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R E S U M O 

Escavação subterrânea em rocha é uma prática comum tanto em obras civis quanto 
em mineração. Garantir a estabilidade e segurança de uma escavação é fundamental para o 
bom andamento dos trabalhos. Esta tese apresenta e demonstra a viabilidade da utilização de 
modelos de blocos de classificação geomecânica – RMR e Sistema Q, estimados a partir de 
testemunhos de sondagem para o dimensionamento e zoneamento da malha dos sistemas de 
reforço de escavações subterrâneas e previsão da quantidade e custos com estes dispositivos. 
Além da comparação dos resultados dos métodos de estimativas por krigagem dos 
indicadores, krigagem ordinária, interpolação pelo inverso do quadrado da distância e 
interpolação pelo vizinho mais próximo para a construção de modelos de blocos 
geomecânicos que representem a qualidade do maciço rochoso. Juntamente com a influência 
das dimensões dos blocos (2 x 2 x 2 m e 5 x 5 x 5 m) nos resultados finais das estimativas. Os 
trabalhos de modelagem tridimensional incluíram a descrição geotécnica de testemunhos de 
sondagem; coleta de dados e confecção dos modelos de blocos das variáveis geomecânicas; 
e a elaboração do modelo de blocos de dimensionamento de reforço através da análise das 
dimensões da escavação e qualidade do maciço rochoso. As metodologias de 
dimensionamento de reforço e suporte de Barton e da Norwegian Road Authority foram 
utilizadas como exemplo nesta tese. Os dados utilizados neste estudo foram coletados a partir 
da descrição geotécnica de 39 furos de sonda com uma medida total de 4.015 metros na Mina 
Fazenda Brasileiro, localizada na cidade de Teofilândia, Estado da Bahia, Brasil. Os resultados 
permitiram afirmar que a krigagem por indicadores é o método mais indicado para estimativas 
de variáveis geomecânicas. Em relação às dimensões dos blocos adotados nas estimativas, os 
resultados obtidos tiveram poucas alterações. Entretanto os modelos com blocos de 
dimensões (2 x 2 x 2 m) apresentaram maior grau de detalhamento devido a maior variância 
dos resultados. Por sua vez, os modelos de blocos de dimensionamento de reforço e suporte 
propostos permitiram realizar o dimensionamento prévio da malha de reforço durante a fase 
de planejamento ou operação da mina, onde para cada bloco do modelo é calculado e definido 
o tipo de reforço ou suporte necessário. O dimensionamento prévio da malha de reforço 
possibilitou uma aplicação direta e específica dos modelos de blocos geomecânicos, em vez 
de uma utilização somente de representação e zoneamento da qualidade e/ou das 
características geomecânicas do maciço rochoso. Ademais, o dimensionamento prévio 
permite a maximização do aproveitamento das informações contidas nos testemunhos de 
sondagem, demonstrando a eficácia e o pioneirismo da utilização de modelos de blocos de 
dimensionamento de reforço para escavações subterrâneas, e fornece uma aplicação direta e 
específica dos modelos de blocos geomecânicos. Os modelos de blocos confeccionados foram 
validados por meio das técnicas de inspeção visual e validação cruzada. A precisão das 
estimativas para o zoneamento dos sistemas de suporte para a Mina Fazenda Brasileiro foi 
verificada pela comparação dos valores do índice do Sistema Q obtidos diretamente das 
paredes laterais da galeria durante o avanço da escavação. 

 
Palavras chaves: Caracterização Geomecânica, Dimensionamento de Reforço e 

Suporte, Interpolação Espacial, Modelo de Blocos Geomecânico, Rock Mass Rating, Sistema 
Q. 
  



 

A B S T R A C T 

Underground rock excavation is a common practice in both civil works and mining. 
Ensuring the stability and safety of an excavation is essential for the smooth running of the 
works. This thesis presents and demonstrates the feasibility of using block models of 
geomechanical classification - RMR and Q System, estimated from drilling core for design and 
zoning of support systems for underground excavations and forecasting the quantity and costs 
with these devices. In addition to comparing the results of the estimation methods by 
indicator kriging, ordinary kriging, interpolation by the inverse of the square distance and 
interpolation by the nearest neighbor for the construction of the geomechanical block models 
that represent the quality of the rock mass. Together with the influence of the dimensions of 
the blocks (2 x 2 x 2 m and 5 x 5 x 5 m) in the final results of the estimates. The three-
dimensional modeling work included the geotechnical description of drill cores; data 
collection and construction of block models of geomechanical variables; and the elaboration 
of the reinforcement dimensioning blocks model through the analysis of the dimensions of 
the excavation and quality of the rock mass. The reinforcement and support dimensioning 
methodologies of Barton and the Norwegian Road Authority were used as an example in this 
thesis. The data used in this study were collected from the geotechnical description of 39 
samples of well cores with a total measurement of 4,015 meters at the Fazenda Brasileiro 
Mine, located in the city of Teofilândia, State of Bahia, Brazil. The results allowed us to state 
that kriging by indicators is the most suitable method for estimating geomechanical variables. 
Regarding the dimensions of the blocks adopted in the estimates, the results obtained had 
few changes. However, the models with blocks of dimensions (2 x 2 x 2 m) presented a greater 
degree of detail due to the greater variance of the results. In turn, the proposed reinforcement 
and support sizing block models made it possible to carry out the previous sizing of the 
reinforcement mesh during the planning or operation phase of the mine, where for each 
model block the type of reinforcement or support is calculated and defined required. The 
previous dimensioning of the reinforcement mesh allowed a direct and specific application of 
the geomechanical block models, instead of using only the representation and zoning of the 
quality and / or geomechanical characteristics of the rock mass. Furthermore, the previous 
dimensioning allows the maximization of the use of the information contained in the drilling 
testimonies, demonstrating the effectiveness and the pioneering nature of the use of 
reinforcement dimensioning block models for underground excavations, and provides a direct 
and specific application of the geomechanical block models. The manufactured block models 
were validated using visual inspection and cross-validation techniques. The accuracy of the 
estimates for the zoning of the support systems for the Fazenda Brasileiro Mine was verified 
by comparing the values of the System Q index obtained directly from the side walls of the 
gallery during the advance of the excavation. 

 
Keywords: Geomechanical Characterization, Reinforcement and Support 

Dimensioning, Spatial Interpolation, Geomechanical Block Model, Rock Mass Rating, Q 
System. 
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1 INTRODUÇÃO 

As atividades de lavra consistem na retirada do bem mineral do subsolo, e esse 

trabalho pode ser executado tanto em superfície, lavra a céu aberto, quanto em 

profundidade, lavra subterrânea. Na lavra subterrânea são utilizados reforços e suportes 

dimensionados e distribuídos em uma malha previamente definida para garantir a 

estabilidade da escavação subterrânea durante as operações mineiras (BRADY e BROWN, 

2004; HOEK et al., 1995; HUTCHINSON e DIEDERICHS, 1996). 

Na rotina operacional de minas subterrâneas de metais básicos ou preciosos, a 

sondagem com recuperação de testemunhos é um procedimento importante para a 

interpretação geológica do maciço rochoso e coleta de dados do corpo mineralizado. A 

utilização mais usual dos testemunhos de sondagem é para a retirada de amostras para 

análises químicas laboratoriais de teores, mas estes, por sua vez, também podem ser 

utilizados para classificação geomecânica tridimensional do maciço rochoso através de 

métodos geoestatísticos. 

A caracterização e a classificação geomecânica do maciço rochoso são etapas 

importantes em projetos de engenharia que envolvem escavações de rochas, tanto a céu 

aberto, quanto subterrânea, e visam principalmente garantir a segurança das atividades via 

definição do grau de qualidade do maciço rochoso. A qualidade do maciço rochoso, por sua 

vez, auxilia no dimensionamento das dimensões da escavação, assim como nas estruturas de 

suporte e contenção a serem empregadas (BRADY e BROWN, 2004; HOEK, 2006; ZINGANO, 

2002). 

A classificação geomecânica de um maciço rochoso é obtida da caracterização 

geomecânica, cujo objetivo é avaliar maciços rochosos por meio de uma série de propriedades 

obtidas de ensaios realizados em laboratório com testemunhos de sondagem e observação 

direta de um conjunto de características presentes nos maciços rochosos (mapeamento 

geomecânico de afloramentos rochosos, faces de taludes e paredes de galerias subterrâneas). 
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Entre as várias metodologias de classificação geomecânica desenvolvidas ao longo dos 

anos, destacam-se as de Deere, (1963) - Rock Quality Designation (RQD); Bieniawski, (1973) - 

Rock Mass Rating (RMR) e; Barton et al., (1974) - Sistema Q. As três metodologias de 

classificações geomecânicas citadas são as mais utilizadas na atualidade. No princípio, esses 

sistemas de classificação foram desenvolvidos, principalmente, para avaliação da estabilidade 

de escavações subterrâneas e dimensionamento de sistemas de reforço e suporte. 

Entretanto, a representação espacial tridimensional de variáveis geomecânicas e da 

qualidade do maciço rochoso em modelos de blocos é uma prática pouco utilizada no setor 

mineral. Usualmente, apenas os valores médios obtidos em um conjunto de furos são usados 

para determinar a qualidade do maciço rochoso na região pesquisada ou, conforme apontado 

por Cruz (2017), os dados obtidos nas descrições geomecânicas são simulados e inferidos 

através da interpretação de seções bidimensionais (2D), contando somente com a experiência 

do modelador, sem qualquer suporte de ferramentas computacionais para auxiliar nessa 

interpretação. 

Essa realidade está mudando e, atualmente, encontra-se em fase de crescimento e 

difusão com estudos e pesquisas recentes. Das metodologias de estimativas geoestatísticas 

para a confecção de modelo de blocos disponíveis e referenciadas na literatura, a krigagem 

por indicadores destaca-se como um dos métodos de estimativa mais adequado para variáveis 

geomecânicas, pois os parâmetros geomecânicos visuais, ou descritos, são em sua grande 

maioria variáveis qualitativas de forma categóricas, não contínuas e não aditivas e 

pertencentes a um intervalo de classificação. A escolha do método de estimativa a ser usado 

para uma determinada variável deve ser feita baseada na natureza dos dados e nas 

características da unidade de observação (CRUZ, 2017; GOOVAERTS, 1997; JEON et al., 2008; 

JOURNEL, 1982; LEITE, 2008; REDONDO, 2003; VILCA, 2019) 

Por sua vez, e de uma forma geral, o dimensionamento dos sistemas de suportes e 

reforços para escavações subterrâneas baseiam-se em técnicas empíricas que levam em 

consideração as dimensões, o tempo de utilização de uma escavação, o nível de tensão e a 

qualidade geomecânica do maciço rochoso a ser escavado. 
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As técnicas de dimensionamento são utilizadas para melhorar as características de 

resistência e autosuporte do maciço rochoso, prevenindo assim a ocorrência de queda de 

blocos soltos (chocos), colapso parcial ou total da galeria (BRADY e BROWN, 2004; HOEK et 

al., 1995; LI, 2017). 

Choquet e Hadjigeorgiou (1993), Rachmad et al. (2002) e Stillborg (1986) apresentam 

uma coletânea das metodologias disponíveis para o dimensionamento de reforço e suporte 

para escavações subterrâneas. As metodologias de Barton et al. (1974) e variações das 

formulações de Lang (1961), são as mais utilizadas nos dias de hoje para o dimensionamento 

empírico da malha inicial de suporte e reforço escavações subterrâneas, que posteriormente 

podem ser ajustadas no decorrer dos trabalhos (BRADY e BROWN, 2004; LI, 2017). 

De uma forma geral, a classificação geomecânica do maciço rochoso do entorno de 

escavações em minas subterrâneas é realizada por meio de mapeamento geomecânico nas 

paredes das galerias subterrâneas a cada avanço do ciclo de desenvolvimento das escavações, 

como é verificado na Mina Fazenda Brasileiro. Para isso, faz-se necessário, primeiramente, 

realizar a escavação para, posteriormente, proceder com o mapeamento e classificação 

geomecânica. 

Na Mina Fazenda Brasileiro o técnico do setor de geomecânica analisa as condições 

gerais da escavação e munido do resultado da classificação do maciço rochoso, segundo a 

metodologia do Sistema Q, define a malha do sistema de suporte necessário para aquele 

trecho de escavação. Os cálculos dos suportes para as galerias de desenvolvimento da Mina 

Fazenda Brasileiro são baseados no ábaco “Dimensionamento do reforço em função de 

qualidade do maciço e vão de abertura” de Barton et al. (1974). 

O objetivo desta tese é apresentar e demonstrar a viabilidade da utilização de modelos 

de blocos de classificação geomecânica estimados a partir de testemunhos de sondagem para 

o dimensionamento e zoneamento da malha dos sistemas de reforço e suporte de escavações 

subterrâneas, juntamente com a previsão de quantidades e custos com estes dispositivos 

(tirantes, telas, concreto projetado). 
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Fornecendo assim, uma aplicação direta e específica dos modelos de blocos 

geomecânicos, em vez de uma utilização restrita de zoneamento da qualidade e/ou 

características geomecânicas do maciço rochoso. 

Além de aprimorar os procedimentos de dimensionamento e zoneamento dos 

sistemas de reforço e suporte utilizados em minas subterrâneas e possibilitar a identificação 

prévia de regiões com riscos geotécnicos e possíveis problemas de estabilidade através da 

utilização de modelos geomecânicos tridimensionais e maximizar o aproveitamento dos dados 

contidos nos testemunhos de sondagem. 

Nesta tese também buscou-se avaliar se a krigagem por indicadores é o algoritmo de 

krigagem mais adequado para representar espacialmente a qualidade de um maciço rochoso 

através de modelo de blocos utilizando dados provenientes da descrição geotécnica de 

testemunhos de sessões de sondagem subterrânea em leque, realizados a partir da rampa 

principal de acesso de uma mina subterrânea. 

Para essa avaliação foram comparados os resultados das estimativas utilizando-se das 

técnicas de estimativas por Krigagem dos Indicadores (KI); Krigagem Ordinária (KO); 

Interpolação pelo Vizinho Mais Próximo (VMP); e o Inverso do Quadrado da Distância (IQD), 

além da verificação da influência das dimensões dos blocos (2 x 2 x 2 m e 5 x 5 x 5 m) nos 

resultados finais da estimativa. Propôs-se, também, uma nova configuração da malha de 

suporte para a Mina Fazenda Brasileiro, baseada na correlação da qualidade do maciço 

rochoso, segundo a metodologia do RMR e espaçamento médio das descontinuidades. A 

carência de estudos de comparação entre os resultados das estimativas por krigagem por 

indicadores e demais métodos de estimativas utilizando o mesmo banco de dados motivou 

esta comparação.  

As informações necessárias para a elaboração deste estudo são provenientes do banco 

de dados da Mina Fazenda Brasileiro de descrição geotécnica de testemunho de sondagem, 

referentes a 39 furos de sonda que perfazem um total de 4015 m, distribuídos ao longo de um 

trecho de 300 m da rampa principal da Mina Fazenda Brasileiro, localizada no município de 

Teofilândia/BA, distante aproximadamente 200 km a noroeste de Salvador/BA. 
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Esta tese está estruturada da seguinte forma: primeiramente é apresentada uma 

revisão dos conceitos geoestatísticos e geomecânicos importantes para a modelagem 

tridimensional. Em seguida, apresentam-se a metodologia adotada para confecção dos 

modelos de blocos, a classificação geomecânica prévia do entorno das escavações 

subterrâneas, o zoneamento do sistema de reforço empregado e sugerido para Mina Fazenda 

Brasileiro e a verificação da precisão das estimativas da qualidade do maciço rochoso segundo 

a metodologia do Sistema Q, assim como a definição das categorias do sistema de suporte 

para a Mina Fazenda Brasileiro. 

Os modelos de blocos gerados foram validados através das técnicas de inspeção visual 

e validação cruzada. Posteriormente, são apresentados os resultados e suas discussões e, por 

fim, as conclusões do estudo. 
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2 OBJETIVOS 

O objetivo geral deste estudo é apresentar e demonstrar a viabilidade da utilização de 

modelos de blocos para o dimensionamento e zoneamento da malha de sistemas de reforço 

e suporte para galerias subterrâneas, permitindo assim a quantificação prévia destes 

dispositivos e seus custos. 

Entre os objetivos específicos destacam-se: 

● a maximização do aproveitamento de recursos financeiros e informações 

presentes nos testemunhos de sondagem; 

● a aplicação das técnicas de geoestatística para elaboração de modelos 

tridimensionais das variáveis geomecânicas; 

● a utilização da descrição geomecânica de testemunhos de sondagem para 

confecção de modelos de blocos geomecânicos; 

● a realização do zoneamento da necessidade de suporte para galerias por meio 

de modelos de blocos; 

● o aprimoramento das estimativas da quantidade de dispositivos de reforço 

necessários em uma galeria; e 

● a possibilidade da previsão de quantidade e custos com reforço e suporte de 

escavações subterrâneas. 
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3 JUSTIFICATIVAS E RELEVÂNCIA 

A maximização do aproveitamento das reservas minerais, associada a uma boa gestão 

de capital e de pessoal, são premissas daqueles que ocupam cargos de decisão no setor 

mineral. A sondagem com recuperação de testemunho é uma atividade que demanda tempo 

e recursos financeiros e tem como objetivo promover um melhor detalhamento do corpo 

mineralizado. A utilização mais usual dos testemunhos de sondagem é a retirada de amostras 

para análises químicas laboratoriais de teores, mas estes por sua vez, também podem ser 

utilizados para a caracterização geoestrutural e geomecânica de maciços rochosos. Utilizar 

testemunhos de sondagem somente para análises químicas não é prudente do ponto de vista 

técnico nem econômico, visto que várias e preciosas informações podem ser obtidas antes da 

retirada da amostra para envio ao laboratório. 

A confecção e utilização de modelos de blocos geomecânicos deve ser uma prática 

mais presente e enraizada no setor mineral. As vantagens de sua utilização no planejamento 

das escavações e no aumento da segurança nas operações é inegável, pois fornece uma 

previsão da qualidade do maciço rochoso, antes de executar a escavação.  

