. 

Fase 1
•Reconhecimento dos aspectos gerais da geologia regional e local da área de estudo

Fase 2
•Levantameno  de dados  geotécnicos
•Tratamento estatístico do RMR e dos  seus parâmetros independentes 

Fase 3 • Análises Variográficas no ISATIS 

Fase 4 •Construção do Modelo de Blocos no formato SGeMS

Fase 5 •Estimativas e simulações do RMR e dos parâmetros independentes

Fase 6
•Combinação dos resultados na estrutura de blocos
•Visualização dos resultados no GEM4D
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Este tratamento inicialmente foi realizado em uma proporção do banco de dados (60%) 
composta por 358 intervalos de mapeamentos de campo de janelas amostrais e 132 
testemunhos de sondagem com 8579 metros descritos. Posteriormente, foram 
incrementados ao banco de dados 649 testemunhos com 5421 metros e 616 intervalos 
de mapeamentos correspondentes a informações de consultorias (40%) com o 
levantamento final do RMR com o intuito de comparar as informações. 
 
Após o tratamento dos dados, na Fase 3, foram realizadas análises variográficas para o 
RMR e para as variáveis individuais utilizando o Software ISATIS. Os variogramas 
foram ajustados a cada uma das variáveis, para servir como base de entrada nas 
estimativas e simulações. 
 
Uma vez calibrados os variogramas, na Fase 4, procedeu-se à construção da estrutura do 
modelo de blocos geoposicionado com formato reconhecido pelo SGeMS, para a 
obtenção de suporte espacial às diferentes estimativas e simulações que foram 
realizadas na variável RMR e em cada um dos parâmetros individuais. 
 
Na Fase 5 foram realizadas estimativas e simulações. Para as simulações foram 
utilizadas trinta realizações pelo método da Simulação Indicadora Sequencial definido 
dentro das ferramentas do SGeMS como SISIM. As estimativas foram realizadas pela 
Krigagem das Indicatrizes (KI) e pela Krigagem Ordinária (KO). Nas estimativas pela 
Krigagem das Indicatrizes foram realizadas diversas combinações de variáveis 
categóricas para atender as premissas de valores 0 e 1 definidas como única fronteira 
dos dados.  
 
Posteriormente, na Fase 6, foram combinadas as realizações de simulações e as 
estimativas com a estrutura espacial do modelo de blocos para finalmente mostrar os 
resultados em mapas temáticos e estatísticos com ajuda do Software GEM4D.  
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CAPÍTULO 4 
 

 
ESTUDO DE CASO MINA CÓRREGO DO SÍTIO 
 
4.1. ASPECTOS GERAIS 
 
A mina estudada pertence à AngloGold Ashanti e está localizada no entorno dos 
municípios de Santa Bárbara e Barão de Cocais, no estado de Minas Gerais, a 99 km de 
Belo Horizonte. O Complexo Córrego do Sítio (CDS) é composto por duas unidades de 
mineração CDS I e CDS II. O complexo CDS I é composto por uma mina subterrânea e 
outra a céu aberto e no CDS II está localizada uma mina em subsolo que é a 
continuação da antiga Mina São Bento. Este estudo foi realizado na mina a céu aberto 
Rosalino localizada no CDS I, como mostra a Figura 4.1. 
 

 
Figura 4.1 – Localização da Mina do Córrego do Sítio - CDS I. 

 
4.2. GEOLOGIA REGIONAL 
 
A cava Rosalino está inserida no Lineamento Aurífero Córrego do Sítio definido por 
Lima (2012) e posteriormente por Pereira (2013). Esse lineamento corresponde a 
depósitos e ocorrências auríferas alinhadas NE-SW, com uma extensão aproximada de 
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16 Km composto um conjunto de escavações mineiras em subsolo e em superfície 
(Figura 4.2). 
 

 
Figura 4.2 – Croqui do Lineamento Córrego do Sítio adaptado de Lima (2012). A cava 

Rosalino está inserida nos posicionamentos 12, 13 e 14 que correspondem aos depósitos 
minerais Mutuca, Lajeado e Grota Funda respectivamente. 

 
O lineamento Córrego do Sítio está hospedado em rochas arqueanas do Supergrupo Rio 
das Velhas, no distrito minerário do Quadrilátero Ferrífero. 
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O Supergrupo Rio das Velhas se encontra localizado na porção meridional da Província 
São Francisco, inserida na região do Quadrilátero Ferrífero. Os terrenos que 
compreendem este Supergrupo são uma associação de cinturões de rochas verdes 
denominadas greenstone belt (Dorr, 1969), rodeado por complexos granito-gnáissicos.  
 
Este Supergrupo compreende basicamente três unidades definidas como basal, 
intermediária e superior.  
 
A unidade basal é composta de komatiítos toleiíticos com idade Sm-Nd de 2927 Ma 
(Lobato et al. 2001).  
 
A unidade intermediária é formada por vulcanismo félsico com abundantes rochas 
sedimentares e químicas, com cobertura de unidades vulcanoclásticas e unidades 
clásticas superiores com idades SHRIMP U-Pb de 2800 Ma (Lobato et al., 2001).  
 
A unidade superior composta por arenitos e conglomerados que cobrem a unidade basal 
ao longo de uma descontinuidade angular (Baltazar & Zucchetti, 2007). 
 
 O metamorfismo é de fácies xisto verde a anfibolito.  
 
A área de estudo no contexto geológico regional esta mostrada na Figura 4.3. 
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 Figura 4.3 – Área de estudo (CDS) no contexto Geológico Regional do distrito minerário do Quadrilátero Ferrífero. Adaptado de Lima (2012). 
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De acordo com Lima (2012) a linha de seção AB do mapa geológico estrutural da 
Figura 4.3 comtempla uma inversão estratigráfica de sinclinais e anticlinais promovido 
pela movimentação tectônica (falha de empurrão) do Complexo Santa Bárbara em 
direção ao Supergrupo Rio das Velhas de leste para oeste conforme o sistema de 
cisalhamento Fundão-Cambotas (Figura 4.4) 
 

 
Figura 4.4 – Seção Geológica NW-SE proposta por Lima (2012) para representar o 

sistema de empurrão do Complexo Santa Bárbara sobre o Grupo Quebra Ossos (verde) 
e deste por sobre as unidades Santa Quitéria (laranja). Córrego do Sítio (amarelo) e 

Supergrupo Minas (azul). 
 
4.3. GEOLOGIA LOCAL 
 
As litologias predominantes são xistos, quartzo sericita xisto, filitos, filitos carbonosos, 
filitos sericíticos, quartzitos finos e metagrauvacas nas regiões não mineralizadas. As 
regiões mineralizadas apresentam alta concentração de venulações de quartzo com 
carbonatos associados. Estes são cortados por gerações de diques máficos 
subverticalizados, conforme mostrado na Figura 4.5.  
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Figura 4.5 – Mapa geológico estrutural da cava Rosalino (Adaptado de Relatório interno 

de consultoria BVP em 2017). 
 
Os xistos apresentam marcada anisotropia controlada por três principais famílias de 
descontinuidades: plano de foliação com orientação média de 110/55 denominada S2, 
clivagem com orientação média de 285/30 denominada S3 e clivagem de fratura com 
orientação média de 045/80 denominada S4 ilustrados nos estereogramas da Figura 4.6.  
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Figura 4.6 – Estereograma no Software DIPS representando as médias das estruturas 

principais: S2 (Foliação principal), S3 (Clivagem) e S4 (Fraturas). 
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4.4.  BANCO DE DADOS GEOTÉCNICO 
 
A coleta de dados geotécnicos foi realizada a partir de mapeamentos de campo e de 
descrição dos testemunhos de sondagem. Os intervalos de coleta para mapeamento mais 
comum são de aproximadamente 5 metros, porém, há intervalos de diferentes 
dimensões em função do agrupamento de domínios com características semelhantes.  
 
Para os furos de sondagem os intervalos são de no mínimo 1 metro até intervalos de 
vários metros em função de características semelhantes sem perder significativamente 
os contrastes, porém podem ocorrer pontualmente intervalos menores que são avaliados 
separadamente em função de separação de falhas, contato de diques entre outros.  
 
O levantamento de dados é representado de forma esquemática na Figura 4.7. 
 

 
Figura 4.7 – Procedimento de coleta de dados para posterior elaboração do modelo 

geotécnico e a análise estrutural. 
 
O banco de dados geotécnico é composto em total por 974 mapeamentos de campo em 
amostragem de janelas e 14000 metros de descrição de testemunhos de sondagem.  
 
A coleta dos mapeamentos de campo é composta pela sequência de M1 a M4 conforme 
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a Figura 4.7, em que, o M1 que corresponde ao registro dos levantamentos dos 
parâmetros geológico-geotécnicos e estruturas nas cavas, o M2 representa o 
posicionamento dos dados em três dimensões conforme a topografia (coordenadas de 
mina) e com a definição dos intervalos mapeados em campo, o M3 corresponde à 
atribuição dos pontos georeferenciados com os parâmetros levantados em um banco de 
dados geotécnico para ser atualizado conforme a adição de novas informações, 
finalmente o M4 representa o posicionamento espacial com os dados geotécnicos e 
estruturais (foliações e estruturas singulares) que são disponibilizados para elaboração 
dos modelos geotécnicos e análises estruturais.  
 
A coleta e descrição de testemunhos de sondagem ocorrem de forma semelhante, 
conformadas pela sequência de D1 a D3 da Figura 4.7, em que, o D1 que corresponde à 
descrição de testemunhos, o D2 ao armazenamento no banco de dados geotécnico e o 
D3 ao posicionamento espacial dos testemunhos em coordenadas de mina para que 
estejam disponíveis. Em função de atender ao valor mínimo do tamanho amostrado, os 
dados são compositados em intervalos de 1 metro, posteriormente são disponibilizados 
para a elaboração dos modelos geotécnicos e estruturais. 
 
4.5. TRATAMENTO PRÉVIO DOS DADOS 
 
As variáveis que compõem o banco de dados geotécnico são RMR, Q e GSI. Essas 
variáveis são produto da combinação de parâmetros individuais, de caráter qualitativo e 
quantitativo. Assim os resultados obtidos, mesmo sendo definidos em intervalos 
numéricos, não são variáveis aditivas, condição essencial e necessária para aplicar, 
diretamente técnicas de modelagem geoestatística. 
 
Como premissa para este estudo, foi escolhida a variável RMR (Bieniawski, 1989) junto 
com seus parâmetros individuais, por entender que apresenta uma melhor aderência em 
campo para representar a variabilidade da caracterização do maciço rochoso.  
 
Do total dos registros da variável RMR, aproximadamente 60% das informações foram 
levantamentos realizados pela equipe interna da AngloGold Ashanti (AGA), e os 40% 
restantes foram levantamentos em projetos prévios na mesma região avaliada. A 
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distribuição espacial do 60% dos dados levantados pode ser observada n Figura 4.8. 
 

 
Figura 4.8 – Mapa de adensamento das amostras do RMR na área em estudo.  

 
Considerando que, nos 60% dos dados, o espaçamento entre as amostras com maior 
frequência é de 34 metros e não considerando uma amostragem preferencial se optou 
por não fazer desagrupamento (Declustering). Da mesma forma o efeito da orientação 
das descontinuidades no RMR foi desconsiderado por se tratar de um parâmetro 
aplicado a situações específicas de projetos.  
 
Tendo em consideração que os estudos de modelagem geoestatística precisam de um 
número de amostras representativo, optou-se por incorporar dados que contém as 
informações do RMR calculado, ou seja, não se tem informações dos parâmetros 
individuais. Os dados incorporados representam 40% do total dos dados utilizados no 
estudo. 
 
Em função do agrupamento de amostras (60% RMR + parâmetros individuais) e (40% 
RMR trabalhos anteriores) e para poder fazer um comparativo da qualidade das 
estimativas foram definidos três tipos de variável RMR: 

 RMR-s, Resultado do somatório dos parâmetros individuais da variável RMR do 
modelo que contém o 60% da base de dados.  

 RMR-d, Resultado direto da variável RMR referente ao 60% da base de dados 
que corresponde a dados amostrados. 

 RMR-t, Resultado direto da variável RMR da totalidade dos dados. 
.  
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Na sequência foi adequado um procedimento de equivalência, que consiste na formação 
de um novo grupo de valores sequenciais partindo de zero (0, 1, 2, 3, etc.) a cada uma 
das categorias do RMR e dos seus nove parâmetros individuais (Resistência, RQD, 
Espaçamento, Persistência, Abertura, Rugosidade, Preenchimento, Alteração e Água). 
Isso com o objetivo de levar aos estudos geoestatísticos valores sequenciais 
equivalentes que possam ser manipulados tanto como valores contínuos ou categóricos 
dependendo da técnica aplicada. 
 
Em função do conhecimento da área em estudo se assumiu valores representativos dos 
seguintes parâmetros (persistência, preenchimento, abertura, água), o que normalmente 
não é possível de ser realizado em testemunhos de sondagem. 
 
4.5.1. Parâmetro da Resistência (R) 
 
Na obtenção da Resistência em mapeamento de campo e testemunhos de sondagem é 
considerado o índice de resistência (R), que segue os critérios propostos por Bieniawski 
(1989) e ISRM (Brown, 1981). Os valores contínuos, categóricos equivalentes e a 
distribuição dos dados no histograma são mostrados na Tabela 4.1. 

 
Tabela 4.1 – Índice de Resistência da rocha intacta (R) associado ao peso RMR para 

valores originais e categóricos equivalentes - modificado de Bieniawski (1989). 
Índice (R) Peso (RMR) 

Original 
RMR 

Categórico 
Equivalente 

Histograma categórico equivalente 

 

R6 15 6 
R5 12 5 
R4 7 4 
R3 4 3 
R2 2 2 
R1 1 1 
R0 0 0 
 

4.5.2. Parâmetro de RQD 
 

O RQD de mapeamento é obtido a partir da frequência de juntas por metro com a 
possibilidade de ser definido por uma direção representativa ou na média de várias 
direções para a mesma área amostral, com base na equação (2.3) de Priest e Hudson 
(1976). A obtenção pelo RQD em testemunhos de sondagem é a média dos intervalos de 
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rocha intacta maiores que 10 centímetros e o RQD da equação (2.3) com base na 
frequência obtida pelo inverso do espaçamento; isso com o objetivo de atenuar os 
limites da fronteira dos 10 cm, caracterizado pela alta sensibilidade de resultados 
extremos de 0 a 100% para materiais semelhantes. Os valores contínuos, categóricos 
equivalentes e a distribuição dos dados no histograma são mostrados na Tabela 4.2. 

 
Tabela 4.2 – RQD associado ao peso RMR para valores originais e categóricos 

equivalentes. 
RQD (%) Peso (RMR) 

Original 
RMR 

Categórico 
Equivalente 

Histograma categórico equivalente 

 

90-100 20 4 
75-90 17 3 
50-75 13 2 
25-50 8 1 
<25 3 0 

 
4.5.3. Parâmetro do Espaçamento 
 
O espaçamento entre planos de descontinuidades é definido a partir do inverso da 
frequência obtida em campo. Nos testemunhos é determinado o espaçamento médio do 
intervalo amostral avaliado. Os valores contínuos, categóricos equivalentes e a 
distribuição dos dados no histograma são mostrados na Tabela 4.3. 
 