A utilização de modelos de blocos para o dimensionamento de sistemas de reforço de 

galerias subterrâneas é uma aplicação direta dos modelos de blocos das características 

geomecânicas do maciço rochoso e se mostra uma técnica eficaz. Comumente as estimativas 

de uso de suporte em minas em operação são realizadas por meio da definição de uma malha 

de reforço baseada na setorização da qualidade do maciço rochoso, já as estimativas de custo 

são feitas através da correlação da média entre a metragem de escavação realizada e 

quantidade de suporte utilizados nos anos anteriores 

Desta forma, com intuito de um melhor aproveitamento dos testemunhos de 

sondagem e uma aplicação dos modelos de blocos geomecânicos mais específica, este estudo 

propõe uma metodologia de dimensionamento e zoneamento de sistemas de reforço de 

escavações subterrâneas utilizando modelos de blocos confeccionados a partir de dados de 

testemunhos de sondagem. Este modelo permite realizar o zoneamento da necessidade de 
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suporte e reforço nos projetos de galeria, prever com maior precisão a quantidade e o tipo de 

suporte e reforço necessária para o desenvolvimento, aumentando a segurança da operação. 

A metodologia aqui aplicada pode ser replicada em qualquer projeto e é suscetível a 

alterações e ajustes de forma a atender as necessidades da mina 

O ponto de inovação desta tese consiste no dimensionamento prévio de suporte de 

escavações subterrâneas utilizando dados de descrição geotécnica de testemunho de 

sondagem. 

.  
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4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

4.1 Caracterização Geomecânica 

A caracterização geomecânica é uma etapa importante em projetos de engenharia que 

envolvam escavações de rochas, tanto a céu aberto, quanto subterrânea, e visa 

principalmente garantir a segurança das atividades através da aplicação de metodologias para 

definição do grau de qualidade do maciço rochoso, que por sua vez, dará subsídios para 

definição das metodologias de escavação, dimensões, estruturas de suporte e contenção 

(ZINGANO, 2002). 

As propriedades mecânicas do maciço rochoso são diferentes das propriedades 

mecânicas da rocha intacta que constitui o próprio maciço rochoso, pois o mesmo pode ser 

definido como um meio heterogêneo e descontínuo, formado por diferentes litologias e 

cortado por descontinuidades. A resistência mecânica do maciço rochoso é menor que a 

resistência da rocha intacta. A rocha intacta é uma porção da rocha desprovida de qualquer 

descontinuidade (HOEK e BROWN, 1997). 

A diminuição da resistência do maciço rochoso está diretamente relacionada com a 

presença das descontinuidades, estruturas naturais que comprometem a integridade da 

rocha. Além das descontinuidades, a presença de água no interior do maciço rochoso também 

pode contribuir para a diminuição da sua resistência, ou seja, maciços rochosos altamente 

fraturados tendem a ter resistências menores que maciços rochosos pouco fraturados 

(ZINGANO, 2002; BRADY e BROWN, 2004). 

A caracterização geomecânica do maciço rochoso é realizada via coleta de dados em 

campo e de ensaios laboratoriais, de onde são obtidas informações sobre as características 

das descontinuidades, resistência da rocha intacta, estado de tensões do maciço rochoso e 

presença de água. 
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4.2 Classificação Geomecânica 

A classificação geomecânica é a base de muitas formulações empíricas para o 

dimensionamento de túneis, galerias subterrâneas e seus respectivos sistemas de 

suporte/reforço e tem como objetivo definir uma nota ou qualidade ao maciço rochoso 

através de parâmetros geológicos, geomecânicos e geotécnicos. Há mais de 100 anos são 

desenvolvidas técnicas para classificação geomecânica, iniciando com a Tentativa de Ritter 

(1879, apud HOEK, 2006) em padronizar projetos de túneis e requisitos de suporte. Terzaghi 

(1946) criou a primeira metodologia de classificação para estimar o peso de carregamento no 

teto da escavação em função do tipo de maciço, quanto maior o grau de fraturamento do 

maciço, maior a carga de carregamento. 

As metodologias do Rock Quality Designation (RQD), de Deere (1963), classificação 

RMR – Rock Mass Rating de Bieniawski (1973) e o Sistema-Q de Barton et al. (1974) são as 

classificações geomecânicas mais utilizadas em obras de engenharia. As metodologias do RMR 

e o Sistema Q utilizam o RDQ em suas formulações para a obtenção de seus índices de 

qualidade. 

4.2.1 Índice de qualidade de rochas (RQD) 

O índice RQD é uma técnica desenvolvida por Deere (1963), cujo objetivo é definir a 

qualidade do maciço rochoso, por meio da estimativa seu do grau de fraturamento. Este índice 

é bastante utilizado como critério básico nas obras de engenharia, entretanto, realiza somente 

uma análise quantitativa, sem considerar parâmetros qualitativos das descontinuidades como 

alteração, preenchimento e rugosidade das estruturas. 

O RQD é obtido como a porcentagem determinada pelo quociente entre o somatório 

dos fragmentos de amostra com comprimento superior a 10 cm e o comprimento total do 

testemunho de sondagem recuperados em cada manobra, conforme demonstrado na Figura 

1. Originalmente, os procedimentos para determinação do RQD foram desenvolvidos para 
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serem utilizados em testemunhos de sondagem com diâmetro mínimo de 54,7 mm (DEERE, 

1963).  

 

 
 

𝑅𝑄𝐷 =  
∑  𝐹𝑟𝑎𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑅𝑜𝑐ℎ𝑎

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑎 𝑀𝑎𝑛𝑜𝑏𝑟𝑎
> 10𝑐𝑚 𝑥 100% 

 
 

𝑅𝑄𝐷 =
38 + 17 + 20 + 35

200
× 100 =  55% (𝑅𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟)   

 
 
RQD Descrição da Qualidade da Rocha 
0 - 25% Muito Fraca 
25 -50 % Fraca 
50 - 75% Regular 
75 - 90% Boa 
90 - 100% Excelente 

 

Figura 1 – Procedimento para cálculo do RQD. 

Fonte: Adaptado de (DEERE e DEERE, 1989). 

4.2.2 Direção da sondagem e sua influência no valor do RQD 

O método tradicional desenvolvido por Deere (1963) com base nos furos de sonda 

permite a investigação em profundidade do maciço rochoso, mas o valor do índice pode variar 

em razão da direção do furo e a orientação dos planos de descontinuidades (DEERE e DEERE., 

1988; PALMSTRON, 2005). 

Deere e Deere (1989) fazem algumas ponderações e recomendações sobre a influência 

da direção do furo de sonda em relação a orientação das descontinuidades. Para um maciço 

rochoso contendo 3 a 4 famílias de descontinuidades, a variação da direção do furo de sonda 

não interfere significativamente nos valores finais de RQD, salvo em casos que a perfuração 

seja paralela a alguma dessas famílias. Por exemplo, em maciços rochosos com a presença de 

um conjunto de família de descontinuidade predominante; maciços sedimentares com 
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acamamento horizontal e presença de uma ou duas famílias de descontinuidades verticais; e 

em maciços metamórficos com a presença de foliação. 

O resultado do RQD nestes casos pode ser influenciado pela direção do furo de sonda. 

Desta forma, é aconselhável realizar a perfuração com orientação normal ás articulações 

predominantes para obter uma boa recuperação do testemunho e menos quebras, 

interceptando as articulações predominantes no seu verdadeiro espaçamento (DEERE e 

DEERE, 1989). 

Caso contrário o furo pode perder completamente a descontinuidade predominante 

ou apenas atravessá-la uma ou duas vezes, levando a um RQD mais alto, ou o furo pode atingir 

uma descontinuidade desde o início e segui-la por uma distância considerável, levando à 

quebra do núcleo e nenhum a núcleo cilíndrico e um RQD extremamente baixo (DEERE e 

DEERE, 1989). 

Em vista disso, Deere e Deere (1989), sugerem a execução de furos com ângulos 

favoráveis e desfavoráveis para determinar a variação direcional do RQD. 

Embora o RQD possua caráter somente quantitativo referente ao número e ao 

espaçamento das descontinuidades e não qualitativos, trata-se de um parâmetro muito 

importante para classificação dos maciços rochosos, pois é fundamental para obtenção dos 

índices dos métodos de classificação geomecânica do RMR e Sistema Q. 

4.2.3 Classificação de Bieniawski (Sistema RMR – Rock Mass Rating) 

A classificação RMR foi desenvolvida por Bieniawski entre os anos de 1972 e 1973, com 

as últimas modificações e atualizações em 1989 (BIENIAWSKI, 1989). Essa classificação 

consiste na análise e somatório de seis parâmetros relativos ao maciço rochoso e a escavação, 

conforme apresentado na Equação (1). 
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𝑅𝑀𝑅 =  𝑤𝑖 +  𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒 (1) 

Onde, wi representa o somatório dos 5 parâmetros relativos ao maciço rochoso. Estes 

parâmetros incluem a resistência à compressão uniaxial (qu), o grau de fraturamento do 

maciço (RQD), o espaçamento das descontinuidades, a condição das descontinuidades e a 

condição de água subterrânea. 

O ajuste é feito segundo a orientação relativa das descontinuidades e a direção da 

escavação. Segundo Bieniawski (1989), a correta utilização da metodologia implica na 

setorização do maciço rochoso em porções homogêneas, ou seja, regiões semelhantes quanto 

às estruturas geológicas principais, tais como, zonas de falha, litotipos, mergulho da camada, 

etc. Segundo Aksoy (2008), quando a classificação RMR foi desenvolvida em 1973, essa 

classificação tinha como objetivo avaliar o período de estabilidade do vão livre escavado até 

o colapso. 

O Sistema RMR é aplicável em diversos projetos de engenharia como túneis, taludes, 

fundações e minas, sendo a maioria das aplicações em escavações subterrâneas. Por essa 

diversidade de aplicações esse sistema ainda é utilizado. 

Observa-se na Tabela 1 as classes de maciços rochosos segundo os resultados do 

somatório dos cinco parâmetros. 

Tabela 1 – Classe de maciço rochoso segundo a classificação RMR. 

Classe de maciço rochoso determinada pela somatória dos pesos - RMR 

Somatória dos pesos 100 - 81 80 -61 60 - 41 40 - 21 <20 

Classe nº I II III IV V 

Descrição Muito Bom Bom Regular Pobre Muito Pobre 

Fonte: Adaptado de (BIENIAWSKI, 1989). 

E por fim a Tabela 2 representa o significado prático das classes de maciços rochosos 

em termos de tempo de autosuporte da escavação, coesão e ângulo de atrito do maciço 

rochoso. 
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Tabela 2 – Significado prático das classes de maciço. 

Significado das Classes de Maciços 

Classe nº I II III IV V 

Tempo de Auto Suporte Médio 
20 anos para 
abertura de 

15m 

1 ano para 
abertura de 

10m 

1 Semana 
para 

abertura de 
5m 

10 horas 
para 

abertura de 
2,5m 

30 minutos 
para 

abertura de 
1m 

Coesão do maciço rochoso 
(kPa) 

> 400 300 – 400 200 - 300 100-200 < 100 

Ângulo de atrito > 45 35 – 45 25 -35 15 - 25 < 15 

Fonte: Adaptado de (BIENIAWSKI, 1989). 

Em 1989, Bieniawski realizou as últimas modificações no sistema RMR ao incluir a 

presença de gráficos de Peso x Parâmetros; parâmetros de classificação das descontinuidades 

em acordo com International Society for Rock Mechanics and Rock Engineering - ISRM (2007) 

e o gráfico de Vão Livre x Tempo de Auto de Suporte (Figura 2). Essas modificações foram 

realizadas para tornar o sistema mais preciso, principalmente a inclusão dos gráficos. 

Uma das grandes contribuições do sistema RMR foi o gráfico do tempo de auto suporte 

de abertura do vão livre da escavação (stand-up time x roof span) em relação ao valor do RMR 

demonstrado na Figura 2. Este gráfico permite verificar através de um método empírico as 

condições de estabilidade da escavação, fornecendo uma estimativa sobre a necessidade ou 

não de utilização de suporte, tempo máximo de auto suporte da escavação e a possibilidade 

de colapso imediato após a abertura da escavação. 

 

Figura 2 – Relação entre o tempo de auto suporte, vão livre e classificação RMR. 

Fonte: Adaptado de (BIENIAWSKI, 1989). 
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4.2.4 Classificação de Barton (Sistema Q) 

O Sistema Q de classificação de maciços rochosos foi desenvolvido por Barton, Lien e 

Lunde em 1974 no Norwegian Geological Institute - NGI. Sua elaboração foi obtida com base 

em uma análise de dados referentes a 212 túneis executados na Escandinávia. O Sistema Q 

representa uma grande contribuição no campo da classificação de maciços rochosos, pois 

além de ser um sistema quantitativo de classificação, também é um sistema de engenharia 

facilitador de dimensionamento de suportes de túneis e escavações subterrâneas (BARTON et 

al., 1974). 

O Sistema Q fundamenta-se no indicador de qualidade “Q”, adquirido dos seis 

parâmetros que descrevem uma série de particularidades do maciço rochoso. O valor 

numérico do índice Q é determinado pela Equação (2). 

𝑄 =  
𝑅𝑄𝐷

𝐽𝑛
 𝑥 

𝐽𝑟

𝐽𝑎
 𝑥 

𝐽𝑤

𝑆𝑅𝐹
 (2) 

Os parâmetros analisados na metodologia de Barton et al. (1974) incluem o grau de 

fraturamento do maciço (RQD), o número de Famílias de Descontinuidades (Jn), o índice de 

Rugosidade das Descontinuidades (Jr), o índice de Alteração das Descontinuidades (Ja), o fator 

de Redução Presença de Água (Jw) e o estado de tensão no maciço rochoso (SRF).  

A partir da avaliação dos intervalos nos quais variam os parâmetros em que o método 

de classificação se baseia, o intervalo que o índice “Q” varia, abrange de 0,001 até 1000 em 

uma escala logarítmica de qualidade do maciço rochoso 

O sistema de classificação de Barton et al. (1974), é utilizado para verificar a 

necessidade de utilização de suporte, e havendo necessidade, qual o melhor tipo de suporte 

a ser implementado com base nas dimensões da escavação pretendida e no valor Q obtido. 

O quociente da equação (RQD/Jn) representa o grau de fraturamento do maciço 

rochoso ou o tamanho relativo do bloco no maciço rochoso, obtido da divisão do RQD pelo 
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índice de famílias de descontinuidades. Sendo esta relação útil para definir o tamanho e o 

formato real dos blocos, bem como a frequência de família de descontinuidades, 

representando assim, o grau de liberdade do bloco. 

O quociente (Jr/Ja) representa a resistência da movimentação dos blocos, ou seja, o 

atrito entre as paredes das descontinuidades, obtido através da divisão do índice de 

rugosidade das descontinuidades e pelo grau de alteração das descontinuidades. 

Segundo Barton et al. (1974), a função tan-1 (Jr/Ja) é uma aproximação justa do ângulo 

de atrito que pode ser encontrado pelas várias combinações de rugosidade da parede e 

material de preenchimento. A categoria “a” do Ja é a que garante maior estabilidade para 

escavação, devido a rugosidade, ondulação e não alteração das paredes, proporcionando 

assim um maior atrito ao escorregamento do bloco, em razão do contato rocha/rocha. 

Conforme ocorrem alterações nas paredes e/ou preenchimento das fraturas com materiais 

arenosos e/ou argilosos, a estabilidade da escavação é prejudicada, devido a diminuição do 

atrito de escorregamento dos blocos. Essa situação é verificada nas categorias “b” e “c” do Ja. 

Além do atrito de escorregamento, a resistência ao escorregamento depende da 

tensão efetiva ou tensão in situ do maciço rochoso. Regiões sujeitas a baixas tensões 

possibilitam a ocorrência de desprendimento e escorregamento de blocos. Em regiões de 

grandes tensões esse fenômeno não é observado, por causa das tensões que comprimem e 

imobilizam o bloco de rocha, impedindo a sua movimentação, mas favorecendo o processo 

de lasqueamento e ruptura. 

O quociente da equação (Jw/SRF) representa a tensão efetiva, obtido da divisão do 

fator de redução da presença de água pelo fator de redução de tensão. O Jw representa a 

penalização da presença de água no maciço rochoso, pois a percolação de água nas fraturas 

pode amolecer ou carrear o preenchimento mineral reduzindo assim o atrito nos planos das 

descontinuidades, além reduzir as tensões nas paredes da descontinuidade devido a pressão 

hidrostática, facilitando o escorregamento de blocos. 
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O SRF, fator de redução da tensão, representa a relação entre a tensão in situ e a 

resistência da rocha no entorno de uma escavação subterrânea. O SRF pode ser calculado a 

partir da relação entre a resistência à compressão uniaxial da rocha (qu) e tensão principal 

maior (σ1) ou a relação entre a tensão tangencial máxima σθ e o qu da rocha intacta. Pois, 

dependendo do nível de tensões e da resistência da rocha, os efeitos da redistribuição de 

tensões e reacomodação do material escavado podem ser variados, tais como, lasqueamento, 

lajeamento, esmagamento, dilatação e queda de blocos. 

Com a multiplicação dos três quocientes, obtém-se o valor do índice “Q”. Barton et al. 

(1974) dividem os maciços rochosos em nove categorias de qualidade, variando de 

Excepcionalmente Bom até Excepcionalmente Fraco. Esta divisão fornece informações 

preliminares de como o maciço pode se comportar dependendo das dimensões da escavação 

(Tabela 3). 
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Tabela 3 – Qualidade do Maciço Rochoso. 

Qualidade do Maciço Rochoso 
Intervalo de “Q” Qualidade 

400 – 1000 Excepcionalmente Bom 
100 - 400 Extremamente Bom 
40 – 100 Muito Bom 
10 – 40 Bom 
4 - 10 Regular 
1 – 4 Fraco 

0,1 – 1 Muito Fraco 
0,01 – 0,1 Extremamente Fraco 

0,001 – 0,01 Excepcionalmente Fraco 
Fonte: Adaptado de (BARTON et al., 1974). 