Tabela 4.3 – Espaçamento associado ao peso RMR para valores originais e categóricos 

equivalentes  
Espaçamento das 
descontinuidades 

Peso (RMR) 
Original 

RMR 
Categórico 
Equivalente 

Histograma categórico equivalente 

 

>2 metros 20 4 
0,6 – 2 metros 15 3 

0,2 - 0,6 metros 10 2 
0,06 – 0,2 metros 8 1 

<0 ,06 5 0 
 
4.5.4. Parâmetro da Persistência 
 
Os valores originais, categóricos equivalentes e a distribuição dos dados são mostrados 
na Tabela 4.4. 
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Tabela 4.4 – Persistência associada ao peso RMR para valores contínuos e categóricos  
Persistência 

Peso 
(RMR) 
Original 

RMR 
Categórico 
Equivalente 

Histograma categórico equivalente 

 

< 1 metro 6 4 
1 - 3 metros 4 3 

3 - 10 metros 2 2 
10 - 20 metros 1 1 
>  20 metros 0 0 

 
4.5.5. Parâmetro da Abertura 
 
Os valores originais, categóricos equivalentes e a distribuição dos dados no histograma 
são mostrados na Tabela 4.5. 
 

Tabela 4.5 – Abertura associada ao peso RMR para valores originais e categóricos 
equivalentes. 

Abertura 
Peso 

(RMR) 
Original 

RMR 
Categórico 
Equivalente 

Histograma categórico equivalente 

 

Não aberta 6 4 
< 0.1 milímetros 5 3 

0.1 - 1 milímetros 4 2 
1 - 5 milímetros 1 1 
> 5 milímetros 0 0 

 
4.5.6. Parâmetro da Rugosidade 

 
A rugosidade é determinada em mapeamento de campo conforme os perfis típicos de 
rugosidade da Figura 2.5, e para os testemunhos de sondagem é usado a descrição da 
Tabela 2.8. A Tabela 2.9 foi elaborada como sugestão da equivalência dos perfis de 
rugosidade da Figura 2.5 e da rugosidade de pesos do RMR da Tabela 2.8, para ajudar 
no levantamento deste parâmetro de forma mais assertiva. Os valores originais, 
categóricos equivalentes e a distribuição dos dados no histograma são mostrados na 
Tabela 4.6. 
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Tabela 4.6 – Rugosidade associada ao peso RMR para valores originais e categóricos. 
Rugosidade 

Peso 
(RMR) 
Original 

RMR 
Categórico 
Equivalente 

Histograma categórico equivalente 

 

Muito rugosa 6 4 
Rugosa 5 3 

Pouco rugosa 3 2 
Lisa 1 1 

Polida 0 0 
 
4.5.7. Parâmetro do Preenchimento 
Os valores originais, categóricos equivalentes e a distribuição dos dados no histograma 
são mostrados na Tabela 4.7. 
 

Tabela 4.7 – Preenchimento associado ao peso RMR para valores originais e 
categóricos. 

Preenchimento 
Peso 

(RMR) 
Original 

RMR 
Categórico 
Equivalente 

Histograma categórico equivalente 

 

Sem preenchimento 6 4 
Preenchimento duro 

< 5 milímetros 
5 
 3  

Preenchimento duro 
> 5 milímetros 

2 2 
Preenchimento mole 

< 5 milímetros 
2 1 

Preenchimento mole 
> 5 milímetros 

0 0 
 
4.5.8. Parâmetro da Alteração 
 
A alteração das paredes é levantada em mapeamento e testemunhos de sondagem 
conforme a Tabela 2.11. Os valores originais, categóricos equivalentes e a distribuição 
dos dados no histograma são mostrados na Tabela 4.8. 
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Tabela 4.8 – Alteração associada ao peso RMR para valores originais e categóricos. 
Alteração das 

paredes 
Peso 

(RMR) 
Original 

RMR 
Categórico Equivalente 

H Histograma - Valores categóricos 

 

Sem alteração 6 4 
Levemente 
alterada 

5 3 
Moderadamente 
alterada 

3 2 
Altamente 
alterada 

1 1 
Decomposta 0 0 

 
4.5.9. Parâmetro da Água 
 
Para o caso da contribuição de água, em mapeamento e descrição de testemunhos são 
considerados: a proximidade da amostra com a superfície, o nível de intemperismo 
acentuado e proximidade de regiões com água subterrânea. Geralmente, tratam-se de 
materiais úmidos, devido à área de estudo reter umidade pelas frequentes precipitações 
pluviométricas características de regiões tropicais. Os critérios de avaliação da presença 
de água são mostrados na Tabela 2.12. Os valores originais, categóricos equivalentes e a 
distribuição dos dados no histograma são mostrados na Tabela 4.9. 
 

Tabela 4.9 – Presença de água associada ao peso RMR para valores originais e 
categóricos. 

Água 
Peso 

(RMR) 
Original 

RMR 
Categórico 
Equivalente 

Histograma - Valores categóricos 

 

Completamente 
seco 

15 4 
Úmido 10 3 

Molhado 7 2 
Gotejamento 4 1 

Fluxo 
abundante 

0 0 

 
4.5.10. Parâmetro do RMR-d 
 
O registro do RMR-d corresponde à somatória dos resultados de cada um dos nove 
parâmetros individuais antes da execução dos modelos. Os resultados da distribuição 
dos parâmetros equivalentes são mostrados na Tabela 4.10. 
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Tabela 4.10 – Classes dos maciços rochosos associados a valores originais e categóricos 
do RMR-d. 

CLASSES 
Valor 

(RMR-d) 
Original 

Valor (RMR-d) 
Categórico 
Equivalente 

Histograma - Valores categóricos 

 

Classe I 81-100 4 
Classe II 61-80 3 
Classe III 41-60 2 
Classe IV 21-40 1 
Classe V <21 0 

 
4.6. ANÁLISES VARIOGRÁFICAS 
 
O ajuste variográfico do RMR categórico equivalente e dos parâmetros individuais 
foram calibrados de acordo com os resultados da distribuição espacial dos dados 
realizados no Software ISATIS associado ao conhecimento geológico, geotécnico e 
estrutural da área estudada.  
 
Primeiramente foram avaliadas as distribuições variográficas do RMR categórico 
equivalente (RMR-d) utilizando um mapa variográfico do ISATIS e a representação das 
direções dos variogramas com as direções dos alcances máximos, médios e mínimos. 
Os resultados são mostrados na Figura 4.9.  
 

 Figura 4.9 – Mapa variográfico preliminar vista em planta para análise variográfica do 
RMR-d Categórico no software ISATIS. 
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O mapa variográfico permite analisar a continuidade espacial da variável de interesse 
em todas as direções ou seção do espaço avaliado, principalmente, para poder escolher 
as possíveis direções de anisotropias. 

 
Entre as direções N30 e N50 destacadas em vermelho na Figura 4.9 estão as anomalias 
de menor variabilidade espacial do RMR, ou seja, as que podem assumir maior 
continuidade espacial. Considerando que as direções do plano da foliação principal S2 
se apresentam semelhantes com essa direção, o máximo alcance do elipsoide de 
continuidade também pode ser coincidente com a direção principal da foliação, assim se 
assume que as outras duas direções dos alcances intermediários e mínimos são em 
outros sentidos e perpendiculares entre si. 
 