4.3 Dimensionamento de suporte e reforço 

A realização de escavações de galerias subterrâneas é uma operação bastante 

complexa pois envolve alguns riscos, tais como: má condição de ventilação, inundações, 

quedas de blocos e até colapsos generalizados. A escavação de um maciço rochoso, 

naturalmente estável, ocasiona uma redistribuição das tensões verticais e/ou horizontais, que 

associada ao peso das rochas sobrejacentes à escavação, mais as tensões tectônicas locais, 

podem gerar áreas de instabilidade que devem ser tratadas usando-se procedimentos e 

materiais para melhorar a estabilidade e capacidade de carga da rocha durante a escavação, 

chamados de suportes e reforços (RENÓ et al., 2014). 

Renó et al. (2014), destacam que as instabilidades em uma escavação subterrânea 

podem ser ocasionadas, principalmente, por três tipos de mecanismos de ruptura: Ruptura 

contínua (ruptura frágil sobre altos níveis de tensão); Ruptura descontínua (queda de blocos 

sobre baixos níveis de tensão); Ruptura por plastificação (ruptura dúctil em altos níveis de 

tensões). 

As rupturas quando ocorrem comprometem o sequenciamento da escavação e 

colocam em risco a vida de pessoas e danificam equipamentos que nela trabalham. Por este 

motivo, os estudos geotécnicos/geomecânicos procuram compreender as causas e 

consequências da instabilidade gerada pela abertura de vãos em maciços rochosos a fim de 

propor métodos de sustentação e saneamento dos problemas gerados, de forma a preservar 
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a integridade da escavação e otimizar os recursos investidos na execução desses projetos 

(RENÓ et al., 2014). 

As aberturas presentes em uma mina podem ser classificadas em dois tipos, aberturas 

de serviço e aberturas de produção. As aberturas de serviço são caracterizadas por ter uma 

vida útil longa, praticamente o tempo de operação da mina. As aberturas de serviços incluem 

os acessos à mina, rampas, poços de ventilação, de produção e de acesso, oficinas, casa de 

bombas. Por outro lado, as aberturas de produção têm função temporária, sendo utilizadas 

em um espaço curto de tempo. As aberturas de produção são principalmente as galerias de 

acesso ao corpo de minério, realces, travessas, como apontados por Brady e Brown (2004). 

Os planejamentos desses dois tipos de aberturas possuem algumas diferenças em 

razão da vida útil necessária da abertura. As escavações de serviço devem ser mantidas 

seguras por um período muito maior em comparação às aberturas de produção. Além do 

tempo de vida da abertura, deve-se atentar para o tipo de rocha que será escavado. 

Segundo Brady e Brown (2004), o termo suporte é amplamente utilizado para 

descrever os procedimentos e materiais utilizados para melhorar a estabilidade e capacidade 

de carregamento da rocha próximo às paredes da escavação, tornando assim a rocha 

autosuportável. 

Windsor e Thompson (1993), fazem uma distinção entre os termos suporte e reforço. 

O suporte é a aplicação de uma força reativa contra a superfície da escavação, por exemplo, 

utilização de estacas de madeira, aterro, concreto projetado, malha de aço, conjuntos ou 

revestimentos de concreto. O reforço consiste na melhoria da resistência do interior do 

maciço com a utilização, por exemplo de tirantes, cavilhas e cabos. Além dessas divisões, o 

suporte ou reforço também pode ser classificado como ativo ou passivo. O suporte ativo aplica 

uma carga/tensão predeterminada contra a superfície, no momento da instalação. 

Enquadram-se como suporte/reforço ativos, parafusos ou cabos tensionados e suportes 

hidráulicos. 
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Os suportes ou reforços ativos são indicados para contenção de blocos ou camadas em 

regiões de rocha fraturada. O suporte/reforço ativo começa a trabalhar e modificar o estado 

de tensões no maciço rochoso logo após a sua instalação. O suporte/reforço passivo não 

possui nenhuma carga/tensão no momento da instalação, mas somente após o início da 

deformação do maciço rochoso. São suportes ou reforços passivos as cambotas, cavilhas e 

esteios de madeira. 

As principais metodologias de dimensionamento de sistema de reforço/suporte são 

formulações empíricas proveniente da experiência adquirida em escavações experimentais ou 

nos estágios iniciais da mineração em uma área específica (BRADY e BROWN, 2004). Estas 

formulações podem ser de sistemas de classificação geomecânica, tais como RQD – Rock 

Quality Designation de Deere (1963), classificação RMR – Rock Mass Rating de Bieniawski 

(1973) e o Sistema-Q de Barton et al. (1974), ou métodos empíricos de cálculo do 

comprimento e espaçamento dos parafusos de ancoragem (e.g. PANEK, 1964; COATES e 

COCHRANE, 1970; LANG, 1961; SCHACH et al., 1979; FARMER E SHELTON, 1980; CRAWFORD 

et al., 1985). 

4.3.1 Dimensionamento de reforço utilizando RQD 

O sistema de classificação de maciços rochosos desenvolvido por Deere (1963), RQD, 

foi um método empírico simples e pioneiro na previsão das condições do maciço rochoso e 

seleção do tipo de suporte/reforço de túnel. Este sistema dimensiona a aplicação de 

elementos metálicos (arco, tela e strap), concreto projetado e parafusos de ancoragem. Em 

1970 Deere e Deere publicaram as diretrizes para a seleção de sistemas de suporte/reforço 

de túneis baseados no RQD para escavações circulares com diâmetro entre 6,0 m e 12,0 m, 

dimensões comuns de túneis de obras civis (DEERE e DEERE, 1989). A Tabela 4 apresenta as 

diretrizes, com base no valor calculado do RQD e no método de escavação, em que verifica a 

necessidade ou não do uso de suporte, e se necessário, qual(is) tipo(s).  
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Tabela 4 – Diretrizes para seleção de suporte/reforço. 

Diretrizes para a seleção do apoio primário para túneis de 6 a 12 m em rocha 
 Suporte/Reforço Alternativo 

Qualidade do Maciço Rochoso. 
Método de Escavação 

Arcos metálicos 
Parafusos de Ancoragem (a) 
Uso condicional em rocha fraca e muito fraca 

Concreto projetado (b) 
Uso condicional em rocha fraca e muito fraca 

Carregamento da Rocha 
B = Largura do Túnel 

Peso dos Arcos Espaçamento (c) 
Espaçamento da 
malha de 
ancoragem 

Requisitos adicionais e 
limitações das ancoragens (a) 

Espessura Total 

Suporte adicional (b) 
Teto Laterais 

RQD Qualidade 

.> 90 Excelente (d) 
Tuneladora - TBM (0,0 – 0,2)B Leve Nenhum a ocasional 

Nenhum a 
ocasional Raro 

Nenhum a aplicação local 
ocasional Nenhum Nenhum 

Desmonte com 
Explosivo 

(0,0 – 0,3)B Leve Nenhum a ocasional 
Nenhum a 
ocasional 

Raro 
Nenhum a aplicação local 
ocasional com 5 a 7,5 cm 

Nenhum Nenhum 

75 - 90 Bom 
Tuneladora - TBM (0,0 – 0,4)B Leve Ocasional a 1,5 a 1,8 m 

Ocasional a 1,5 a 1,8 
m 

Uso ocasional de tela e cinta 
metálicas 

Aplicação local com 5 a 7,5 
cm Nenhum Nenhum 

Desmonte com 
Explosivo 

(0,3 – 0,6)B Leve 1,5 a 1,8 m 1,5 a 1,8 m 
Uso ocasional de tela e cinta 
metálicas 

Aplicação local com 5 a 7,5 
cm 

Nenhum Nenhum 

50 - 75 Regular 

Tuneladora - TBM (0,4 – 1,0)B Leve para médio 1,5 a 1,8 m 1,2 a 1,8 m 
Uso de tela e cinta metálicas 
conforme necessário 

5 a 10 cm Nenhum 
Parafusos de 
ancoragem onde 
necessários 

Desmonte com 
Explosivo 

(0,6 – 1,3)B Leve para médio 1,2 a 1,5m 0,9 a 1,5 m Uso de tela e cinta metálicas 
conforme necessário 

10 cm ou mais 
Parafusos de 
ancoragem onde 
necessários 

25 - 50 Fraca 

Tuneladora - TBM (1,0 – 1,6)B Médio Circular 0,9 a 1,2 m 0,9 a 1,5 m 
Ancoragem pode ser difícil de 
obter. Grande utilização de 
tela e cinta metálicas 

10 a 15 cm 

Parafusos de 
ancoragem com 
espaçamento de 1,2 a 
1,8m 

Desmonte com 
Explosivo 

(1,3 – 2,0)B Médio para circular 
pesado 

0,6 a 1,2 m 0,6 a 1,2 m 
Ancoragem pode ser difícil de 
obter. Utilização de tela e cinta 
metálicas considerável 

15 cm ou mais 

Parafusos de 
ancoragem com 
espaçamento de 1,2 a 
1,8m 

0 - 25 
Muito Fraca, exceto 
para rocha plástica e 
empolada 

Tuneladora - TBM (1,6 - 2,2)B 
Médio para circular 
pesado 

0,6 m 0,6 a 1,2 m 

Ancoragem pode ser 
impossível de obter. 
Utilização de tela e cinta 
metálicas em toda extensão 
da escavação 

15 cm ou mais em toda a secção da escavação 
Arcos metálicos médios 
necessários 

Desmonte com 
Explosivo 

(2,0 – 2,8)B circular pesado 0,6 m 0,9 m 

Ancoragem pode ser 
impossível de obter. 
Utilização de tela e cinta 
metálicas em toda extensão 
da escavação 

15 cm ou mais em toda a secção da escavação 
Arcos metálicos médios 
a pesados necessários 

0 - 25 Muito Fraca, rocha 
plástica e empolada 

Ambos os métodos Acima de 76 m Circular muito 
pesado 

0,6 m 0,6 a 0,9 m 

Ancoragem pode ser 
impossível de obter. 
Utilização de tela e cinta 
metálicas em toda extensão 
da escavação 

15 cm ou mais em toda a secção da escavação Arcos metálicos 
pesados necessários 

NOTA: A tabela reflete a tecnologia de escavação de tuneis de 1969 nos Estados Unidos. As condições de percolação de água, características das descontinuidades e grau de alteração devem ser considerados em conjunto com essas diretrizes, particularmente 
para rocha de baixa qualidade. Veja Deere et. al. (1969) para discussão do uso e limitações das diretrizes para situações específicas. 
Diâmetro do parafuso de ancoragem – 25 cm. Comprimento - 1/3 a 1/4 da largura do túnel. Pode ser difícil ou impossível obter fixação com parafusos de ancoragem mecânica em rochas fraca e muito fraca. Ancoragem com cimento também podem ser 
insatisfatórios em túneis muito úmidos. 
Devido a poucas informações referentes ao concreto projetado, apenas diretrizes gerais são fornecidas para suporte na rocha de qualidade inferior. 
As estimativas de necessidade de arcos metálicos geralmente serão mínimas em rocha excelente e vão até 25% em rocha boa e até 100% em rocha muito pobre. 
Em rocha de boa e excelente qualidade, a necessidade de suporte em geral é mínima, mas dependerá da geometria das descontinuidades, do diâmetro do túnel e da orientação relativa das descontinuidades e do túnel. 
Fonte: Adaptado de (DEERE E DEERE, 1988).  
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O RQD como único valor de classificação de maciços rochosos e dimensionamento de 

suporte/reforço de escavações subterrâneas não é mais utilizado, em razão de suas limitações 

referentes à não consideração do estado de tensões, características das descontinuidades, 

condições de água e grau de resistência da rocha. Em razão do surgimento de metodologias 

mais abrangentes tais como RMR e Sistema Q, que utilizam o RDQ em suas formulações. 

Contudo, o RDQ é um índice importante no sistema classificação e dimensionamento 

de reforço/suporte, mas não isoladamente, e sim em conjunto com outros 

fatores/parâmetros. 

4.3.2 Dimensionamento de reforço, segundo RMR 

O objetivo principal do RMR é fornecer estimativas de tempo de autosuporte para 

escavações subterrâneas, podendo ser, também, utilizado como uma ferramenta analítica 

para dimensionamento de sistemas de suporte e reforço de escavações subterrâneas. 

A Tabela 5 apresenta as diretrizes para o dimensionamento de reforço de um maciço 

rochoso. Um ponto de destaque nesta tabela é a sugestão do método de escavação com taxa 

de avanço e distância para instalação do reforço ou suporte. 

As diretrizes propostas nesta tabela são para túneis com formato de ferradura, largura 

de 10 m, tensão vertical inferior a 25 MPa, escavado por meio de perfuração e desmonte com 

explosivo. Qualquer alteração nestes padrões implica revisão no dimensionamento dos tipos 

de reforço e suporte. 

Da mesma forma que RQD, o RMR não é aplicado isoladamente como ferramenta para 

dimensionamento de suporte, mas sim para prever o tempo de autosuporte e qualidade do 

maciço rochoso, objeto principal da sua formulação. O tempo de autosuporte é importante, 

pois fornece o tempo máximo em que o suporte/reforço deverá ser instalado e desta forma 

tem influência direta no planejamento e operação de lavra de subterrânea. 
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Tabela 5 – Diretrizes para dimensionamento utilizado RMR. 

Diretrizes para Escavação e Suporte/Reforço de Túneis em acordo com RMR( a) 

RMR Tipo de Escavação 
Suporte/Reforço 
Parafuso de ancoragem de 20 mm. Concreto projetado Arcos metálicos 

81 - 100 
Classe I 
Muito Bom 

Face Total. 
Avanço de 3m 

Não necessário, excepcionalmente, ancoragens pontuais. 

61 - 80 Classe II Bom 

Face Total 
Avanço de 1,0 – 1.5 m, 
Sistema de suporte completo até 20m da 
face 

Ancoragem localizada no teto, comprimento 
de 3 m, espaçamento de 2,5 m, utilização de 
tela metálica ocasionalmente. 

Espessura de 50 mm no teto 
onde for requerido 

Não Necessário 

41 – 60 
Classe III 
Regular 

Avanço por galeria frontal superior e 
bancada. Avanço de 1,5 – 3,0 m na galeria 
superior. Instalação de reforço depois de 
cada desmonte. 
Sistema de suporte completo até 10m da 
face 

Ancoragem sistemática, comprimento de 4 m, 
espaçamento de 1,5 - 2,0 m no teto e laterais. 
Utilização de tela metálica no teto. 

Espessura de 50 - 100 mm no 
teto e 30 mm nas laterais. Não Necessário 

21 - 40 
Classe IV 
Fraca 

Avanço por galeria frontal superior e 
bancada. Avanço de 1,0 – 1,5 m na galeria 
superior. Instalação de suporte em 
conjunto com a escavação até 10 m da 
face. 

Ancoragem sistemática, comprimento de 4 - 5 
m, espaçamento de 1,0 - 1,5 m no teto e 
laterais com tela metálica. 

Espessura de 100 - 150 mm 
no teto e 100 mm nas 
laterais. 

Leve para médio, 
espaçadas de 1,5 
m onde for 
necessário 

0 - 21 
Classe V 
Muito Fraca 

Múltiplas galerias. Avanço de 0,5 – 1,5 m 
na galeria superior. Instalação de suporte 
em conjunto com a escavação. Concreto 
projetado assim que possível após 
detonação. 
 

Ancoragem sistemática, comprimento de 5 - 6 
m, espaçamento de 1,0 - 1,5 m no teto e 
laterais com tela metálica. 

Espessura de 150 - 200 mm 
no teto, 150 mm nas laterais 
e 50 mm na face 

Médio para 
pesado, espaçadas 
de 0,75 com 
revestimento de 
aço e enfilagem se 
necessário 

(a) Forma da escavação: Formato de ferradura; largura de 10 m; tensão vertical <25 Mpa; método construtivo: Perfuração e desmonte com explosivo. 
Fonte: Adaptado de (BIENIAWSKI, 1989). 
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4.3.3 Dimensionamento de suporte/reforço, segundo Q- BARTON 

Para o dimensionamento de reforço/suporte segundo a metodologia de Q-Barton, 

além da qualidade do maciço rochoso calculado por meio dos seis parâmetros descritos 

anteriormente é necessário conhecer a dimensão equivalente da escavação. Essa dimensão 

equivalente é quociente do vão livre ou altura da parede pelo requisito de segurança adotado 

para esta escavação (ESR), equação (3). 

𝑉ã𝑜 𝑙𝑖𝑣𝑟𝑒 𝑜𝑢 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑚 𝑚

𝐸𝑆𝑅
= 𝐷𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠ã𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 (3) 

Para expressar os requisitos de segurança para uma escavação subterrânea é utilizado 

um fator chamado Excavation Support Ratio (ESR). O Fator ESR representa o grau de segurança 

para esta escavação, por exemplo, um túnel rodoviário ou uma casa de força subterrânea 

precisará de um nível de segurança mais alto do que um túnel de água ou uma escavação 

temporária em uma mina (BARTON, 2013). Os valores de ESR variam em intervalo entre 0,5 e 

5,0, um valor de ESR baixo representa a necessidade de um alto nível de segurança, já um 

valor de ESR alto, representa a necessidade de um baixo nível de segurança. A Tabela 6 

apresenta os tipos de aberturas para minas subterrâneas e seus respectivos valores de ESR.  

Tabela 6 – Tipos de aberturas em minas subterrâneas e outras atividades. 

Tipo da escavação ESR 
A Abertura/galerias temporárias de minas subterrâneas 3 - 5 
B Poços Verticais*: 

i) secções circulares 
ii) seção retangular/quadrada 
*Dependente do propósito. Pode ser menor que os valores fornecidos. 

2,5 
2,0 

C Aberturas de minas permanentes, túneis de água para energia hidráulica (excluindo alta 
pressão peneiras), túneis de abastecimento de água, túneis-piloto, desvios e cabeceiras 
para grandes aberturas. 

1,6 

D Pequenos túneis rodoviários e ferroviários, túneis de acesso, túneis de esgoto, etc. 1,3 
E Casas de força, armazéns, estações de tratamento de água, grandes túneis rodoviários e 

ferroviários, câmaras de defesa civil, portais, cruzamentos, etc.. 
1,0 

F Centrais nucleares subterrâneas, estações ferroviárias, instalações públicas, fábricas, etc. 0,8 
G Aberturas subterrâneas muito importantes com uma longa vida útil, ≈ 100 anos, ou sem 

acesso para manutenção. 
0,5 

Fonte: Adaptado de (BARTON, 2013). 
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Observa-se na Figura 3 o ábaco de Barton utilizado para o dimensionamento de 

estruturas de reforço e suporte de escavações subterrâneas que possui nove categorias de 

suporte (Tabela 7). Estas categorias envolvem a utilização de parafusos de ancoragem, 

concreto projetado reforçado com fibra, cambotas de concreto e armações de concreto pré-

moldado. 

O Ábaco de Barton na parte inferior horizontal apresenta a escala numérica dos valores 

de Q. Estes valores representam as sete classes de maciços rochosos propostos por Barton et 

al (1974), descritos na parte superior horizontal. O eixo vertical esquerdo representa os 

valores da dimensão equivalente e o vertical direito o comprimento do parafuso de 

ancoragem. 

O valor do espaçamento entre os parafusos de ancoragem é obtido nas linhas 

vermelhas externas. A linha que delimita a categoria um é o espaçamento para um sistema de 

parafusos de ancoragem sem a utilização de concreto projetado reforçado com fibras. Já na 

linha que delimita a categoria nove é o espaçamento com a utilização de concreto projetado 

reforçado com fibras. As categorias 3, 4 e 5 tem a opção de utilizar um sistema de parafuso de 

ancoragem sem ou com a utilização de concreto projetado reforçado com fibras. Com a 

utilização de concreto projetado ocorre o aumento do espaçamento da malha de ancoragem, 

e sem a utilização de concreto a diminuição da malha de ancoragem. Desta forma, fica a 

critério do projetista analisar e escolher a melhor opção para sua obra. 

As linhas vermelhas internas representam a espessura de concreto projetado, bem 

como a sua absorção de energia. As maiores espessuras de concreto são verificadas para 

valores baixos de Q. 

Nas categorias, 6, 7 e 8 é necessário a utilização de cambotas de concreto. Estas 

cambotas são constituídas por vergalhões de aço em seu interior que podem ser compostos 

de uma ou duas camadas de vergalhões, revestidas por concreto projetado. Este tipo de 

suporte é utilizado em grandes vãos e/ou quando a rocha é extremamente fraca. 
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Figura 3 – Ábaco de Barton. 

Fonte: (BARTON, 2013).  



39 

 

Tabela 7  – Categorias de Suporte. 

Categorias de Suporte  Cambotas de Concreto - RRS 
Espaçamento relacionado ao valor Q 

1 Sem suporte ou parafuso de ancoragem pontual   

 

Si30/6 Ø16 - Ø20 (vão. 10m) 
D40/6+2 Ø16-20 (vão 20m) 

2 Parafuso de ancoragem pontual   

3 Parafuso de ancoragem sistemático, concreto projetado reforçado com fibra, espessura 5-6 cm  

 

Si35/6 Ø16-20 (vão 5m) 
D45/6+2 Ø16-20 (vão 10m) 
D55/6+4 Ø20 (vão 20m) 

4 Concreto projetado reforçado com fibra, espessura 6-9 cm, E = 500 J e parafuso de ancoragem  
5 Concreto projetado reforçado com fibra, espessura 9-12 cm, E = 700 J e parafuso de ancoragem  

6 Concreto projetado reforçado com fibra, espessura 12-15 cm, E = 700 J, parafuso de ancoragem e 
cambotas de concreto do RRS I 

 

 

D40/6+4 Ø16-20 (vão 5 m) 
D55/6+4 Ø20 (vão 10 m) 
Avaliação Especial (vão 20 m) 

7 Concreto projetado reforçado com fibra, espessura superior a 15 cm, E = 1000 J, parafuso de 
ancoragem e cambotas de concreto do tipo RRS II 

 

8 Concreto armado ou Concreto projetado reforçado com fibra, espessura 12-15 cm, E = 1000 J, 
parafuso de ancoragem e cambotas de concreto do tipo RRS III 

 
Si30 / 6 = camada única de 6 vergalhões, 
30 cm de espessura de concreto projetado 
D = camada dupla de vergalhões 
Ø16 = O diâmetro do vergalhão é de 16 mm 
c / c = espaçamento RSS, centro-centro 

9 Avaliação Especial  
O espaçamento baseia-se principalmente nos parafusos com diâmetro de 20 mm 
E = Absorção de energia em concreto pulverizado reforçado com fibra 
ESR = taxa de suporte de escavação 
Áreas com linhas tracejadas não possuem dados empíricos 

 
 

Fonte: Adaptado de (BARTON, 2013).
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Para o dimensionamento de suporte/reforço, utilizando o ábaco de Barton, são 

primeiro plotados os valores de Q no eixo horizontal e o valor da dimensão equivalente no 

eixo vertical esquerdo e verificado a categoria do suporte. Definida a categoria do suporte, 

basta verificar quais suportes/reforços pertencem a esta categoria e seus respectivos 

comprimentos, espessuras e espaçamentos. 

O sistema de Barton é uma forma empírica de dimensionamento de suporte/reforço 

de galerias subterrâneas utilizado na mineração e, principalmente, na construção de túneis 

rodoviários/ferroviários.  

Das metodologias provenientes dos sistemas de classificação geomecânica 

apresentadas, a do Sistema Q é a mais utilizada na mineração, mas com muitos elementos 

que não são aplicáveis nas operações mineiras, somente em obras civis de túneis ou grandes 

escavações de rocha.  

Os métodos de classificação geomecânica e dimensionamento de reforço de 

escavações subterrâneas postulados por Deere (1963) – RQD, Bieniawski (1973) – Sistema 

RMR e Barton et al., (1974) - Sistema Q, embora sejam ótimos sistemas de classificação, 

apresentam limitações no dimensionamento de reforço para minas subterrâneas. Estas 

metodologias foram desenvolvidas com base em dados de escavações de túneis de obras civis, 

escavações com dimensões muito superiores àquelas verificadas em minas subterrâneas. O 

dimensionamento de Deere et al. (1969) é para túneis circulares com diâmetro de 6 a 12 m e 

de Bieniawski (1989) para túneis em formato de ferradura de 10 m de largura. 

O Ábaco de Barton possui configurações para diferentes tipos de suporte e reforço, 

além de uma maior amplitude do vão livre da escavação, de 1 a 100 m. Entretanto, sua 

aplicação na mineração não é, em alguns casos, eficiente, principalmente, em galerias com 

dimensões reduzidas, largura de 4 a 5 m e ESR alto a médio 2,5/1,6. Estas pequenas aberturas 

geralmente se enquadram na categoria 1 do Ábaco - Sem suporte ou parafuso de ancoragem 

pontual (BARTON, 2013). 
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4.3.4 Dimensionamento de suporte/reforço, segundo Lang (1961) 

Brady e Brown (2004) apontam que um dos conjuntos de regras empíricas de 

dimensionamento de tirantes mais úteis e mais duradouras é o desenvolvido por Lang (1961) 

que estipula que o comprimento mínimo do tirante como o maior de duas vezes o 

espaçamento entre os parafusos de ancoragem; três vezes a largura dos blocos de rochas 

críticos e potencialmente instáveis definidos pelo espaçamento médio das descontinuidades; 

ou metade da largura para vãos menores que 6 m, ou 1/4 da largura para vãos entre 18 a 30 

m. 

Para escavações superiores a 18 m, o comprimento dos parafusos da parede lateral 

deve ser de pelo menos um quinto da altura da parede. O espaçamento máximo dos parafusos 

é dado pelo mínimo da metade do comprimento do tirante ou 3 a 2 vezes o espaçamento 

médio da descontinuidade. 

4.3.5 Dimensionamento de reforço, segundo Norwegian Road Authority  

Segundo Li (2017), as formulações utilizadas pela Norwegian Road Authority (NRA - 

STATENS VEGVESEN, 2000), são as definições empíricas do espaçamento e comprimento de 

parafusos de ancoragens mais utilizadas na atualidade pela mineração e foram adaptadas a 

partir das formulações de Lang (1961). 

A NRA propõe que o comprimento do tirante do teto seja conforme apresentado na 

Equação (4) ou na Equação (5). O espaçamento dos tirantes pode ser dado como 3 ou 4 vezes 

o espaçamento médio das descontinuidades, no caso de um espaçamento médio na faixa de 

0,3 a 1 m, conforme a Equação (6). O comprimento máximo recomendado por questões 

operacionais deve ser menor que a metade da altura da galeria para ancoragem no teto, 

Equação (7), e metade da largura da galeria para ancoragens nas paredes da galeria, Equação 

(8) (STATENS VEGVESEN, 2000). 
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𝐿  =  1.4 +  0.184𝐿 (4) 

𝐿  = ≥  2𝑆 (5) 

𝑆  =  (3 𝑜𝑢 4)𝑆 (6) 

𝐿 ≤  0.5𝐻 (𝐴𝑛𝑐𝑜𝑟𝑎𝑔𝑒𝑚 𝑛𝑜 𝑡𝑒𝑡𝑜) (7) 

𝐿 ≤  0.5𝐿 (𝐴𝑛𝑐𝑜𝑟𝑎𝑔𝑒𝑚 𝑛𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑𝑒) (8) 

Onde Lb representa o comprimento da ancoragem, L é a largura da galeria, S o 

espaçamento médio das descontinuidades, Sb representa o espaçamento da malha de tirante 

e H é a altura da galeria. 

4.3.6 Dimensionamento sistemático de reforço 

Segundo Brady e Brown (2004) um projeto de reforço e suporte sistemático tem como 

objetivo mobilizar e conservar a resistência do próprio maciço rochoso por meio da criação de 

um arco de rocha autossustentável, que pode ser criado com a instalação de tirantes. 

Tirantes previnem a movimentação dos 'blocos chaves', que segundo a teoria de Shi e 

Goodman (1983), são as unidades de rochas ou prismas instáveis nas bordas da escavação, 

comumente chamados de blocos. Estes blocos apresentam um maior risco particular para a 

estabilidade do entorno da escavação. O impedimento à movimentação dos 'blocos chaves', 

previne, também, a movimentação dos demais blocos subsequentes, evitando assim a 

propagação de desprendimento de blocos ou de desplacamentos, além de um possível 

colapso generalizado da escavação. 

Quando tirantes de fixação química são utilizados, o dispositivo de reforço além de 

promover o intra-travamento dos blocos nos arredores da escavação, também pode ser 

tensionado. A aplicação do torque promove o surgimento de uma de zona de compressão no 

interior do maciço rochoso, com o fechamento de pequenas fraturas e o confinamento de 

médios a grandes blocos na zona plastificada/fraturada, proporcionando uma maior 

segurança na escavação (GONTIJO et al., 2018). 
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Quando necessário, telas metálicas em conjunto com os tirantes são utilizadas, cujo 

objetivo é evitar a queda de pequenos blocos e fragmentos na galeria, podendo também, 

quando bem instaladas, impedir a propagação de desplacamentos. Telas e tirantes, em 

conjunto, têm bom desempenho como dispositivos de reforço sistemático. 

4.4 Interpolação espacial 

Burrough (1986) define interpolação espacial como procedimento para se estimar 

valores de propriedades de locais não amostrados, baseando-se em valores de dados 

observados em locais conhecidos. Por sua vez, Stark (1979) esclarece que interpolação é o 

processo matemático de se achar valores intermediários entre os valores discretos de uma 

função. A interpolação possui aplicações em diversas áreas do conhecimento, tais como na 

medicina, ecologia, geologia, geografia, oceanografia, engenharia, computação, geofísica, 

meteorologia, agronomia, hidrologia e sistemas de informações geográficas. 

Mazzini (2009) relata que a classificação dos métodos de interpolação encontrados na 

literatura não é muito clara. Todavia Hartkamp et al. (1999) fornecem uma classificação 

didática sob diferentes pontos de vista, definindo os interpoladores em (1) globais ou locais; 

(2) exatos ou suavizantes; e (3) determinísticos ou estocásticos. 

Neste estudo serão utilizados interpoladores determinísticos e estocásticos. Os 

interpoladores estocásticos fazem uso da teoria da probabilidade, e incorporam critérios 

estatísticos na determinação do peso atribuído aos pontos amostrais para o cálculo das 

interpolações. Interpoladores determinísticos não fazem uso da probabilidade. Para calcular 

a medida de uma grandeza no espaço, eles geram uma combinação linear dos valores 

amostrados baseando-se apenas na geometria da distribuição espacial dos dados amostrados 

(SOARES, 2000). 

Os métodos determinísticos escolhidos foram do vizinho mais próximo e inverso do 

quadrado da distância, e os métodos estocásticos foram por krigagem ordinária e krigagem 
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por indicadores, estes dois últimos métodos de estimativa também são denominados como 

métodos geoestatísticos. 

4.4.1 Geoestatística 

A Geoestatística surgiu para enfocar o estudo estatístico de um fenômeno natural, 

caracterizado pela distribuição no espaço de uma ou mais variáveis, denominadas "variáveis 

regionalizadas", cujo objetivo é caracterizar a dispersão espacial e espaço-temporal das 

grandezas que definem a quantidade e qualidade de recursos naturais, tais como florestas, 

recursos geológicos, hidrológicos, ecológicos entre outros (SOARES, 2000; HUIJBREGTS, 1975).  

O surgimento da geoestatística ocorreu em meados dos anos de 1950, através dos 

trabalhos de Hendrica Johanna de Wijs, professor da Universidade Técnica de Delf, na 

Holanda, e Danie Gerhardus Krige, engenheiro de minas que trabalhou em minas de ouro na 

África do Sul, que posteriormente nos anos de 1960 serviram de base às publicações do 

professor Georges Matheron sobre o estudo e formalização da Teoria das Variáveis 

Regionalizadas (YAMAMOTO e LANDIM, 2013). Segundo Matheron (1971), uma variável 

regionalizada é uma função f(x) do ponto de x, mas também é uma função irregular na qual 

se têm dois aspectos contraditórios ou complementares: um aspecto aleatório, cuja 

irregularidade não permite prever as variações de um ponto ao outro; e um aspecto 

estruturado, que reflete as características estruturais do fenômeno regionalizado.  

4.4.1.1 Tipos de Variáveis  

Os dados amostrais que representam uma possível qualidade (ou atributo) são 

denominados dados qualitativos, por exemplo, gênero, estado civil, escolaridade etc. Já os 

dados que representam um valor numérico proveniente de uma contagem ou mensuração 

são definidos como dados quantitativos, por exemplo, idade, salário, número de habitantes 

etc (CAMARGO, 1998; BUSSAB e MORETTIN, 2009). 
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As variáveis qualitativas podem, ainda, ser divididas em qualitativa nominal e 

qualitativa ordinal. Uma variável qualitativa nominal não possui nenhuma ordenação em seus 

resultados. Por outro lado, uma variável qualitativa ordinal possui uma ordenação em seus 

resultados, por exemplo, grau de escolaridade, ensino fundamental, médio e superior, ou em 

roupas, pequeno, médio e grande. De modo análogo, as variáveis quantitativas também 

podem ser divididas em discretas e contínuas. Nas variáveis quantitativas discretas os 

possíveis resultados formam um conjunto finito ou enumerável de números inteiros, por 

exemplo, uma contagem sobre o número de filhos (0, 1, 2...). Para as variáveis quantitativas 

contínuas, os possíveis valores pertencem a um intervalo de números reais e resultam de uma 

mensuração como, por exemplo, a estatura e massa corporal de uma pessoa (MORETTIN e 

BUSSAB, 2009). 

Por último, as variáveis podem ser divididas em grandezas aditivas ou não aditivas. 

Segundo Camargo (1998), são denominadas grandezas aditivas aquelas que o valor médio é 

igual à média dos valores, ou seja, é possível calcular o valor médio dos dados para uma 

variável quantitativa. Por exemplo, o teor médio de Fe em um depósito, a idade média de uma 

cidade. Via de regra, todas as variáveis quantitativas são aditivas e as qualitativas são não-

aditivas. 

4.4.1.2 Variáveis geomecânicas 

A classificação final em qualquer local do maciço rochoso usando a metodologia RMR 

é dada por uma soma de classificações atribuídas a vários parâmetros. Sendo assim, a 

natureza das variáveis geomecânicas não podem ser negligenciadas para a realização das 

estimativas. 

Segundo Eganã e Ortiz (2013), algumas dessas variáveis são peculiares no sentido de 

que não são aditivas ou têm um comportamento que depende da direção em que são 

medidas. As variáveis não-aditivas são aquelas cuja média linear carece de sentido físico 

(HOWSON, 2004). Normalmente, esse problema surge com variáveis que são uma função não 

linear de outros parâmetros. Como é o caso do RMR e Sistema Q, que são o cálculo de várias 
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classificações atribuídas não linearmente a partir de outros componentes. Por definição, os 

parâmetros geomecânicos visuais ou descritos são variáveis qualitativas de forma categórica, 

não-contínuas e não-aditivas e que pertencem a um intervalo de classificação (CRUZ, 2017). 

Entretanto, Eganã e Ortiz (2013) consideram cada um dos componentes do somatório 

do RMR como uma variável aditiva e, portanto, pode ser diretamente calculada e modelada 

com técnicas geoestatísticas. Variáveis com comportamento direcional podem ser 

exemplificadas pelo Espaçamento das Descontinuidades e RQD. 