Após a metodologia aplicada na Figura 4.9, foram realizados os variogramas 
experimentais nas três direções preferenciais com objetivo de melhor definição das 
possíveis orientações e inclinações que afetam as três direções.  
 
As definições para a elaboração dos três variogramas experimentais consideraram 18 
intervalos de possíveis direções composto por 10 intervalos de 35 metros com tolerância 
de intervalo em um metro e uma largura de banda de 8 metros.  
 
Na Figura 4.9 se observa em detalhe a construção do modelo de variograma 
experimental da variável RMR-d em uma das direções avaliadas (N40/0). As mesmas 
definições também foram utilizadas para as outras direções. Os ajustes finais foram 
realizados pela simplificação de um modelo de variograma teórico do tipo esférico 
anisotrópico, na qual se definem todos os parâmetros dos variogramas que serão 
incluídos nos cálculos de estimativas posteriores.  
 
Os resultados dos ajustes são mostrados na Figura 4.10.  
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Figura 4.10 – Variável RMR-d: Ajuste do variograma experimental no modelo esférico 

nas direções N40/0, N130/30 e N310/30 que definem os alcances máximo, 
intermediário e mínimo do elipsoide de variabilidade. 

 
Os resultados da variável RMR-d demostram boa aderência entre os variogramas 
teóricos e experimentais para as três principais direções encontradas. Os variogramas 
definem alcances de 180 metros, 80 metros e 60 metros para as direções N40/0, 
N130/30 e N310/30 respectivamente, considerando um efeito pepita de 0,001 e uma 
contribuição do patamar de 0,55. 
 
Nas definições dos nove parâmetros individuais do RMR, foram também utilizados 
preliminarmente os mapas variográficos e o ajuste das configurações na elaboração dos 
variogramas experimentais para cada parâmetro individual seguindo a metodologia 
aplicada nas Figuras 4.9 e 4.10.  
 
Para as definições do parâmetro Resistência (R) na elaboração dos três variogramas 
experimentais foram considerados 18 direções compostas por 35 intervalos de 10 
metros com tolerância de intervalo em 3 metros, tolerância angular de 5º e uma largura 
de banda de 2 metros. 
 
O modelo esférico de variograma da variável Resistência (R) foi ajustado a todas as três 
direções principais. Os resultados são mostrados na Figura 4.11. 
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Figura 4.11 – Parâmetro R: Ajuste do variograma experimental no modelo esférico nas 

direções N40/0, N130/30 e N310/30. 
 

Os resultados do parâmetro R indicam boa aderência entre os variogramas teóricos e 
experimentais, na qual se definem alcances de 170 metros, 70 metros e 40 metros para 
as direções N40/0, N130/30 e N310/30 respectivamente, com efeito pepita de 0,01 e 
uma contribuição do patamar de 0,95. 
 
Para a determinação do variograma para o RQD foram utilizados 18 intervalos de 
possíveis direções com 10 intervalos de 35 metros, tolerância de um metro e largura de 
banda de 7 metros. Os resultados do modelo de variograma teórico do tipo esférico são 
mostrados na Figura 4.12. 
 

 
Figura 4.12 – Parâmetro RQD: Ajuste do variograma experimental no modelo esférico 

nas direções N40/0, N130/30 e N310/30. 



49 
 

Os resultados do RQD foram satisfatórios, porém com distâncias menores do que as 
análises anteriores. O alcance dos variogramas teóricos teve que ser reduzido 
significativamente para atender a continuidade nas três direções simultaneamente.  Os 
alcances obtidos foram de 90 metros, 50 metros e 40 metros para as direções N40/0, 
N130/30 e N310/30 respectivamente, considerando um efeito pepita de 0,001 e uma 
contribuição do patamar de 0,6. 
 
Em relação às definições do variograma para o parâmetro Espaçamento foram 
considerados 18 intervalos de possíveis direções compostas por 10 intervalos de 35 
metros com tolerância de intervalo em um metro e uma largura de banda de 9 metros. O 
modelo esférico de variograma foi ajustado a todas as três direções principais. Os 
resultados são mostrados na Figura 4.13. 
 

 
Figura 4.13 – Parâmetro Espaçamento: Ajuste do variograma experimental no modelo 

esférico nas direções N30/0, N120/30 e N300/30. 
 
Os resultados do Espaçamento indicam boa aderência entre os variogramas teóricos e 
experimentais, com alcances de 200 metros, 130 metros e 80 metros para as direções 
N30/0, N120/30 e N300/30 respectivamente, considerando um efeito pepita de 0,05 e 
uma contribuição do patamar de 0,23. 
 
As definições do variograma para o parâmetro Persistência consideraram 18 intervalos 
de possíveis direções compostas por 35 intervalos de 10 metros com tolerância de 
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intervalo em 5 metros e uma largura de banda de um metro. O modelo esférico de 
variograma foi ajustado a todas as três direções principais (Figura 4.14). 
 

 
Figura 4.14 – Parâmetro Persistência: Ajuste do variograma experimental no modelo 

esférico nas direções N35/0, N125/30 e N305/30. 
 

Os resultados dos variogramas na variável Persistência não são os mais adequados, 
possivelmente isso se deva principalmente ao uso dos valores atribuídos por 
simplificações na obtenção das informações, realizados pela impossibilidade de coleta 
de dados, especialmente em testemunhos. Os resultados mais adequados apresentam 
alcances de 120 metros, 80 metros e 40 metros para as direções N35/0, N125/30 e 
N305/30 respectivamente, considerando um efeito pepita de 0,0001 e uma contribuição 
do patamar de 0,035. 
 
As definições do variograma para o parâmetro da Abertura consideraram 18 intervalos 
de possíveis direções compostas por 10 intervalos de 35 metros com tolerância de 
intervalo em um metro e uma largura de banda de 2 metros. O modelo esférico de 
variograma foi ajustado a todas as três direções principais. 
 
Os resultados pela simplificação são mostrados na Figura 4.15. 
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Figura 4.15 – Parâmetro Abertura: Ajuste do variograma experimental no modelo 

esférico nas direções N45/0, N135/30 e N315/30. 
 

Os resultados da Abertura indicam uma boa aderência entre os variogramas teóricos e 
experimentais, com alcances de 150, 75 e 55 metros para as direções N45/0, N135/30 e 
N315/30 respectivamente, efeito pepita de 0,001 e contribuição do patamar de 1,1. 
 
As definições do variograma para o parâmetro Rugosidade consideraram 18 intervalos 
de direções compostas por 35 intervalos de 10 metros com tolerância de intervalo em 5 
metros, tolerância angular de 5º e largura de banda de um metro. O modelo esférico de 
variograma foi ajustado a todas as três direções principais. 
 
Os resultados dos variogramas são mostrados na Figura 4.16. 
 

 
Figura 4.16 – Parâmetro Rugosidade: Ajuste do variograma experimental no modelo 

esférico nas direções N45/0, N135/30 e N315/30. 
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Os resultados da Rugosidade indicam uma razoável aderência entre os variogramas 
teóricos e experimentais, para distâncias menores, principalmente observando a direção 
N45. Possivelmente isso também se deva principalmente ao uso de simplificações nos 
levantamentos. Os alcances obtidos foram de 180 metros, 120 metros e 25 metros para 
as direções N45/0, N135/30 e N315/30 respectivamente, considerando um efeito pepita 
de 0,05 e uma contribuição do patamar de 0,4. 
 
As definições do variograma para o parâmetro Preenchimento consideraram 18 
intervalos de possíveis direções compostas por 10 intervalos de 35 metros com 
tolerância de intervalo em um metro e uma largura de banda de 8 metros. O modelo 
esférico de variograma foi ajustado a todas as três direções principais. 
 
Os resultados dos variogramas são mostrados na Figura 4.17. 
 

 
Figura 4.17 – Parâmetro Preenchimento: Ajuste do variograma experimental no modelo 

esférico nas direções N40/0, N130/30 e N310/30. 
 

Os resultados do Preenchimento indicam uma boa aderência entre os variogramas 
teóricos e experimentais, com alcances de 140 metros, 80 metros e 50 metros para as 
direções N40/0, N130/30 e N310/30 respectivamente, considerando um efeito pepita de 
0,05 e uma contribuição do patamar de 0,4. 
 
As definições do variograma para o parâmetro Alteração consideraram 18 intervalos de 
possíveis direções compostas por 35 intervalos de 10 metros, tolerância de intervalo em 
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3 metros, tolerância angular de 5º e largura de banda de um metro. O modelo esférico de 
variograma foi ajustado a todas as três direções principais (Figura 4.18). 
 

 
Figura 4.18 – Parâmetro Alteração: Ajuste do variograma experimental no modelo 

esférico nas direções N40/0, N130/30 e N310/30. 
 
A Alteração indica boa aderência entre os variogramas teóricos e experimentais, com 
alcances de 150 metros, 60 metros e 30 metros para as direções N40/0, N130/30 e 
N310/30 respectivamente, com efeito pepita de 0,01 e contribuição do patamar de 0,6. 
 
As definições do variograma para o parâmetro da Água consideraram 18 intervalos de 
possíveis direções compostas por 35 intervalos de 10 metros, tolerância de intervalo em 
5 metros, tolerância angular de 5º e largura de banda de um metro.  
 
O modelo esférico de variograma foi ajustado a todas as três direções principais. 
 
Os resultados dos variogramas são mostrados na Figura 4.19. 
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Figura 4.19 – Parâmetro Água: Ajuste do variograma experimental no modelo esférico 

nas direções N30/0, N120/30 e N300/30. 
 

Os resultados para a Água indicam uma razoável aderência entre os variogramas 
teóricos e experimentais, com alcances de 200 metros, 100 metros e 40 metros para as 
direções N30/0, N120/30 e N300/30 respectivamente, considerando um efeito pepita de 
0,001 e uma contribuição do patamar de 0,22. 
 
O resumo do cálculo utilizado na estrutura dos variogramas experimentais e os 
resultados dos valores dos variogramas teóricos do tipo esférico calibrados para o RMR 
e os parâmetros individuais são mostrados nas Tabelas 4.11 e 4.12, respectivamente. 
 
Tabela 4.11 – Resumo do cálculo utilizado na estrutura dos variogramas experimentais 

do RMR e das variáveis individuais.  
 

 
  

Padrão 
Número de 

direções 
avaliadas 

Número de 
intervalos 

Distância do 
intervalo (m) 

Tolerância do 
Intervalo (m) 

Tolerância 
angular (º) 

Largura de 
banda (m) 

RMR-d 18 10 35 1 - 8 
Resistência (R) 18 35 10 3 5 2 
RQD 18 10 35 1 - 7 
Espaçamento 18 10 35 1 - 9 
Persistência 18 35 10 5 - 1 
Abertura 18 10 35 1 - 2 
Rugosidade 18 35 10 5 5 1 
Preenchimento 18 10 35 1 - 8 
Alteração 18 35 10 3 5 1 
Água 18 35 10 5 5 1 
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Tabela 4.12 – Resumo dos Padrões Variográficos Médios do RMR e das variáveis 
individuais. 

 
A partir dos resultados foi observado que as direções preferenciais dos planos de 
avaliação para o RMR-d e das variáveis individuais também refletem os padrões de 
alteração do maciço rochoso observados em campo e o padrão estrutural afetado 
principalmente pelo plano da foliação principal (S2). O plano S2 (110/55), representado 
pelo alinhamento da direção média N20 se aproxima da direção de maior continuidade 
dos variograma teóricos,  que oscila entre N30 a N45, assim como também o mergulho 
do plano S2 é próximo dos alcances médios da direção de maior continuidade que oscila 
entre N120/30 a N/135/30 conforme mostrado na Tabela 4.12. 
 
4.7. CONSTRUÇÃO DO MODELO DE GRID NO FORMATO SGeMS 
 
Nessa fase, foi construída a estrutura dos blocos de 10x10x5 metros em registros 
compatíveis com o algoritmo utilizado no SGeMS (Figura 4.20).  
 

Padrão Efeito 
Pepita 

Patamar Direção 
Alcance 
Maior 

Alcance 
Maior 
(m) 

Direção 
Alcance 
Médio 

Alcance  
Médio 

(m) 
Direção 
Alcance 
Menor 

Alcance 
Menor 

(m) 
RMR-d 0.01 0.55 N40/30 180 N130/30 80 N310/30 60 
Resistência (R) 0.01 0.95 N40/30 170 N130/30 70 N310/30 40 
RQD 0.001 0.6 N40/30 90 N130/30 50 N310/30 40 
Espaçamento 0.05 0.23 N30/30 200 N120/30 130 N300/30 80 
Persistência 0.001 0.04 N35/30 120 N125/30 80 N305/30 40 
Abertura 0.001 1.1 N45/30 150 N135/30 75 N315/30 55 
Rugosidade 0.05 0.4 N45/30 230 N135/30 120 N315/30 25 
Preenchimento 0.05 0.4 N40/30 140 N130/30 80 N310/30 50 
Alteração 0.01 0.6 N40/30 150 N130/30 60 N310/30 30 
Água 0.03 0.2 N30/30 250 N120/30 130 N300/30 40 
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Figura 4.20 – Estrutura dos blocos SGeMS com a sequência de construção espacial. 

 
A escolha desse tamanho foi definida para atender satisfatoriamente os resultados em 
campo, considerando também que o suporte dos levantamentos mínimos para 
mapeamentos é de aproximadamente 5 metros. Posteriormente, essa estrutura é 
combinada com os resultados dos modelos geomecânicos obtidos no SGeMS. É 
importante mencionar que o tamanho dos blocos não é subdividido nas fronteiras e nos 
permite agrupar o resultado de várias amostras, diminuindo os possíveis contrastes entre 
elas, mas sem afetar significativamente a resolução dos mapas. 
 
Devido ao SGeMS não permitir obter diretamente as coordenadas de cada um dos 
centroides dos blocos construídos, foi necessário reproduzir o algoritmo por outros 
meios a partir de macros (Ver Apêndice 1 para criação do modelo de blocos no formato 
“csv”). Para a reprodução do algoritmo de construção e tratamento dos dados foi 
utilizado programações em macros na planilha de cálculo de Excel, considerando que o 
total dos registros dos blocos para este estudo é menor que os limites do Excel definidos 
em 1.048.576 linhas por 16.384 colunas.  
 
4.8. ESTIMATIVAS E SIMULAÇÕES NO SGeMS 
 
Nesta parte do processo foram utilizados dados para as técnicas de estimativas e 
simulações os atributos categóricos ou valores equivalentes, assim como também os 
padrões variográficos configurados anteriormente e a definição da estrutura do modelo 
de blocos, que suporta todos os resultados obtidos para este estudo. 
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4.8.1. Estimativa pela Krigagem das Indicatrizes (KI) 
 
As estimativas da KI permitem apenas duas possibilidades 0 ou 1, ou seja, podem ser 
usadas somente para designar duas diferentes classes ou categorias. Isso limita 
avaliações em mais de duas categorias, como é o caso da variável RMR e dos seus 
parâmetros individuais que possuem entre cinco e seis categorias cada uma delas. Assim 
foi necessário elaborar uma série de procedimentos que permitiram aplicar a técnica 
dessa estimativa em várias realizações suficientes para definir os limites em todas as 
categorias da variável empregada.  
 