No âmbito das funções aleatórias, os dados usados para estimativa e simulação devem 

pertencer a uma população estatística e geotécnica consistente. Isso permite reunir dados 

para inferência estatística. Algumas variáveis geotécnicas, principalmente aquelas associadas 

às descontinuidades, são o resultado de vários fenômenos distintos. Existe uma mistura de 

populações que não pode ser discernida. Isso se traduz em correlação espacial pobre, mas é 

inevitável. Por fim, é importante mencionar que existe um grau significativo de subjetividade 

na caracterização geotécnica (EGANÃ e ORTIZ 2013). 

4.4.1.3 Variável Regionalizada 

A teoria das variáveis regionalizadas proposta por Georges Matheron em 1965, 

caracteriza os fenômenos que apresentam uma distribuição no espaço como variáveis que 

dependam de um valor e da sua posição espacial. Seguindo a abordagem de Wackernagel 

(2013), uma certa propriedade “z” é coletada de diferentes objetos dispostos espacialmente 

em uma região do espaço W. 

Essa propriedade pode ser representada, para esse conjunto de objetos, da seguinte 

maneira, z(x1), z(x2),... z(xn). Onde, “x” representa a posição do objeto e n o número de objetos 

observados. Desta forma, é possível coletar infinitos objetos dentro de uma região “w”. Essa 

possibilidade de observar ou não uma certa propriedade em infinitos objetos dentro de uma 

região “w” é o que define variável regionalizada 
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4.4.1.4 Valor Regionalizado e Variável Aleatória  

A teoria das variáveis regionalizadas utiliza o conceito de variáveis aleatórias (z) que 

assumem um atributo numérico com certa distribuição de probabilidade e função aleatória 

(Z). Por exemplo, o teor de conteúdo metálico ou a dureza da rocha é uma propriedade 

regionalizada, o valor coletado da variável regionalizada dentro do domínio W será tido como 

Valor Regionalizado, que por sua vez, pode ser considerado como um valor proveniente de 

algum processo probabilístico, caracterizando assim uma Variável Aleatória. Sendo, o valor 

coletado de uma amostra, ou propriedade medida de um objeto, z(xn), representa um valor 

possível que a variável aleatória pode assumir (ISAAKS e SRIVASTAVA, 1989). 

4.4.1.5 Continuidade espacial 

As variáveis relacionadas a processos geológicos possuem continuidade espacial, ou 

seja, duas amostras próximas entre si têm muito mais probabilidade de possuírem valores 

próximos, do que duas amostras distantes entre si. A correlação espacial entre as amostras 

pode ser influenciada pela existência de isotropia ou anisotropia na área de estudo (ISAAKS e 

SRIVASTAVA, 1989). 

4.4.1.6 Semi-variograma 

Quando a amostragem envolve duas ou mais direções, o instrumento indicado na 

estimativa da dependência entre amostras é o variograma. O variograma é uma ferramenta 

básica de suporte às técnicas de krigagem, que permite representar, quantitativamente, a 

variação de um fenômeno regionalizado no espaço (HUIJBREGTS, 1975). 

O semi-variograma ou variograma é utilizado para análise de continuidade espacial por 

busca de pares e para a representação da variabilidade do fenômeno em questão, obtendo 

assim o modelo variográfico final. A função variograma, denominada de 2γ(h), é a esperança 
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matemática do quadrado da diferença entre pares de pontos separados por uma distância (h) 

(YAMAMOTO e LANDIM, 2013). 

2𝛾(ℎ) = 𝐸{[𝑍(𝑥) − 𝑍 (𝑥 + ℎ)] } (9) 

Diferente de outras áreas de estatística aplicada, que usam normalmente a covariância 

e as funções de correlação para caracterizar continuidade, a geoestatística utiliza o momento 

de inércia, chamando essa ferramenta de variograma. O variograma é função do vetor h 

(módulo e direção) demonstrada na Equação (10). 

𝛾(ℎ) =  
1

2𝑁(ℎ)
 𝛴 (𝑣𝑖 − 𝑣𝑗)²  (10) 

Essa equação é também definida como semi-variograma, pois é dividida por dois. 

Costuma-se utilizar o mesmo nome tanto para variograma quanto para o semi-variograma. O 

variograma é comumente feito em várias direções e qualquer que for a direção ele irá 

depender somente da distância. 

Na prática, é muito difícil encontrar pontos separados exatamente de uma distância h, 

e exatamente em uma determinada direção, por isso, faz-se necessário aplicar uma tolerância 

tanto para a distância quanto para a direção, assim é possível obter um número satisfatório 

de pontos para calcular os variogramas. 

Observa-se na Figura 4 que na direção leste oeste, e separação de 5m, foi aplicada uma 

tolerância linear de 1 m e uma tolerância angular de 20º. 

 
Figura 4 – Tolerância linear e angular para variograma. 

Fonte: (ISAAKS e SRIVASTAVA, 1989). 
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A Figura 5 ilustra alguns elementos importantes do variograma, tais como: 

● Alcance (range): Distância até onde existe correlação entre os pontos. Um maior 

alcance está relacionado com uma maior continuidade. 

● Patamar (sill): é o nível onde o variograma se estabiliza. A partir deste ponto, 

considera-se que não haja mais dependência entre as observações. 

● Efeito pepita (nugget): valor inicial, que representa a diferença medida, onde a 

distância tende a zero. Ele é uma soma dos erros experimentais e dos erros de 

medição. 

● Contribuição (C1): é a diferença entre o patamar e o efeito pepita, ou seja, quanto de 

informação os pares de pontos, dentro de uma determinada distância h, estão 

fornecendo. 

 

Figura 5 – Configuração de um variograma. 

Fonte: (CAMARGO, 1998). 

4.4.1.7 Estudos geomecânicos com a utilização de métodos geoestatísticos 

Nas atividades de exploração mineral o conhecimento em maior nível de detalhe 

possível das características geológicas do depósito é importante para garantir o sucesso e 

segurança das operações. Os métodos geoestatísticos para estimativas de teores e 
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delimitação de corpos minerais são técnicas com resultados positivos comprovados e 

amplamente utilizadas no setor mineral. 

As características geomecânicas dos maciços rochosos tais como classe, condição de 

água, descontinuidades, resistência da rocha intacta entre outras, podem ser inseridas em um 

modelo de blocos geológico, auxiliando nos projetos de lavra, desenvolvimento e de reforço 

e suporte. 

Já a utilização da geoestatística associada à geomecânica é uma prática ainda pouco 

utilizada no setor mineral, mas que vem ganhando espaço e difusão com estudos e pesquisas 

recentes. Os trabalhos disponíveis na literatura são baseados principalmente na utilização das 

técnicas de krigagem ordinária, krigagem por indicadores e simulação geoestatística, por 

exemplo os estudos listados a seguir: 

• Van de Wall e Ajalu (1997) - Krigagem ordinária por blocos para estimativas da 

dureza da rocha em uma pedreira de quartzito (quarry mine) para otimizar os procedimentos 

de amostragem. 

• Castaing et al., (1997) – Uso da geoestatística para caracterizar o 

comportamento espacial das descontinuidades através do comportamento espacial das 

fraturas em diferentes escalas e assim identificar os grupos de fraturas alinhadas. 

• You e Barnes (1997) - Demonstração da viabilidade da utilização da krigagem 

por indicadores para classificação geomecânica de maciços rochosos e parâmetros 

geomecânicos em um projeto de escavação de túnel.  

• Redondo (2003) - Krigagem por indicadores para modelagem da distribuição 

do parâmetro RQD obtido em testemunhos de sondagem. 

• Leite (2008) - Krigagem por indicadores como método de estimativa das 

distribuições de probabilidade para as atitudes das descontinuidades.  

• Damasceno (2008) - Modelagem geológica e geomecânica em 3D através de 

krigagem ordinária. 

• Marchesi (2008) - Krigagem ordinária para modelagem em 3D do RMR e grau 

de faturamento ao longo do maciço rochoso. 
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• Exadaktylos e Stavropoulou (2008) - Krigagem universal para analisar a 

variabilidade espacial do RMR na construção de túneis. 

• Jeon et al., (2008) -Krigagem por indicadores utilizada para estimar a 

distribuição tridimensional do RMR a partir dos dados de perfilagem de poço e dados 

geofísicos. O resultado foi comparado com os resultados usando krigagem ordinária e 

simulação sequencial dos indicadores. A simulação sequencial dos indicadores foi utilizada 

para quantificar a incerteza da estimativa. 

• Egaña e Ortiz (2013) - Propuseram uma nova técnica de espacialização a partir 

da simulação geoestatística das variáveis utilizadas no cálculo do RMR isoladamente e 

comparam com os valores obtidos na estimativa direta do RMR. Os resultados desta 

comparação revelaram uma melhoria significativa da qualidade da estimativa do RMR local. 

Além de revisarem a natureza e consequências no processo de modelagem de para os cinco 

parâmetros geomecânicos utilizados no RMR. 

• Cruz (2017) – Krigagem por indicadores para espacialização do parâmetro da 

rocha intacta em modelos de blocos. 

• Vatanable (2018) – Krigagem por indicadores para estimar o Rock Mass Rating 

(RMR) em modelos de blocos tridimensionais. 

• Sewnun (2019) - Krigagem ordinária para confecção de modelo de blocos 

geotécnico do Sistema Q para um projeto de mineração subterrânea 

• Vilca (2019) - Comparação das estimativas via Krigagem por Indicadores, 

Krigagem Ordinária e Simulação Geoestatística pelo Indicador para o RMR. 

• Kring e Chatterjee (2020) – Proposta de uma metodologia integrada para 

análise de estabilidade da estrutura da rocha através das zonas de falha e do RQD utilizando 

simulação sequencial de indicadores e simulação gaussiana sequencial para quantificar a 

incerteza espacial. 

A utilização da geoestatística aplicada à geomecânica para criação de modelos de 

blocos com informações geomecânicas é recente com poucos trabalhos publicados, já a 

utilização destes modelos de blocos para o dimensionamento de suportes/reforços para 

escavações subterrâneas, como o que será feito neste trabalho, é inédito. 
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4.4.1.8 Métodos Estocásticos 

Krigagem 

A Krigagem é um método geoestatística de inferência (estimativa) espacial de uma 

grandeza em um determinado suporte (ponto, área, volume) não amostrado, distribuídos no 

espaço e/ou tempo, que apresenta estimativas não tendenciosas e a mínima variância 

associada ao valor estimado (YAMAMOTO e LANDIM, 2013). 

O termo Krigagem foi proposto por Matheron em 1965, em homenagem aos trabalhos 

pioneiros de Krige (1951) que introduziu o uso de médias móveis para evitar superestimativa 

sistemática de reservas de mineração (DELFINER e DELHOMME, 1975). Este método é 

amplamente utilizado em estimativas de reservas minerais, pois analisa a medida de 

continuidade espacial encontrada através da variografia, desta forma, segue a direção de 

maior probabilidade para que exista uma correlação entre os teores em uma determinada 

distância. 

A krigagem atribui pesos (λ) para as amostras de valores conhecidos que irão estimar 

os pontos desconhecidos. Ao calcular o peso λ a krigagem leva em conta a proximidade das 

amostras, ou seja, quão perto a amostra está do local a ser estimado. Amostras próximas 

recebem pesos maiores pois são mais parecidas e possuem maior correlação; o agrupamento 

entre dados ou redundância de amostras em uma mesma região amostral recebem pesos 

menores; anisotropia e magnitude da continuidade, amostras que estejam em direções que 

foram estipuladas pela variografia como de maior continuidade irão receber peso maior em 

relação a amostras que não estejam nesta mesma direção. Assim, pode-se concluir que os 

teores mais parecidos e mais próximos, terão os pesos maiores e a variância amenizada 

(CAMARGO et al., 2004) 

A estimativa de krigagem Z*(u) é calculada através da Equação (11) abaixo: 
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𝑍 ∗ (𝑢) −  𝑚 (𝑢) =  𝜆𝛼 (𝑢)[𝑍(𝑢𝛼) − 𝑚(𝑢𝛼)]

( )

 (11) 

Onde Z*(u) é o valor a ser estimado, Z(u) é o valor de uma amostra, m (u) é a média 

dos atributos e λα (u) são os pesos a serem determinados 

Esses pesos são calculados através de um sistema matricial, linear de equações que é 

conhecido como sistema de equações de krigagem. Nesse sistema é calculada a covariância 

entre as amostras e as amostras e o ponto a ser estimado, de acordo com a orientação espacial 

entre elas. 

A Krigagem também conta com algumas ferramentas que aprimoram o cálculo dos 

interpoladores através da melhor escolha das amostras para a estimativa. Essas ferramentas 

são principalmente: a utilização do elipsóide de busca encontrado através da variografia, 

restrição do número de amostras mínimo e máximo a serem utilizadas, restrição de amostras 

por octante e a discretização do bloco (block kriging) (CAMARGO, et al., 2004). 

Durante a variografia, são observadas as direções de maior, intermediária e menor 

continuidade de um corpo mineral e seus determinados alcances. Essas direções e alcances 

são representadas pelo elipsóide de busca, onde o alongamento do elipsóide se dá na direção 

de maior continuidade e, consequentemente, maior alcance. O elipsóide variográfico é 

posicionado no centro do bloco e só serão utilizadas na estimativa as amostras que estejam 

contidas dentro do seu perímetro, as demais assumem uma covariância igual a zero em 

relação ao bloco e as amostras do elipsóide (CAMARGO et al., 2004) 

Além do elipsóide variográfico, há a restrição de amostras mínimas e máximas por 

bloco e por octante do bloco. Ao se exigir um número mínimo de amostras há a garantia que 

a estimativa é representativa, pois percorre todo o bloco ou então não é considerada, e com 

um número máximo de amostras não permite que os dados selecionados sejam exacerbados 

e agrupados (ISAAKS e SRIVASTAVA, 1989). 
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Por sua vez, o block kriging discretiza o bloco em uma malha regular de pontos e faz a 

krigagem do bloco em relação a cada ponto discretizado, o valor associado a este bloco é a 

média dos valores dos pontos. Garantindo que a estimativa seja imparcial em relação à 

posição espacial dos pontos do bloco. O estimador de krigagem varia de acordo com o a 

função aleatória adotada, porém, todos os modelos compartilham o objetivo de minimizar a 

variância do erro 𝜎𝜀2(𝑢), garantindo assim uma estimativa sem viés (GOOVAERTS, 1997).  

O método de estimativa por krigagem é composto por vários algoritmos, onde os 

métodos fundamentados em estimadores não-estacionários são a Krigagem Ordinária, 

Krigagem Simples, Krigagem Universal e Krigagem com Deriva Externa. Quando necessário 

realizar uma corregionalização, o estimador utilizado é Co-Krigagem. A Krigagem da Indicatriz 

é utilizada para estimativas de funções de distribuições de probabilidades e estimativas de 

variáveis categóricas para a caracterização da morfologia de corpos em fenômenos espaciais. 

E por último os estimadores não lineares, Krigagem MultiGaussiana e Krigagem Disjuntiva 

(YAMAMOTO e LANDIM, 2013). 

Krigagem ordinária - KO 

A krigagem ordinária é frequentemente associada à sigla B.L.U.E., que em inglês 

significa o melhor estimador linear não tendencioso (ISAAKS e SRIVASTAVA, 1989). Ser linear 

baseia-se em estimativas a serem ponderadas por combinação linear a partir dos dados 

disponíveis. Para ser não tendencioso iguala-se a um o somatório da Equação (13), eliminando 

a porção entre colchetes na Equação (12). 

𝑍 ∗  (𝑢)  =  𝜆  (𝑢)𝑍(𝑢  ) +  1 − 𝜆  (𝑢)

( )

𝑚(𝑢)

( )

∝ 

 (12) 

 𝜆  (𝑢) = 1

( )

∝ 

 (13) 

Onde Z*(u) é o valor a ser estimado, Z(u) é o valor de uma amostra, m(u) é a média dos 

atributos e λα(u) pesos a serem determinados. 
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Dessa forma, a krigagem ordinária é bastante indicada por não pressupor o 

conhecimento da média nem estacionaridade da média no campo amostral e permite estimar 

a média local dentro da vizinhança de busca. A técnica consiste em aplicar a fórmula sobre um 

determinado ponto onde se deseja estimar, com distância limitada por um elipsóide de busca 

baseado nos dados do variograma. A elipse é centrada sobre o ponto a estimar e sua 

orientação dá-se a partir da anisotropia dos parâmetros de continuidade espacial (ISAAKS e 

SRIVASTAVA, 1989). 

Krigagem por indicadores - (KI) 

Journel (1982) propõem que cada um dos parâmetros seja codificado em somente dois 

valores, por exemplo, entre 0 e 1. Onde 1 representa a probabilidade de pertencer a uma dada 

classe e 0 a probabilidade não pertencer. O resultado deste processo é que ao final da 

krigagem cada bloco terá a probabilidade distribuída entre 0 e 1, que será equivalente a 

distribuição de 0 a 100% de chances de pertencer a qualquer um dos intervalos de classe.  

A classificação final do bloco dependerá do tipo de parâmetro utilizado, que pode ser 

baseado no agrupamento inicial da base de dados ou na maior probabilidade do ponto 

estimado. O padrão de continuidade de uma categoria 𝑠  pode ser caracterizada pelo 

variograma definido pelos indicadores que codificam a presença ou ausência dessa categoria. 

O variograma dos indicadores para uma categoria 𝑠  é computado como na Equação (14): 

𝛾 (ℎ; 𝑠 ) =
1

2𝑁(ℎ)
[𝑖(𝑢 ; 𝑠 ) − 𝑖(𝑢 + ℎ; 𝑠 )]²

( )

 (14) 

O variograma dos indicadores mede com qual frequência dois lugares separados de 

um vetor ℎ pertencem a categorias diferentes, quanto menor o valor de 𝛾 (ℎ; 𝑠 ), maior a 

conectividade espacial da categoria 𝑠  (GOOVAERTS, 1997). 