A Figura 4.21 mostra o exemplo dos procedimentos mediante o digrama de Fluxo 
aplicado para a variável RMR-d.  
  



58 
 

 Figura 4.21 – Exemplo de Fluxograma para a realização de estimativa pela Krigagem das Indicatrizes (KI) na variável RMR-d.
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O procedimento mostrado no Fluxograma da Figura 4.21 consiste no agrupamento dos 
dados de forma a poder realizar diferentes combinações que permitam definir as 
fronteiras entre as classes. Assim uma vez realizadas as estimativas são aplicados 
operadores lógicos para cada um dos registros estimados a fim de separar os atributos 
conforme foi fornecido pelo dado original. Este procedimento foi aplicado para a 
variável RMR-d e para cada um dos seus parâmetros individuais. 
 
4.8.2. Estimativa pela Krigagem Ordinária (KO) 
 
As estimativas da KO ao contrario do KI permitem estimar sem restrições de valores 
únicos, assim não haveria inconvenientes para utilizar essa técnica para todas as 
categorias em uma única realização. A utilização dos valores categóricos equivalentes 
nas estimativas KO também permite uniformizar os pesos das classes das categorias, 
permitindo diminuir a incerteza entre as fronteiras das classes. Porém, a distribuição nos 
extremos é penalizada e inclusive pode apresentar valores negativos para a categoria 0. 
Mesmo assim, optou-se por mostrar os resultados para melhor compreensão dos limites 
dessa ferramenta. O fluxograma com os procedimentos nas estimativas é mostrado na 
Figura 4.22. 
 

 
Figura 4.22 – Exemplo de Fluxograma para a realização de estimativa pela Krigagem 

Ordinária (KO) na variável RMR-d. 
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4.8.3. Simulação de Indicadores Sequenciais (SISIM) 
 
A simulação de indicadores sequenciais (SISIM) foi definida para ser usada nas 
variáveis categóricas equivalentes. As simulações contemplam trinta realizações para 
cada um dos parâmetros avaliados. Essa quantidade foi definida para que, com esse 
número de cenários, fosse possível caracterizar a incerteza da estimativa das variáveis 
em estudo. Posteriormente, os resultados foram utilizados para definir a moda das trinta 
realizações para cada registro. A moda foi utilizada uma vez que mostra os valores que 
mais se repetem nas simulações. Também se considerou que na realização das 
simulações os valores são reproduzidos em todo o modelo de blocos, pois nessa técnica 
o valor calculado é considerado como uma nova amostra e é utilizado no cálculo 
seguinte. Consequentemente, todos os blocos da estrutura são carimbados. 
 
Nesse sentido, para limitar as estimativas além dos alcances predefinidos pelos padrões 
variográficos, foi adicionado ao grupo das realizações um novo grupo composto pelos 
resultados das estimativas pela Krigagem das Indicatrizes. Isso permitiu filtrar e 
eliminar todos os registros do SISIM que se encontravam além dos alcances 
estabelecidos pelos padrões variográficos configurados dentro da estimativa do KI. O 
fluxograma com os procedimentos para as simulações é mostrado na Figura 4.23. 
 

 
Figura 4.23 – Exemplo de Fluxograma para a realização das simulações pelo SISIM na 

variável RMR. 
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CAPÍTULO 5 
 

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES  
 
Todos os resultados das estimativas e simulações são apresentados dentro da estrutura 
do modelo de blocos geoposicionados pelo centroide. Todos os dados foram trabalhados 
em extensão “csv”, para que pudessem ser inseridos no software GEM4D, permitindo 
representar blocos em mapas temáticos sobre a superfície avaliada, para um melhor 
entendimento da distribuição dos dados.  
 
Os mapas apresentados correspondem a estimativas e simulações dos parâmetros 
individuais, composição do RMR-s pela somatória dos resultados dos parâmetros 
individuais, os resultados calculados na variável RMR-d, os resultados calculados na 
variável RMR-t, as comparações entre os resultados do RMR-s, RMR-d e RMR-t pela 
Krigagem das Indicatrizes. Finalmente são apresentados os resultados de análises de 
sensibilidade do RMR-t considerando estimativas da variância e o ajuste do padrão 
variográfico aos 50%, 100% e 150% do alcance. 
 
5.1. RESULTADOS DOS PARÂMETROS INDIVIDUAIS 

 
Os resultados de estimativas e simulações realizadas nos parâmetros individuais da 
variável RMR são apresentados em quatro mapas temáticos para cada variável, um 
mapa com a distribuição das amostras antes das estimativas, outro mapa com a 
estimativa de KI, outro com a estimativa de KO e finalmente o último com o resultado 
da moda das trinta realizações do SISIM. A escolha da moda das realizações nas 
simulações é produto de diversas tentativas que foram realizadas para reproduzir os 
melhores resultados considerando as melhores aderências com as distribuições dos 
dados amostrais. Os resultados dos parâmetros individuais (R, RQD, Espaçamento, 
Persistência, Abertura, Rugosidade, Preenchimento, Alteração e Água) são mostrados 
nas Figuras 5.1 a 5.9. 
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 Figura 5.1 – Vista em planta das estimativas e simulações para o peso da Resistência pelos métodos KI, KO e SISIM. 
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 Figura 5.2 – Vista em planta das estimativas e simulações para o peso do RQD pelos métodos KI, KO e SISIM. 
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 Figura 5.3 – Vista em planta das estimativas e simulações para o peso do Espaçamento pelos métodos KI, KO e SISIM. 
 



65 
 

 Figura 5.4 – Vista em planta das estimativas e simulações para o peso da Persistência pelos métodos KI, KO e SISIM. 
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 Figura 5.5 – Vista em planta das estimativas e simulações para o peso da Abertura pelos métodos KI, KO e SISIM. 
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 Figura 5.6 – Vista em planta das estimativas e simulações para o peso da Rugosidade pelos métodos KI, KO e SISIM. 
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 Figura 5.7 – Vista em planta das estimativas e simulações para o peso do Preenchimento pelos métodos KI, KO e SISIM. 
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 Figura 5.8 – Vista em planta das estimativas e simulações para o peso da Alteração pelos métodos KI, KO e SISIM. 
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 Figura 5.9 – Vista em planta das estimativas e simulações para o peso da Água pelos métodos KI, KO e SISIM. 
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Pela avaliação dos mapas temáticos, em todos os resultados se observa boa aderência 
dos modelos em relação às distribuições das amostras originais. Os modelos da 
Resistência, RQD, Espaçamento, Abertura, Alteração e Água mostram contatos bem 
definidos respeitando as distribuições dos dados originais. Os modelos da Persistência, 
Rugosidade e Preenchimento aparentemente mostram alguns pontos com contatos não 
bem definidos. Além disso, pode se perceber que a Persistência apresenta uma 
preferencia de amostragem na categoria “0” o que induz a valores de desvio padrão 
(DP) e o coeficiente de variação (CV) bem maior em relação aos outros parâmetros. 
 
Visualmente os melhores resultados são de KI e KO. Na KI se observa uma leve 
melhoria na definição dos contatos.  O SISIM mostra uma leve tendência a reproduzir 
alguns ruídos que alertam para um maior espaçamento entre amostras, o que pode 
aumentar o nível de incerteza. 
 
Para verificações dos modelos em maior detalhe foi construído um quadro comparativo 
do desvio padrão (DP) que permite mostrar a dispersão em torno da média e o 
coeficiente de variação (CV) que permite comparar a dispersão de diferentes 
distribuições com diferentes médias e desvios padrões. Os resultados são mostrados na 
Tabela 5.1. 
 

Tabela 5.1 – Quadro comparativo do DP e CV das estimativas e simulações 
Parâmetros DP 

Amostras 
DP  
KI 

DP  
KO 

DP 
SISIM 

CV 
Amostras 

CV  
KI 

CV  
KO 

CV 
SISIM 

Resistência 1.06 0.99 0.87 1 0.48 0.39 0.39 0.45 
RQD 1.09 0.99 0.89 1.05 0.64 0.5 0.52 0.62 
Espaçamento 0.51 0.51 0.43 0.47 0.71 0.57 0.58 0.61 
Persistência 0.0 0.25 0.15 0.33 5.09 6.01 8.71 7.04 
Abertura 1.12 1.2 1.13 1.25 0.7 0.6 0.71 0.79 
Rugosidade 0.7 0.93 0.56 0.65 1.32 0.98 0.96 1.24 
Preenchimento 0.67 0.88 0.71 0.79 1.01 0.88 0.97 1.14 
Alteração 0.97 0.96 0.81 0.94 0.66 0.57 0.56 0.63 
Água 0.52 0.41 0.42 0.42 0.18 0.14 0.15 0.15 
Média 0.74 0.79 0.66 0.76 1.20 1.18 1.50 1.40 

 
Em termos do DP vemos em média uma menor dispersão dos resultados sobre a técnica 
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KO em relação a KI e SISIM. Simultaneamente se observa, em média, valores menores 
do CV para os resultados com as estimativas de KI e valores mais altos para a KO e 
SISMI. Assim os resultados da KI por se apresentarem mais baixos podem sugerir 
dados mais concentrados em torno da média, e mais homogêneos do que as estimativas 
pela KO e SISIM. 
 
Pelas avaliações em conjunto obtidas nos resultados, foi escolhido o uso da KI para 
poder realizar as análises de verificações e validações para os próximos passos. 
 
5.2. VERIFICAÇÕES E COMPARAÇÕES DOS RESULTADOS DO RMR 

 
Uma vez definidos os resultados da KI como método de estimativa mais adequada, se 
procedeu a realizar as verificações e comparações correspondentes. As mesmas 
consistem da comparação de três tipos de resultados para a variável RMR.   
 
O primeiro resultado é a somatória dos cálculos encontrados pela KI nos parâmetros 
individuais. Os valores desse resultado foram previamente transformados aos pesos do 
RMR equivalente para serem somados conforme as tabelas do padrão de classificação 
RMR. Posteriormente os valores somados foram transformados em valores categóricos 
equivalentes para construir o RMR-s que correspondem aos 60% das amostras. 
 
O segundo resultado é a estimativa pela KI da variável RMR-d, pelo cálculo direto nos 
60% das amostras. Essa porcentagem de dados corresponde à informação fornecida 
pelos levantamentos internos da AGA que é a mesma utilizada no RMR-s. 
 
O terceiro resultado é a estimativa pela KI do RMR-t que considera 100% das amostras 
levantadas pela equipe interna da AGA junto com as amostras da variável RMR 
levantadas em projetos anteriores executados por empresas de consultoria contratadas 
pela AGA. 
 
Os resultados são mostrados na Figura 5.10. 
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Figura 5.10 – Mapas comparativos das estimativas para a variável RMR.
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Pela avaliação dos resultados dos modelos geomecânicos pode ser observado uma 
grande similitude da distribuição dos dados do grupo da somatória RMR-s com a 
variável RMR-d considerando somente 60% das amostras. Essa similitude também pode 
ser observada como os resultados do RMR-t a 100% das amostras.  
 
As estatísticas dos blocos mostram valores de DP de 0,72, 0,73 e 0,77 para os resultados 
do RMR-s, RMR-d e RMR-t, respectivamente, e valores de CV em 0,47, 0,49 e 0,49 
para os resultados do RMR-s, RMR-d e RMR-t, respectivamente, o que sugere uma 
mesma tendência dos resultados.  
 
As verificações realizadas permitem sugerir o cálculo da variável RMR-d sem a 
necessidade de estimar cada uma das variáveis individuais. Assim também nesse 
sentido temos maior confiabilidade para realizar os modelos geomecânicos a partir da 
variável RMR-t, pois os resultados também se mostram coerentes com o RMR-s e o 
RMR-d. Assim os modelos gerados pelo RMR-t trazem maior confiabilidade nas 
estimativas em regiões que a principio foram desconhecidas ou com maiores incertezas.  
 
Outras comparações também foram realizadas a partir dos modelos das variâncias em 
duas diferentes malhas de amostragem uma com 60% do total e outra 100%, com o 
intuito de complementar as verificações dos modelos e a confiança nas estimativas.  
 
Para isso foram realizadas duas comparações entre as variâncias resultantes das 
estimativas da KO nas amostras RMR-d e RMR-t. O RMR-d apresenta malha de 
amostragem em média de 34 metros na superfície topográfica, valores mínimos e 
máximos de 5 a 100 metros respectivamente. O RMR-t apresenta malha de amostragem 
em média de 26 metros, com valores mínimos e máximos de 5 a 75 metros 
respectivamente.  
 
Os resultados são mostrados na Figura 5.11. 
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Figura 5.11 – Mapas comparativos das estimativas da Variância do RMR-d e RMR-t. 

 
Os parâmetros dos modelos de blocos da Figura 5.11 mostram valores de DP de 0,23 e 
0,15 para os resultados do RMR-d e RMR-t respectivamente e valores de CV em 0,63 e 
0,56 para os resultados do RMR-d e RMR-t respectivamente. Nos resultados se observa 
uma melhoria do DP e do CV no modelo de variância da variável RMR-t em relação ao  
RMR-d. A adição de 40% das amostras no definido pelo RMR-t sugere a redução dos 
indicadores estatísticos de DP e CV na medida em que a malha de amostragem foi mais 
densa. Nesse sentido se presume uma redução da incerteza associada.  
 
 Finalmente são apresentados os resultados do RMR-t considerando a modificação dos 
alcances das estimativas pela KI com base no padrão variográfico da variável RMR. As 
estimativas pelo KI correspondem aos alcances dos 50%, 100% e 150% do padrão 
variográfico (Figura 5.12). 
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Figura 5.12 – Mapas comparativos com variação dos alcances nas estimativas da KI para a variável RMR.  
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Os alcances calibrados para a variável RMR são de 180, 80 e 60 metros para os valores 
máximos, médios e mínimos respectivamente. A redução de 50% do alcance equivale à 
diminuição dos valores máximos, médios e mínimos em 90 metros, 40 metros e 30 
metros respectivamente. Os critérios adotados para trabalhar com esses alcances foram 
assumidos baseados na técnica de definição de recursos medido. Da mesma forma, o 
100% e 150% são considerados valores indicados e inferidos respectivamente. 
Consideradas práticas utilizadas na definição de recursos. 
 
As estimativas pela KI para aos alcances dos 50%, 100% e 150% do padrão 
variográfico não mostraram variações significativas na composição dos resultados, o 
que significa que a densidade das amostras, em média de 26 metros de espaçamento, 
suporta o equilíbrio nas estimativas, mesmo mudando os alcances.  
 