4.4.1.9 Métodos determinísticos  

Interpolação pelo vizinho mais próximo - VMP 
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A interpolação pelo vizinho mais próximo é um método simples de interpolação 

multivariada em uma ou mais dimensões. O algoritmo vizinho mais próximo seleciona o valor 

do ponto mais próximo e não considera os valores dos pontos vizinhos, produzindo um 

interpolante constante por partes. Ou seja, o valor estimado é sempre igual à sua amostra 

mais próxima não considerando qualquer outra, respeitando o raio de busca definido. Dada a 

sua simplicidade é regularmente utilizado para interpolações rápidas e em áreas de estudo 

bem amostradas 

Interpolação pelo inverso do quadrado da distância - IQD 

Método onde em cada ponto de destino, o valor resultante é calculado como a média 

ponderada do inverso do quadrado da distância entre o ponto de dados e o ponto de destino. 

Os pesos são normalizados para que a soma de todos os pesos seja igual a 1. Quanto menor a 

distância entre um ponto de dados e o ponto de destino, maior a sua influência no resultado 

final do ponto de destino. A estimativa é uma combinação linear das informações vizinhas 

(Equação 15). O peso Equação (16) anexado a cada informação é inverso proporcional à 

distância dos dados ao alvo, elevado a segunda potência, (p=2): 

𝑍 ∗ =  𝜆∝𝑍∝

( )

∝ 

𝜆∝𝑍∝ (15) 

𝜆∝ =

1
𝑑∝

∑
1

𝑑∝
∝

 (16) 

Vale ressaltar que quando a distância entre um ponto de dados e o ponto de destino 

for muito pequena (menor que a Distância Mínima), nenhum cálculo será realizado. O valor 

do ponto de dados é simplesmente tomado como o valor resultante. E se todos os vizinhos 

estiverem a uma distância menor que a Distância Mínima do ponto de destino, essa é a média 

desses pontos de dados atribuídos ao ponto de destino.   
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5 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

A área de estudo escolhida para esta tese foi a Mina Fazenda Brasileiro 

Desenvolvimento Mineral, uma mina de ouro subterrânea em operação há mais de 35 anos. 

Os depósitos auríferos de Fazenda Brasileiro foram descobertos pela DOCEGEO, empresa do 

extinto grupo CVRD. Atualmente, a mina é propriedade do grupo canadense Equinox Gold 

(CVRD, 2003). 

5.1 Localização  

A Mina Fazendo Brasileiro está localizada no município de Barrocas/BA, próxima a 

divisa com o município de Teofilândia/BA, distante aproximadamente de 200 km a noroeste 

da capital do estado da Bahia, Salvador. O acesso até a mina por via terrestre partindo de 

Salvador se faz pelas rodovias BR 324 e BR 116 respectivamente (Figura 6). 

 

Figura 6 – Localização da Mina Fazenda Brasileiro. 

Fonte: (E-Mining Technology S.A, 2017). 



 

58 

 

5.2 Geologia e Controle Estrutural 

5.2.1 Geologia Regional 

Os depósitos auríferos da mina Fazenda Brasileiro estão inseridos no cinturão de 

rochas verdes do rio Itapicuru (Itapicuru greenstonebelt) na parte nordeste do Cráton do São 

Francisco, de idade proterozóica inferior, onde alinhamentos alongados na direção NS afloram 

numa área de 100 km x 40 km (Figura 7). A sequência estratigráfica das rochas do 

greenstonebelt possui uma unidade basal máfica, seguida de uma unidade intermediária 

félsica vulcânica e outra metassedimentar no topo. Intrusões de granito ocorrem em toda a 

sequência. As rochas hospedeiras do minério de Fazenda Brasileiro são as rochas máficas da 

unidade basal (CVRD 2003). 

 

Figura 7 – Mapa geológico do Cráton São Francisco mostrando a localização do Greenstone Belt do Rio Itapicuru 
(RIGB). 

Fonte: (PIMENTEL E SILVA, 2003). 
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Segundo Pimentel e Silva (2003), a sequência vulcano-sedimentar de Itapicuru e os 

terrenos granito-gnáissicos associados formam uma área de 8400 km², apresentando faixas 

de rochas supracrustais que se estendem na direção NNW-SSE e na parte sul do cinturão a 

foliação tem uma tendência regional E-W. As rochas supracrustais estão associados com 

unidades gnáissicas tonalíticas e granodioríticas formando o embasamento gnáissico com 

intrusões de grandes corpos granitóides alongados N-S (Figura 8). 

 

Figura 8 – Mapa geológico do Greenstone Belt do Rio Itapicuru mostrando a localização da mina de ouro da 
Fazenda Brasileiro. UVS – Unidade vulcânica-vulcânica; UVF – Unidade vulcânica félsica; UVM – Unidade 

vulcânica máfica. 

Fonte: (PIMENTEL E SILVA, 2003). 
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Uma revisão completa da sequência do Rio Itapicuru e sua mineralização de ouro foi 

apresentada por Silva et al. (2001). A sequência vulcano-sedimentar pode ser dividida nas 

seguintes unidades. 

1. Unidade vulcânica máfica basal formada por metabasaltos exibindo 

abundantes características vulcânicas primárias, como travesseiros, brechas 

de fluxo e texturas vesiculares. Camadas finas de sedimentos pelíticos (xistos 

de grafite) e químicos (formação de metachert, ferro e manganês) são 

comuns; pequenas intrusões máficas similares em composição às vulcânicas 

também são encontradas dentro da pilha vulcânica. 

2. Unidade vulcânica félsico-intermediária formada por lavas e depósitos 

piroclásticos de composição andesítica a dacítica, e também por pequenas 

intrusões subvulcânicas coevais. 

3. Unidade sedimentar superior compreendendo conglomerados, arenitos, 

siltitos e folhelhos. 

5.2.2 Geologia local 

O depósito aurífero da mina Fazenda Brasileiro é do tipo mesotermal, se estendendo 

ao longo de 13 km em uma seção E-W da sequência supracrustal, na parte sul ou no 

greenstone belt Rio Itapicuru e é principalmente hospedado por um gabroico diferenciado ao 

longo do contato das rochas metavulcânicas máfica e félsica. As rochas hospedeiras do 

minério pertencem à unidade basal máfica da faixa Weber. As encaixantes superiores ou capa 

(hangingwall) da faixa Weber são rochas basálticas, apresentando lentes de sedimentos 

carbonosos, na base da sequência Riacho do Incó e as encaixantes inferiores ou lapa (footwall) 

são os metassedimentos e vulcânicas félsicas da sequência Canto. A Faixa Weber é 

caracterizada por uma unidade gabro-dolerítica cuja porção central apresenta textura ofiítica 

grosseira (CVRD, 2003). 

A partir desse núcleo há uma sucessão de rochas cloríticas derivadas do gabro por 

cisalhamento associado com alteração hidrotermal. A unidade hospedeira principal é um xisto 
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magnético (clorita-quartzo-magnetita xisto) que ocorre em dois horizontes mineralizados ao 

sul e ao norte da unidade gabroica. 

A mineralização na Sequência Fazenda Brasileiro, com direção E-W, mergulha de 40° a 

50° para sul (Figura 9). O ouro é encontrado em bolsões (ore shoots) mineralizados dentro das 

camadas de CLX com um declive ou caimento (plunge) em torno de 10° para leste. Os bolsões 

ocorrem ao longo de uma extensão de 8 km na faixa Weber, com comprimentos variando de 

200 m a 800 m e espessuras compreendidas entre 2 m e 30 m (CVRD, 2003). 

 

Figura 9 – Corte transversal da mineralização da Fazenda Brasileiro. MVU - Unidade vulcânica máfica, CCX - 
Carbonato clorita xisto de carbonato, CAX – Carbonado albita xisto, GRX – Granada xisto, CLX - Clorita xisto, 

FVU - Unidade vulcânica félsica. 

Fonte: (PIMENTEL E SILVA, 2003). 

5.3 Geomecânica 

A Mina Fazenda Brasileiro possui uma equipe técnica dedicada para realização de 

mapeamento geomecânico sistemático das galerias, análise de estabilidade, 

dimensionamento de sistemas de reforços e suporte, descrição geotécnica de testemunho de 

sondagem, monitoramento e inspeção das atividades. As informações utilizadas neste estudo 

foram obtidas no banco de dados gerado via atividades acima descritas. 
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5.3.1 Unidades Geotécnicas da Qualidade do Maciço Rochoso – Mina Fazenda Brasileiro 

Unidades geotécnicas são unidades com propriedades geomecânicas similares, 

podendo ser definidas com base na litologia, padrões estruturais ou, no caso da Mina Fazenda 

Brasileiro, nos processos geológicos de formação da sequência lito-estratigráfica. A mina foi 

subdividida em três unidades, Sequência Riacho do Incó, Sequência Fazenda Brasileiro e 

Sequência Canto (Figura 10). 

 

Figura 10 – Seção transversal esquemática das sequências litológicas. 

Fonte: (CVRD, 2003). 

5.3.2 Caracterização Geomecânica 

A coleta de dados geomecânicos é obtida a partir de descrições táteis-visuais em 

testemunhos de sondagem ou mapeamento geológico-geotécnico de galerias. Para este 

estudo foram utilizados dados provenientes da descrição geomecânica de testemunhos de 

sondagem. 

Observa-se na Figura 11 a distribuição dos furos de sonda com descrição geomecânica 

realizada a partir de 2016. Os furos estão distribuídos de forma irregular ao longo de toda 
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mina, possuindo regiões com maior concentração correspondendo aos locais de produção 

e/ou desenvolvimento da mina. 

 

Figura 11 – Distribuição dos furos de sonda com descrição geomecânica na Mina Fazenda Brasileiro. 

Fonte: (AUTOR, 2020). 

5.3.3 Descontinuidades 

Na mina Fazenda Brasileiro foram encontradas seis famílias de descontinuidades 

principais e um plano de foliação durante as atividades de mapeamento geomecânico nas 

galerias. As características destas famílias de descontinuidades e da foliação são apresentadas 

na Tabela 8 e Figura 12. 

Tabela 8 – Famílias de descontinuidades. 

Estrutura Sn J1 J2 J3 J4 J5 J6 

Az (°) / Dip (°) 177/52 81/77 284/75 133/75 239/75 121/60 148/46 
Frequência 
(desc./m) 

6,59 4,33 4,30 3,94 4,32 3,62 3,06 

Esp. Médio (m) 0,19 0,29 0,32 0,32 0,30 0,36 0,40 
Persistência (m) 3 - 10 3 - 10 3 - 10 3 - 10 3 - 10 1 - 3 3 - 10 
Abertura (mm) 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 – 5 1 - 5 1 - 5 
Rugosidade Rugoso Rugoso Rugoso Rugoso Rugoso Rugoso Rugoso 

Alteração 
Não 
alterada 

Não 
alterada 

Não 
alterada 

Não 
alterada 

Não 
alterada 

Não 
alterada 

Mod. 
alterada 

Preenchimento Duro < 5mm Duro < 5mm Duro < 5mm Duro < 5mm Duro < 5mm Nenhum Duro < 5mm 
Fonte: Adaptado de (RENÓ, 2018). 



 

64 

 

 

 

   
Família J1 Família J2 Família J3 

   
Foliação Jn Família J4 Família J5 Família J6 

Figura 12 – Projeção polar das famílias de descontinuidades. 

Fonte: Adaptado de (RENÓ, 2018). 

5.3.4 Qualidade do Maciço Rochoso 

Em 2017, a empresa chilena Emining Technology, foi contratada para realizar um 

estudo geotécnico na mina que apresentou o modelo geotécnico de qualidade de maciço 

rochoso da mina. Este modelo do maciço rochoso é divido em três unidades geotécnicas que 

correspondem às três sequências estratigráficas principais. A Tabela 9 e a Figura 13) trazem 

os valores médios dos valores e o modelo bidimensional de classificação geomecânica 

referentes a cada unidade geotécnica. 

Tabela 9 – Resultados da Classificação Geomecânica. 

Unidade Geotécnica RMR RQD Q 
Sequência Fazenda Brasileiro 62 68 4,8 
Sequência Canto 61 64 4,8 
Sequência Riacho do Incó 59 50 3,3 

Fonte: Adaptado de (E-MINING TECHNOLOGY, 2017). 
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Figura 13 – Perfil esquemático do modelo geotécnico Mina Fazenda Brasileiro. 

Fonte: (EMINING TECHNOLOGY, 2017). 

O modelo gerado (Figura 13) com a metodologia tradicional é generalista, pois 

equipara toda uma litologia ou sequência estratigráfica a um único valor médio, não fazendo 

diferenciação de regiões com maior ou menor qualidade/resistência. Esta generalização pode 

tanto superestimar como subestimar a qualidade do maciço rochoso em certas regiões da 

mina  

5.3.5 Sistema de reforço utilizado na Mina Fazenda Brasileiro em 2003. 

Na Mina de Fazenda Brasileiro utilizam-se métodos empíricos, baseados em dados de 

escavações de túneis e obras civis, método de Bieniawski (1973) e o de Barton et al. (1974). 

Para a definição de instalação de suportes utilizou-se uma caracterização simplificada de 

maciços segundo a litologia, agrupadas em condições de qualidade similar, boa, média e ruim. 

Os maciços I e II são englobados na condição boa. Na condição média está inserido o Maciço 

IIC. Na condição ruim estão englobados os maciços IV e V.  

A inclinação da xistosidade foi, também, levada em consideração no dimensionamento da 

malha de suporte em função do desplacamento. Mergulhos da xistosidade inferiores a 40° 
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possuem desplacamentos mais acentuados, enquanto que aqueles superiores a 40° 

apresentam desplacamentos menos acentuados. Com as duas situações de inclinação da 

xistosidade, ocorrem seis condições que servem de orientação do dimensionamento de 

reforço (CVRD, 2003). 

O cálculo dos suportes para as galerias de desenvolvimento foi baseado no ábaco 

“Dimensionamento do reforço em função de qualidade do maciço e vão de abertura” 

(BARTON et al., 1974). Os resultados do dimensionamento são apresentados na Tabela 10. 

Tabela 10 – Sistema de reforço para galerias de desenvolvimento produtivo na FBDM. 

 
Categoria 
de Suporte 

Classe 
Maciço 
Rochoso 

Q 
Barton 

Chumbador do 
Teto (malha) 

Chumbador 
Paredes (malha) 

Suporte Superficial Observações 

 
Categoria 1 Bom Q >10 1,8 x 1,8 m 

Localizado 
quando 
requerido 

Tratamento 
superficial somente 
em caso de falha. 

Falhas com o 
valor de Q baixo. 

 
Categoria 2 Regular 5 < Q ≤ 10 1,5 x 1,5 m 

Localizado 
quando 
requerido 

Tratamento 
superficial somente 
em caso de falha. 

Falhas com o 
valor de Q baixo. 

 

Categoria 3 Pobre 1 < Q ≤ 5 1,0 x 1,0 m 
Localizado 
quando 
requerido 

Instalar tela em locais 
onde o maciço 
rochoso esteja 
fraturado com baixo 
valor de Q. 

- 

 

Categoria 4 Muito 
Pobre 

Q ≤ 1 1,0 x 1,0 m 
(Splitset 47 mm) 

1,0 x 1,0 m 
(Splitset 47 mm) 

Instalar tela com 
Splitset em malha de 
1,0 x 1,0 m 

Concreto 
projetado sobre 
tela, caso 
necessário. 

Fonte: Adaptado de (CVRD, 2003). 

Com base no dimensionamento o suporte deve ser aplicado a cada dois fogos, 

aproximadamente a 7,5 m da frente de desenvolvimento. 
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6 MÉTODO 

O método utilizado para o dimensionamento e zoneamento do sistema de reforço e 

suporte para escavações subterrâneas via modelos de blocos, segue os seguintes passos: 

Descrição geomecânica dos testemunhos de sonda; Elaboração de modelos de blocos dos 

parâmetros geomecânicos; Elaboração do modelo de blocos de dimensionamento dos 

sistemas de reforço e suporte; Corte do modelo de bloco nos limites do projeto das 

escavações subterrâneas; e Regularização e soma da quantidade e tipo de reforço e suporte 

necessários. 

6.1 Modelagem Geomecânica 3D 

6.1.1 Descrição geotécnica dos testemunhos de sondagem 

As atividades de sondagem são realizadas com objetivo de coletar amostras de partes 

profundas ou não acessíveis dos depósitos minerais, e após a retirada dos testemunhos de 

sondagem são realizadas as descrições litológicas e geomecânica. Para a descrição 

geomecânica de testemunhos de sondagem utiliza-se um formulário onde são registradas as 

informações necessárias para classificação segundo a metodologia do RMR e Sistema Q. 

Os parâmetros necessários para a classificação são obtidos pelo corpo técnico da Mina 

Fazenda Brasileiro utilizando as técnicas descritas abaixo. 

•A resistência da Rocha Intacta – Obtida utilizando o teste de impacto com martelo de 

geólogo segundo tabela de correlação da ISRM (1981). 

•Espaçamento das Descontinuidades e Jn – O espaçamento e número de famílias de 

descontinuidades foram obtidos da média entre número de descontinuidades presentes em 

uma manobra e comprimento da manobra. 

•RQD – Obtido utilizando a técnica original desenvolvida por Deere (1963). 
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•Condição das Descontinuidades, Ja e Jr – As condições das descontinuidades foram 

obtidas através da observação direta nos testemunhos de sondagem e englobam 

características referentes a persistência, abertura, rugosidade/Jr, preenchimento e grau de 

alteração/Ja. Na descrição geomecânica para o RMR utilizando testemunhos de sondagem 

não é possível definir a persistência e a abertura das descontinuidades. Uma proposta 

apresentada por Bieniawski (1989) é utilizar as características generalizadas das 

descontinuidades, desta maneira não ocorre uma penalização de 12 pontos por falta destas 

informações. Na metodologia de descrição realizada pela Mina Fazenda Brasileiro e utilizada 

neste estudo de caso foi adotado penalizar a descrição em 12 pontos em prol da segurança. 

•Condição de Água Subterrânea, Jw – Para este parâmetro foi adotada uma condição 

de percolação de água conservadora, ou seja, maciço rochoso quase seco ou com gotejamento 

pouco intenso. Devido às condições de percolação de água verificadas em in loco. 