Na medida em que a malha das amostras seja cada vez mais espaçada, ou seja, passando 
de 26 metros para 34 metros a média da incerteza também poderá aumentar, por 
conseguinte a confiabilidade do resultado poderá diminuir. Isso pode ser observado no 
aumento da variância nos resultados da Figura 5.11. Assim a variância passa a ter 
resultados mais baixos (melhores em termos de confiabilidade) na superfície 
topográfica do que em profundidade, isso pode ser devido a uma maior quantidade de 
amostras produto de mapeamentos de campo e interseção com furos de sondagens 
também levantados ao longo da superfície topográfica.  
 
Para estabelecer um nível de confiança adequado para próximos levantamentos se 
sugere neste estudo estabelecer malha de amostragem de até 50% do alcance do padrão 
variográfico da variável RMR tanto em superfície como em profundidade e que se 
possível se considere as direções preferencias da anisotropia encontradas nos 
variogramas. Também podem ser considerados fatores como tamanho da área 
disponível, tempo e custo da amostragem dentro do processo produtivo e nível de 
precisão desejado para a confiabilidade dos modelos. 
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5.3. CONCLUSÕES 
 
O estudo permitiu a elaboração e comparação dos modelos de blocos obtidos por meio 
do banco de dados geotécnico da mina de ouro de Córrego do Sítio, de propriedade da 
AngloGold Ashanti. 
 
Foi possível apresentar diversas técnicas de estimativa para a elaboração de modelos 
geomecânicos que melhor representam a variabilidade em variáveis categóricas. 
 
O estudo permitiu desenvolver ferramentas que permitiram a reprodução de mapas 
temáticos com informações da qualificação e quantificação das modelagens e das 
incertezas associadas. 
 
Permitiu a elaboração dos modelos geotécnicos por Krigagem ordinária, Krigagem das 
Indicatrizes e Simulação Categórica pelos Indicadores nos nove parâmetros individuais 
da variável RMR. Em função disso foi possível definir a Krigagem das Indicatrizes (KI) 
como o modelo que representa melhor confiabilidade dos resultados. 
 
Foi possível elaborar o procedimento que permitiu a estimativa pela Krigagem das 
Indicatrizes dos parâmetros qualitativos individuais da variável RMR em mais de uma 
fronteira. 
 
Foi possível comparar a somatória dos parâmetros individuais do RMR-s com os 
valores diretos da variável RMR-d pela técnica da KI. Além disso, mostrou-se que as 
duas metodologias são válidas o que sugere realizar as estimativas diretamente na 
variável RMR. 
 
Foi possível realizar comparações das estimativas com a variância obtida pela KO em 
diferentes malhas de amostragem, o que permitiu entender o comportamento da 
variabilidade em amostras menos adensadas, assim como também prever a incerteza 
associada em profundidade.  
 
Foi realizada a avaliação dos resultados para alcances de 50%, 100% e 150% definidos 
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pelo padrão variográfico da variável RMR. A partir desses resultados foi possível 
sugerir um tipo de adensamento de amostragem que considere a anisotropia da variável 
como um dos fatores de avaliação para reproduzir a malha mais adequada dentro dos 
limites permitidos para uma boa confiabilidade dos resultados. 
 
5.4. TRABALHOS FUTUROS 
 
O presente estudo facilitou o entendimento da variabilidade em variáveis categóricas 
para realizações de diversas técnicas de modelagem geomecânica e o mesmo pode 
servir de base para estudos das outras variáveis como o Q e o GSI. Assim também serve 
de base para elaboração de modelos geomecânicos em mina subterrânea. 
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Anexo 1   −   Tabela de classificação do maciço rochoso RMR de Biniawski, 1989 
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Apêndice 1 − Código em macros do Excel para elaboração da estrutura de blocos 
sequenciais geoposicionados conforme a estrutura do SGeMS 

 
Private Sub CommandButton1_Click() 
    Dim Xo As Double 
    Dim Yo As Double 
    Dim Zo As Double 
    Dim Xt As Double 
    Dim Yt As Double 
    Dim Zt As Double 
    Dim Xn As Double 
    Dim Yn As Double 
    Dim Zn As Double 
    Dim C As Double 
    Dim N As Double 
    Dim i As Double 
    Dim j As Double 
    Dim k As Double 
    Dim l As Double 
    Dim m As Double 
    Dim Nxyz As Double 
    Dim Nxy As Double 
 'Parte inicial do input dos dados 
    Xo = Sheets("Blocos").Range("b5").Value 
    Yo = Sheets("Blocos").Range("c5").Value 
    Zo = Sheets("Blocos").Range("d5").Value 
    Xt = Sheets("Blocos").Range("b9").Value 
    Yt = Sheets("Blocos").Range("c9").Value 
    Zt = Sheets("Blocos").Range("d9").Value 
    Xn = Sheets("Blocos").Range("b13").Value 
    Yn = Sheets("Blocos").Range("c13").Value 
    Zn = Sheets("Blocos").Range("d13").Value 
    nome = Sheets("Blocos").Range("b16").Value 
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 'Parte final do input dos dados 
Nxyz = Xn * Yn * Zn 
Nxy = Xn * Yn 
N = 0 
i = 1 
j = 1 
k = 1 
l = 1 
m = 1 
C = 2 
Sheets("Blocos").Activate 
Sheets.Add After:=ActiveSheet 
ActiveSheet.Cells(1, 1).Value = "x" 
ActiveSheet.Cells(1, 2).Value = "y" 
ActiveSheet.Cells(1, 3).Value = "z" 
Do While (N < Nxyz) 
    N = N + 1 
    'ActiveSheet.Cells(C, 4).Value = (ActiveSheet.Cells(C, 1).Value * Xt) 
        If i <= Xn Then 
            ActiveSheet.Cells(C, 1).Value = Xo + ((i * Xt) - (Xt / 2)) 
            i = i + 1 
        ElseIf i > Xn Then 
            i = 1 
            ActiveSheet.Cells(C, 1).Value = Xo + ((i * Xt) - (Xt / 2)) 
            i = 2 
        End If 
         
        If N <= Nxyz Then 
            If j <= Xn Then 
            ActiveSheet.Cells(C, 2).Value = Yo + ((k * Yt) - (Yt / 2)) 
            ElseIf j > Xn Then 
            k = k + 1 
            ActiveSheet.Cells(C, 2).Value = Yo + ((k * Yt) - (Yt / 2)) 
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            j = 1 
            End If 
            j = j + 1 
        End If 
        If k > Yn Then 
            k = 1 
            ActiveSheet.Cells(C, 2).Value = Yo + ((k * Yt) - (Yt / 2)) 
        End If 
         
         If N <= Nxyz Then 
            If l <= Nxy Then 
            ActiveSheet.Cells(C, 3).Value = Zo + ((m * Zt) - (Zt / 2)) 
            ElseIf l > Nxy Then 
            m = m + 1 
            ActiveSheet.Cells(C, 3).Value = Zo + ((m * Zt) - (Zt / 2)) 
            l = 1 
            End If 
            l = l + 1 
        End If 
    C = C + 1 
Loop 
'SALVAR CSV ASSAY 
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:= _ 
ThisWorkbook.Path & "\" & nome & ".csv" _ 
, FileFormat:=xlCSV, CreateBackup:=False 
ActiveWindow.SelectedSheets.Delete 
 
'SALVAR HABILITADO PARA MACRO 
Sheets("Blocos").Select 
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:= _ 
ThisWorkbook.Path & "\" & "Macro Modelo de Blocos.xlsm", FileFormat:= _ 
xlOpenXMLWorkbookMacroEnabled, CreateBackup:=False 
End Sub 
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Apêndice 2 - Visualização em 3D dos modelos estimados e simulados 
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