•Fator de Redução Tensão, SRF – Valor adotado conforme as condições de tensões 

presentes no local, o qual foi adotado um valor fixo de 2,5. Baixa tensão, perto da superfície, 

juntas abertas 

Para este estudo foram utilizados 39 furos de sonda totalizando 4015 m, distribuídos 

ao longo de 300 m da rampa de acesso principal da Mina Fazenda Brasileiro. A recuperação 

dos testemunhos variou de 0,5 a 3,0 m de comprimento. As Figuras 14 e 15 mostram a 

distribuição espacial dos furos de sonda, os valores de RMR e o Sistema Q ao longo dos furos 

de sonda e o projeto das futuras escavações da mina. A classificação geomecânica prévia do 

maciço rochoso do entorno da escavação realizada para estas escavações teve por base os 

valores dos parâmetros geomecânicos descritos ao longo dos furos de sonda. As galerias 

possuem dimensões padrões de 4,5 m de largura, 5,0 m de altura e teto abobadado possuindo 

aproximadamente 6 m de extensão. 
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a)      b) 

Figura 14 – Descrição geomecânica do RMR ao longo dos furos de sonda. a) vista em planta; b) vista para leste. 

Fonte: (AUTOR, 2020). 

 

a)      b) 

Figura 15 – Descrição geomecânica do Sistema Q ao longo dos furos de sonda. a) vista em planta; b) vista para 
leste. 

Fonte: (AUTOR, 2020). 

Os furos foram realizados em uma sequência metassedimentar, denominada 

Sequência Canto, com direção Leste - Oeste, mergulho de 40° a 50° para sul e caimento de 10° 

para Leste. Considerou-se um comportamento geomecânico similar em toda a área sondada, 

representando assim, um único domínio geomecânico. 

6.1.2 Preparação do Banco de Dados 

O software Isatis® foi utilizado para a confecção dos modelos geomecânicos 

tridimensionais. Antes de iniciar os procedimentos de estimativa, os dados de descrição 

geomecânica foram regularizados em intervalos de comprimento iguais, pelo método da 

média ponderada denominado de compositagem. A Figura 16 ilustra o resultado deste 

processo de regularização. 
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   a)      b) 

Figura 16 – Representação gráfica do resultado do procedimento da compositagem das amostras. a) RMR; b) 
Sistema Q. 

Fonte: (AUTOR, 2020). 

A Figura 17 apresenta os histogramas de distribuição dos resultados dos sistemas de 

classificação da qualidade do maciço rochoso ao longo dos furos de sonda após o processo de 

regularização de espaçamento entre as amostras. 

 
   a)       b) 

Figura 17 – Histograma de distribuição dos valores dos índices dos sistemas de classificação nos furos de sonda. 
a) RMR; b) Sistema Q. 

Fonte: (AUTOR, 2020). 

6.1.3 Definição dos intervalos de classes 

Este procedimento somente se faz necessário para as estimativas utilizando o método 

por KI, não sendo necessário para os métodos de KO, VMP e IQD, pois estes utilizam os valores 
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do RMR e do Sistema Q, diretamente descritos ao longo dos furos de sonda. A KI é utilizada 

para estimativas de funções de distribuições de probabilidades e estimativas de variáveis 

categóricas.  Desta forma para estimativa dos índices do Sistema RMR e Sistema Q faz-se 

necessário definir as classes ou categorias de cada parâmetro utilizado no cálculo, ou seja, 

configurar os parâmetros geomecânicos em dados categóricos por meio de indicadores. As 

Tabelas 11 e 12 exemplificam este procedimento e apresentam os intervalos de classes, os 

valores dos indicadores e os pesos de cada parâmetro no cálculo do Sistema Q e RMR. 

Tabela 11 - Intervalo de classes e peso dos parâmetros do sistema de classificação Sistema Q. 

Intervalo de Classe e Peso Parâmetros Sistema Q 

Classe Jn Número de Famílias de Descontinuidades - Jn Valor do 
Indicador 

Peso Sistema 
Q 

JN 1 Nenhuma 1 1 

JN 2 1 família 2 3 

JN 3 2 famílias 3 6 

JN 4 3 famílias 4 12 

JN 5 4 famílias 5 15 

JN 6 Rocha desintegrada/solo 6 20 

Classe Jr Rugosidade das Descontinuidades – Jr 
Valor do 
Indicador 

Peso Sistema 
Q 

JR 1 Polidas, lisas e planas 1 0,5 

JR 2 Polidas e onduladas 2 1 

JR 3 Suaves e onduladas 3 2 

JR 4 Rugosas, irregulares, onduladas 4 3 

JR 5 Juntas descontínuas 5 4 

Classe Ja Alteração das Descontinuidades – Ja 
Valor do 
Indicador 

Peso Sistema 
Q 

JA 1  Sem alteração 1 1 
JA 2 Levemente alteradas 2 2 
JA 3 Preenchimento de partículas siltosas ou argilosas 3 3 

JA 4 
Preenchimento com partículas de materiais moles 
(caulinita, mica, gesso, talco, clorita, grafite etc) 

4 4 

JA 5 
Paredes ligeiramente alteradas, preenchimento com 
material abrasivo 

5 4 

JA 6 
Descontinuidades com preenchimento argiloso consolidado 
(contínuo, mas com espessura < 5 mm) 

6 6 

JA 7 
Alteradas ou descontinuidades com preenchimento 
argiloso subconsolidado (contínuo, mas com espessura < 5 
mm 

7 8 

JA 8 
Muito alteradas ou descontinuidades com preenchimento 
argiloso expansivo (contínuo, mas com espessura < 5 mm) 

8 12 

Fonte: (AUTOR, 2020). 
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Tabela 12 - Intervalo de classes e peso dos parâmetros do sistema de classificação RMR. 

Intervalo de Classe e Peso Parâmetros RMR 
Classe RQD Intervalo RQD Valor do Indicador Peso RMR 
RQD 1 100 - 90 1 20 
RQD 2 90- 75 2 17 
RQD 3 75 -50 3 13 
RQD 4 50 - 25 4 8 
RQD 5 25 - 0 5 3 
Classe ALT Alteração Valor do Indicador Peso RMR 
ALT 1 Não alteradas 1 6 
ALT 2 Ligeiramente alteradas 2 5 
ALT 3 Moderadamente alteradas 3 3 
ALT 4 Muito alteradas 4 1 
ALT 5 Em decomposição 5 0 

Classe ESP Espaçamento Valor do Indicador Peso RMR 
ESP 1 > 200 cm 1 20 
ESP 2 60 - 200 cm 2 15 
ESP 3 20 -60cm 3 10 
ESP 4 6 - 20 4 8 
ESP 5 < 6 cm 5 5 

Classe UCS Resistência (MPa) Valor do Indicador Peso RMR 
RCU 1 > 250 1 15 
RCU 2 100 - 250 2 12 
RCU 3 50 - 100 3 7 
RCU 4 25 - 50 4 4 
RCU 5 5 - 25 5 2 

RCU 6 1 - 5 6 1 

RCU 7 <1 7 0 
Classe RUG Rugosidade Valor do Indicador Peso RMR 
RUG 1 Muito rugoso 1 6 
RUG 2 Rugoso 2 5 
RUG 3 Ligeiramente rugoso 3 3 
RUG 4 Quase liso 4 1 

RUG 5 Liso 5 0 
Classe PRE Preenchimento Valor do Indicador Peso RMR 
PRE 1 Nenhum 1 6 
PRE 2 Duro com espessura < 5 mm 2 4 

PRE 3 
Duro com espessura > 5 mm ou 
Mole com espessura < 5 mm 3 2 

PRE 4 Mole com espessura > 5 mm 4 0 
Fonte: (AUTOR, 2020). 
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6.1.4 Análise da continuidade espacial 

Os métodos de Krigagem utilizam o conceito de semi-variograma no cálculo da 

estimativa. O semi-variograma é utilizado para definir a continuidade espacial e para a 

representação da variabilidade do fenômeno em questão, obtendo assim o modelo 

variográfico final. Para cada categoria de cada um dos parâmetros geomecânicos do Sistema 

Q e RMR, no caso da KI e para o próprio RMR e Sistema Q no caso da KO, foram elaborados 

modelos variográficos específicos, utilizando-se 3 variogramas experimentais ortogonais 

entre si. 

Nas Figuras 18a e 18c para efeito demonstrativo são apresentados os histogramas de 

distribuição das classes do RQD e do Jn nos furos. As Classes RQD 3 e Jn 3 possuem a maior 

distribuição de frequência para este conjunto de dados das variáveis RQD e Jn. O modelo do 

variograma obtido a partir do ajuste de 3 variogramas ortogonais entre si foi utilizado para a 

estimativas de todas as classes do RQD e Jn. O modelo do variograma representado pelas 

Tabelas 13 e 14 e Figuras 18b e 18d apresentam uma estrutura esférica. 

 

Tabela 13 – Modelo do semi variograma. 

Efeito Pepita Patamar 
Alcance Primeira Estrutura 
X Y Z 

0,05 0,14 9 10 6 
Fonte: (AUTOR, 2020). 
 
 

Tabela 14 – Modelo do semi variograma. 

Efeito Pepita Patamar 
Alcance Primeira Estrutura 
X Y Z 

0,04 0,14 14 24 15 
Fonte: (AUTOR, 2020). 
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   a)      b) 

 

   c)      d) 

Figura 18 – (a) Histograma de distribuição das classes do RQD nos furos; (b) Semi variograma da continuidade 
espacial da Classe 3 do RQD; (c) Histograma de distribuição das classes do Jn nos furos. (d) Semi variograma da 

continuidade espacial da Classe 3 do Jn. 

Fonte: (AUTOR, 2020). 

O mesmo procedimento realizado para o parâmetro RQD e Jn foi realizado para os 

demais parâmetros. 

6.1.5 Confecção dos Modelos de Blocos 

6.1.5.1 Definição da resolução do modelo 

As dimensões dos blocos utilizados nas estimativas usualmente são definidas em razão 

do espaçamento da malha de amostragem ou do espaçamento médio das amostras na área 
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com maior adensamento amostral, variando de 1/4 a ½ da malha de amostragem. Todavia, a 

resolução do modelo (tamanho dos blocos) depende do tipo de estudo, do nível de detalhe 

necessário, da fase do projeto entre outros fatores. Sendo assim estas predefinições não 

foram adotadas neste estudo devido a distribuição peculiar e irregular das amostras.  

As amostras foram coletadas via sondagem subterrânea em leque a partir da parede 

lateral da rampa principal de acesso da mina subterrânea a uma profundidade de 270 m da 

superfície topográfica. Os leques de sondagem têm um distanciamento horizontal médio de 

50 m, mas com número de furos de sonda distintos por leque, variando entre 2 a 6 furos. Nas 

proximidades da rampa de acesso, o espaçamento vertical entre os furos de sonda é de 

aproximadamente de 1 m, mas na região do final dos furos o espaçamento vertical entre os 

furos pode chegar a 70 m. Desta forma algumas amostras no plano horizontal possuem um 

espaçamento mínimo de 50 m, mas no plano vertical um espaçamento que varia de 1 a 70 m. 

Em vista da irregularidade do espaçamento das amostras na área de estudo, não foi 

possível adotar as estratégias usuais de definição do tamanho dos blocos, fazendo-se 

necessário adotar uma estratégia diferente para definição do tamanho dos blocos. Desta 

forma, visando um alto nível de detalhe com boa diferenciação e representatividade dos 

intervalos do índice do RMR e Sistema Q, foram definidos, neste estudo, duas dimensões de 

grid compostos por blocos com dimensões de 5 x 5 x 5 e de 2 x 2 x 2 m. O grid de 5 x 5 x 5 m 

foi adotado por ser uma dimensão usual em trabalhos de elaboração de modelos de blocos 

geológicos. Por sua vez, as dimensões de 2 x 2 x 2 m foi adotado, devido ao comprimento de 

zonas de falhas presentes na área de estudo que podem variar de 50 cm a 1,5 m e para 

verificar se blocos com dimensões reduzidas são mais eficientes para representar regiões de 

risco geotécnicos em modelos de blocos tridimensionais. 

Para as estimativas os blocos foram discretizados em 5, 5, 5 pontos, as estimativas 

foram então feitas no suporte de pontos e a média foi tomada para que a estimativa 

representasse um suporte de blocos. 
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6.1.5.2 Procedimento de interpolação espacial 

Na krigagem por indicadores em vez de estimar diretamente os valores dos índices 

RMR ou Sistema Q no bloco, estima-se a probabilidade do bloco pertencer a cada uma das 

classes dos parâmetros do RMR e Sistema Q. Ou seja, são confeccionados “n” modelos de 

blocos para cada parâmetro, onde “n” é o número de classes em cada parâmetro. Desta 

forma, o valor do RMR e do Sistema Q é obtido do cálculo dos pesos de cada parâmetro das 

classes com maior probabilidade em cada bloco dos modelos confeccionados. Para cada classe 

dos parâmetros são gerados modelos de blocos codificados entre 0 e 1, onde 1 representa a 

probabilidade de 100% do bloco pertencer àquela classe, e 0 de não pertencer. A classificação 

final dos índices do RMR e Sistema Q, será proveniente do cálculo destes parâmetros 

conforme a Equação (01) para o RMR e Equação (02) para o Sistema Q. 

Definidos os modelos variográficos que representam a continuidade espacial e 

variabilidade das classes dos parâmetros geomecânicos, faz-se necessário determinar a 

vizinhança de busca, que compreende o raio de busca e número de amostras mínimas e 

máximas para o cálculo da estimativa. Utilizando os resultados da variografia, as 

características estruturais do depósito mineral e as características da disposição espacial na 

área amostrada, e após várias tentativas de combinações, adotou-se um raio de busca 

anisotrópico com azimute 90º, mergulho de 45º, alcance de 30 m no eixo X, 50 m no eixo Y e 

4 m no eixo Z. Neste estudo foram utilizadas duas vizinhanças de busca com o mesmo raio de 

busca, mas com número mínimo e máximo de amostras diferentes. A primeira vizinhança de 

busca –VB1, com no mínimo seis e no máximo dez amostras e a segunda vizinhança de busca 

- VB2, com no mínimo duas e no máximo três amostras. As Figuras 19 e 20 ilustram os 

resultados das estimativas para cada classe de RQD e Jn, juntamente com os respectivos 

resultados finais utilizando um grid de 2 x 2 x 2 m e a VB2. 
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   a)      b) 

 
   c)      d) 

 
   e)      f) 

 

Figura 19 – Resultados das estimativas de probabilidades do bloco pertencer a uma determinada classe de RQD 
e resultado final de RDQ por classes. a) estimativa Classe 1 RQD; b) estimativa Classe 2 RQD; c) estimativa 
Classe 3 RQD; d) estimativa Classe 4 RQD; e) estimativa Classe 5 RQD; f) resultado final estimativa RQD. 

Fonte: (AUTOR, 2020). 
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   a)      b) 

 
   c)      d) 

 
      e) 

Figura 20 – Resultados das estimativas de probabilidades do bloco pertencer a uma determinada classe do Jn e 
resultado final de Jn por classes. a) estimativa Classe 1 Jn; b) estimativa Classe 2 Jn; c) estimativa Classe 3 Jn; d) 

estimativa Classe 4 Jn; e) resultado final estimativa Jn. 

Fonte: (AUTOR, 2020). 

Ao se analisar os modelos gerados, nota-se que as classes de RQD e do Jn se distribuem 

em camadas seguindo a orientação do corpo geológico, que, nesta região, é formado por uma 

sequência estratigráfica metassedimentar, denominada Sequência Canto. Para os demais 

parâmetros utiliza-se o mesmo procedimento adotado para a construção do modelo de blocos 

do RQD e do Jn. 
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Por fim, os modelos geomecânicos tridimensionais do RMR e Sistema Q foram gerados 

após a confecção dos modelos de blocos para cada parâmetro, seguido do cálculo dos pesos 

de cada bloco. Para o parâmetro condição de água é utilizado um valor padrão constante de 

peso 10 no caso do RMR e 1 para o Sistema Q, adicionado diretamente nos procedimentos de 

cálculo, sem a necessidade de confecção de um modelo de blocos específico, dadas as 

dificuldades ou mesmo impossibilidade de verificar as condições de água do maciço rochoso 

nos testemunhos de sondagem. Para o SRF foi adotado o mesmo princípio da condição de 

água sendo definido o valor de 2,5. Relativo a uma condição de baixa tensão in situ, perto da 

superfície ou juntas abertas. 

Em resumo, para o cálculo do Sistema Q, utilizando krigagem por indicadores, os 

modelos de blocos dos parâmetros Jn, Jr e Ja foram estimados via krigagem por indicadores e 

somente o RQD por krigagem ordinária, pois na fórmula do Sistema Q é utilizado o valor 

numérico do RQD. A não aditividade desta variável deve ser desconsiderada para a estimativa. 

Transformar esta variável em uma variável categórica de 100 classes não é viável do ponto de 

vista prático, além de poder acarretar uma correlação espacial baixa ou nula, inviabilizando 

uso de métodos geoestatísticos 

No cálculo do RMR por meio de krigagem por indicadores, todos modelos de blocos 

utilizados foram estimados através de krigagem por indicadores (RQD, alteração, rugosidade, 

preenchimento, dureza, espaçamento). 

Por sua vez, nos métodos de KO, VMP e IQD as estimativas são realizadas diretamente 

com os valores de RMR e do Sistema Q presentes ao longo dos furos de sonda. Sendo que 

para o cálculo das estimativas na KO são utilizadas as definições do semivariograma e da 

vizinhança de busca, e para a interpolação pelo IQD, a vizinhança de busca e por fim, para a 

interpolação pelo VMP somente o raio de busca.  
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6.2 Dimensionamento de reforço por meio de modelo de blocos 

Finalizada a elaboração dos modelos de blocos dos parâmetros geomecânicos, foram 

confeccionados os modelos de blocos para o dimensionamento de sistemas de reforço e 

suporte para escavações subterrâneas. 

Para a elaboração deste modelo, é necessário o conhecimento das dimensões da 

escavação a serem suportadas ou reforçadas, a equação para o cálculo do projeto de reforços 

e suporte pela metodologia adotada, os modelos de blocos dos parâmetros geomecânicos 

utilizados no cálculo e um software para cálculo, manipulação e combinação de modelos de 

blocos. O software usado para esta função neste trabalho também foi o Isatis®, usando a 

ferramenta “calculadora”. O resultado final desse processo de elaboração é um modelo de 

blocos em que, para cada bloco do modelo, o tipo ou categoria de suporte ou reforço 

necessário é definido automaticamente e consistente com as reais necessidades de 

estabilidade e segurança da escavação. 

Para demonstrar a aplicabilidade desta metodologia, três modelos de blocos de 

dimensionamento de suporte e reforço são apresentados. Um modelo com base na 

metodologia da Norwegian Road Authority, outro modelo utilizando a metodologia de Barton 

et al. (1974), que é metodologia utilizada na Mina Fazenda Brasileiro e por último o modelo 

com base na metodologia sugerida para a mina Fazenda Brasileiro. 

6.2.1 Modelo de blocos de reforço, metodologia da Norwegian Road Authority 

O dimensionamento de tirantes via as formulações da Norwegian Road Authority 

utiliza as dimensões da galeria e o espaçamento médio das descontinuidades. O espaçamento 

do tirante é dado pela Equação (17), o comprimento pela Equação (18) e o espaçamento do 

tirante no modelo de blocos pela Equação (19). 

 

𝑆 =  3𝑆 (17) 
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𝐿 =  1.4 +  0.184𝐿 (18) 
𝑣1 =  𝑣2 ∗ 3 (19) 

Onde v1 é valor do espaçamento do tirante e v2 é o valor do espaçamento médio das 

descontinuidades de cada bloco. 

6.2.2 Sistema de reforço utilizado na Mina Fazenda Brasileiro – Sistema Q 

O cálculo dos sistemas de suporte da Mina Fazenda Brasileiro para as galerias de 

desenvolvimento é baseado no ábaco “Dimensionamento do reforço em função de qualidade 

do maciço e vão de abertura” (BARTON et al., 1974) conforme apresentado na Tabela 10. As 

categorias de suporte utilizados são definidas conforme o valor do índice do Sistema Q obtido 

no mapeamento geomecânico de escavações subterrâneas. 

A Equação (20) de cálculo utilizada para a confecção do modelo de bloco de 

dimensionamento é apresentada abaixo: 

v1 = se(v2≤1, Categoria 4, se( v2>1 & v2≤5, Categoria 3, se( v2>5 & v2≤10, Categoria 2, 
se( v2>10, Categoria 1)))) 

(20) 

Onde v1 é a categoria de suporte e reforço e v2 é o valor do Q de cada bloco 

6.2.3 Modelo de blocos de reforço sugerida para Mina Fazenda Brasileiro - MFB 

O maciço rochoso da Mina Fazenda Brasileiro foi definido como de rocha dura, com 

descontinuidades fechadas, moderadamente fraturado e com baixa tensão in situ, mas com 

algumas regiões de zonas de falhas. 

Com o objetivo de propor um dimensionamento de reforço adequado que possa ser 

utilizado tanto na fase de planejamento, como durante o desenvolvimento das galerias, este 

estudo postula, também, uma metodologia empírica de dimensionamento de tirante e tela 

metálica e concreto projetado para galerias de desenvolvimento específica para a Mina 

Fazenda Brasileiro. 
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Esta metodologia foi elaborada utilizando a qualidade do maciço rochoso segundo o 

sistema RMR no entorno da galeria, definições do espaçamento e comprimento dos tirantes 

utilizados pela Norwegian Road Authority em conjunto com as dimensões comerciais 

disponíveis no mercado de comprimento de tirante (2,40 e 3,00 m) e experiência adquirida 

nas escavações já realizadas. 

A definição da categoria de reforço se faz por uma análise conjunta da qualidade do 

maciço rochoso (RMR) e espaçamento médio das descontinuidades. Primeiramente, verifica-

se o valor do RMR na galeria e, em seguida, o valor do espaçamento médio das 

descontinuidades para o cálculo da categoria de suporte. 

A malha de reforço proposta atende principalmente aos processos de desprendimento 

gravitacional de blocos e fragmentos verificados na Mina Fazenda Brasileiro, visto que o 

campo de tensões atuante no entorno da escavação é baixo a médio dependendo da 

profundidade da escavação. 

O comprimento do tirante de 2,40 e 3,00 m atende as recomendações de comprimento 

utilizada pela Norwegian Road Authority para escavações de 4,5 m de largura, além de serem 

dimensões padrões comercializadas deste tipo de tirante no país.  

A Equação (21) de cálculo (Categoria de Suporte MFB) foi utilizada para a confecção do 

modelo de bloco de dimensionamento. 

v1 = se(v2 ≥ 40 & v3 ≥ 100, Categoria 1, se(v2 ≥ 40 & v3 = 40, Categoria 2, se(v2 ≥ 40 & v3 = 20, 
Categoria 3, se(v2 ≥ 40 & v3 = 10, Categoria 4, se(v2 < 40 & v3 = 40, Categoria 5, se(v2 < 40 & v3 ≤ 

40, Categoria 6)))))) 
(21) 

Onde v1 é a categoria de suporte e reforço, v2 é o valor do RMR e v3 é o valor do 

espaçamento médio das descontinuidades. 

6.2.4 Recorte, regularização e cálculo da quantidade e custo dos suportes necessários. 

Após a confecção dos modelos de blocos de dimensionamento de reforço ou suporte 

e com os projetos das futuras escavações foi utilizada uma ferramenta de corte presente em 
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programas de planejamento de lavra. O modelo de blocos é recortado somente na região 

compreendida pelos limites do projeto de escavação, representando assim, o zoneamento da 

necessidade de suporte ou reforço na galeria. 

O último passo para finalizar o dimensionamento de sistemas de reforço e suporte 

para escavações subterrâneas usando modelos de blocos é realizar a regularização dos limites 

de cada classe de reforço e reforço ao longo dos projetos das escavações. Essa regularização 

é feita através da análise visual da categoria de reforço e suporte com maior representação 

em cada segmento da escavação. Selecionando e alterando a categoria de alguns blocos para 

gerar um modelo de bloco final com limites bem definidos para cada categoria de reforço e 

suporte. 

Esse procedimento é necessário para uma melhor visualização das categorias de 

reforço e suporte necessárias na escavação, além de permitir o cálculo da extensão e custo 

com reforço e suporte de cada categoria para esta região da mina. Neste estudo, para efeito 

demonstrativo, apenas a regularização do modelo de blocos de dimensionamento de reforço 

e suporte para a metodologia utilizada na Mina Fazenda Brasileiro é demonstrada.  
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7 RESULTADOS 

7.1 Modelagem Geomecânica 3D 

Neste capítulo são apresentados os resultados utilizados para realizar as comparações 

entre os métodos de estimativas, vizinhanças de buscas e dimensões dos blocos via 

ilustrações, histogramas de distribuição dos valores dos modelos de blocos confeccionados 

para da qualidade do maciço rochoso, mas somente para o RMR. Com base nos resultados 

destas comparações, elaborou-se o modelo de blocos para o Sistema Q. 

As Figuras 21 a 24 ilustram os resultados das estimativas utilizando os métodos de 

VMP, KO, KI e IQD respectivamente, apresentando o modelo 3D e um corte em perfil para as 

duas dimensões de grid e de vizinhanças de busca. 

 

Figura 21 – Modelos tridimensionais de estimativa do RMR por interpolação pelo VMP, sendo (a-b) para Grid 
de 2 x 2 x 2 m e (c-d) para Grid de 5 x 5 x 5 m. 

Fonte: (AUTOR, 2020). 
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Figura 22 – Modelos tridimensionais de estimativa do RMR por KO sendo (a-b) para Grid de 2 x 2 x 2 m e VB1; 
(c-d) para Grid de 2 x 2 x 2 m e VB2; (e-f) para  Grid de 5 x 5 x 5 m e VB1; e (g-h) para Grid de 5 x 5 x 5 m e VB2. 

Fonte: (AUTOR, 2020). 
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Figura 23 – Modelos tridimensionais de estimativa do RMR por KI, sendo (a-b) para Grid de 2 x 2 x 2 m e VB1; 
(c-d) para Grid de 2 x 2 x 2 m e VB2; (e-f) para  Grid de 5 x 5 x 5 m e VB1; e (g-h) para Grid de 5 x 5 x 5 m e VB2. 

Fonte: (AUTOR, 2020). 
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Figura 24 – Modelos tridimensionais de estimativa do RMR por interpolação pelo IQD, sendo (a-b) para Grid de 
2 x 2 x 2 m e VB1; (c-d) para Grid de 2 x 2 x 2 m e VB2; (e-f) para  Grid de 5 x 5 x 5 m e VB1 e (g-h) para Grid de 5 

x 5 x 5 m e VB2. 

Fonte: (AUTOR, 2020). 
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As Figuras 25 a 28 juntamente com as Tabelas 15 e 16 (primeira e segunda vizinhança 

de busca, respectivamente) apresentam os resultados dos histogramas da distribuição dos 

valores de RMR para os métodos de KO, KI, IQD e VPM, respectivamente. 

 

Figura 25 – Histogramas de distribuição dos valores de RMR dos modelo de blocos para KO, sendo (a) para Grid 
de 2 x 2 x 2 m e VB1; (b) para Grid de 2 x 2 x 2 m e VB2; (c) para Grid de 5 x 5 x 5 m e VB1 e (d) para Grid de 5 x 

5 x 5 m e VB2. 

Fonte: (AUTOR, 2020). 
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Figura 26 – Histogramas de distribuição dos valores de RMR dos modelo de blocos para KI, sendo (a) para Grid 
de 2 x 2 x 2 m e VB1; (b) para Grid de 2 x 2 x 2 m e VB2; (c) para Grid de 5 x 5 x 5 m e VB1 e (d) para Grid de 5 x 

5 x 5 m e VB2. 

Fonte: (AUTOR, 2020). 
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Figura 27 – Histogramas de distribuição dos valores de RMR dos modelo de blocos para interpolação pelo IQD, 
sendo (a) para Grid de 2 x 2 x 2 m e VB1; (b) para Grid de 2 x 2 x 2 m e VB2; (c) para Grid de 5 x 5 x 5 m e VB1 e 

(d) para Grid de 5 x 5 x 5 m e VB2. 

Fonte: (AUTOR, 2020). 

 

  



 

91 

 

 

Figura 28 – Histogramas de distribuição dos valores de RMR dos modelos de blocos para interpolação pelo 
VMP, sendo (a) para Grid de 2 x 2 x 2 m e (b) para Grid de 5 x 5 x 5 m. 

Fonte: (AUTOR, 2020). 
 

Tabela 15 – Resultados dos histogramas para a primeira vizinhança de busca. 

Método 
Primeira vizinhança de busca – VB1 
Grid - Blocos 2 x 2 x 2 m Grid - Blocos 5 x 5 x 5 m 
N. Blocos Min Max Med Dev. Pad N. Blocos Min Max Med Dev. Pad 

KO 500296 22 77 52,84 8,11 32368 22 77 52,82 8,11 
KI 500277 22 77 53,13 9,78 32297 22 77 53,12 9,71 
VMP 539259 18 77 52,62 10,19 34928 21 74 74,60 9,91 
IQD 500296 22 77 52,83 8,31 32368 22 77 52,81 8,32 

Fonte: (AUTOR, 2020). 
 
Tabela 16 – Resultados dos histogramas para a segunda vizinhança de busca. 

Método 
Segunda vizinhança de busca – VB2 
Grid - Blocos 2 x 2 x 2 m Grid - Blocos 5 x 5 x 5 m 
N. Blocos Min Max Med Dev. Pad N. Blocos Min Max Med Dev. Pad 

KO 534720 22 77 52,71 8,64 34682 22 77 52,68 8,59 
KI 534717 22 77 52,89 9,89 34609 22 77 52,78 9,81 
IQD 534720 22 77 52,68 8,90 34682 22 77 52,64 8,83 

Fonte: (AUTOR, 2020).  
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7.1.1 Validação dos Modelos 

Para validar os modelos estimados usaram-se as técnicas de Inspeção Visual e de 

Validação Cruzada.  

7.1.1.1 Inspeção Visual 

A inspeção visual compara os valores amostrados com os valores estimados. As Figuras 

29 a 32 apresentam os resultados da validação cruzada dos valores de RMR para os métodos 

de KO, KI, IQD e VPM, respectivamente calculados. 

 

    
   a)       b) 

Figura 29 – Inspeção visual da estimativa dos valores de RMR para a interpolação pelo VMP, sendo (a) para Grid 
de 2 x 2 x 2 m e (b) para Grid de 5 x 5 x 5 m. 

Fonte: (AUTOR, 2020). 
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   a)      b) 

    

   c)      d) 

Figura 30 – Inspeção visual da estimativa dos valores de RMR para KO, sendo (a) para Grid de 2 x 2 x 2 m e VB1; 
(b) para Grid de 2 x 2 x 2 m e VB2; (c) para Grid de 5 x 5 x 5 m e VB1 e (d) para Grid de 5 x 5 x 5 m e VB2. 

Fonte: (AUTOR, 2020). 
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   a)      b) 

    

   c)      d) 

Figura 31 – Inspeção visual da estimativa dos valores de RMR para KI, sendo (a) para Grid de 2 x 2 x 2 m e VB1; 
(b) para Grid de 2 x 2 x 2 m e VB2; (c) para Grid de 5 x 5 x 5 m e VB1 e (d) para Grid de 5 x 5 x 5 m e VB2. 

Fonte: (AUTOR, 2020). 
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   a)      b) 

    

   c)      d) 

Figura 32 – Inspeção visual da estimativa dos valores de RMR para a interpolação pelo IQD, sendo (a) para Grid 
de 2 x 2 x 2 m e VB1; (b) para Grid de 2 x 2 x 2 m e VB2; (c) para Grid de 5 x 5 x 5 m e VB1 e (d) para Grid de 5 x 

5 x 5 m e VB2. 

Fonte: (AUTOR, 2020). 

As figuras 29 a 32 mostram que tanto os valores das amostras quanto os valores 

estimados dos blocos possuem uma boa correlação de valores e seguem, com diferenças 

pouco expressivas, o mesmo padrão espacial estratificado em todos os métodos de 

estimativas. Essa distribuição estratificada é condizente com as características geológicas da 

área de estudo, que é formada por uma sequência metassedimentar. 

Além disso, observa-se uma possível região de falha com valores de RMR baixos e bem 

representada nos modelos de blocos, reproduzindo com fidelidade os valores descritos nos 

furos de sonda. Destaca-se que os blocos do modelo com dimensões de 2 x 2 x 2 m 

apresentaram melhor detalhamento e preservação da heterogeneidade dos valores dos 

índices do RMR e Sistema Q descritos ao longo dos furos de sonda, sendo estas as dimensões 

mais adequadas para este estudo de caso. 
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7.1.1.2 Validação Cruzada 

A validação cruzada consiste na técnica onde cada ponto é removido e seu valor será 

estimado com os dados da estimativa, ou seja, os valores da variável em estudo nos pontos 

amostrados agora serão estimados e comparados com os valores originais da amostra. Com o 

scatterplot os valores estimados pela krigagem são confrontados com os valores verdadeiros 

sobre uma reta de regressão, quanto maior for a correlação entre os dados, melhor o nível da 

estimativa 

A validação cruzada não prova que o modelo de variograma escolhido esteja correto, 

mas prova que ele não está grosseiramente incorreto. Busca-se por uma distribuição 

gaussiana com média próxima de zero, ou seja, baixo viés, e baixa variância.  

As Figuras 33 a 36 apresentam os resultados da validação cruzada dos resultados dos 

valores de RMR para os métodos de KO, KI, IQD e VPM, respectivamente. 
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Figura 33– Validação cruzada dos valores de RMR dos modelos de blocos para KO, sendo (a) para Grid de 2 x 2 x 
2 m e VB1; (b) para Grid de 2 x 2 x 2 m e VB2; (c) para Grid de 5 x 5 x 5 m e VB1 e (d) para Grid de 5 x 5 x 5 m e 

VB2. 

Fonte: (AUTOR, 2020). 
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Figura 34 – Validação cruzada dos valores de RMR dos modelos de blocos para KI, sendo (a) para Grid de 2 x 2 x 
2 m e VB1; (b) para Grid de 2 x 2 x 2 m e VB2; (c) para Grid de 5 x 5 x 5 m e VB1 e (d) para Grid de 5 x 5 x 5 m e 

VB2. 

Fonte: (AUTOR, 2020). 
  



 

99 

 

 

 

 

 

Figura 35 – Validação cruzada dos valores de RMR dos modelos de blocos para interpolação pelo IQD, sendo (a) 
para Grid de 2 x 2 x 2 m e VB1; (b) para Grid de 2 x 2 x 2 m e VB2; (c) para Grid de 5 x 5 x 5 m e VB1 e (d) para 

Grid de 5 x 5 x 5 m e VB2. 

Fonte: (AUTOR, 2020). 
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Figura 36– Validação cruzada dos valores de RMR dos modelos de blocos para interpolação pelo VMP, sendo 
(a) para Grid de 2 x 2 x 2 m e (b) para Grid de 5 x 5 x 5 m. 

Fonte: (AUTOR, 2020). 

Uma análise dos resultados mostrados nas figuras 33 a 36 mostra que os coeficientes 

de correlação para esta estimativa do RMR ficaram acima de 98,0%, com a média do erro 

bastante baixa para ambas as estimativas. Os métodos de validação utilizados neste estudo, 

mostram que as estimativas foram boas e os modelos de blocos são satisfatórios. 

Como esperado, os 4 métodos de estimativas produziram modelos com resultados 

com algumas variações. Os modelos elaborados pelos métodos de KO, KI e IQD possuem 

algumas similaridades em relação a suavização dos contatos entres os valores de RMR, 

diferentemente do método do VMP onde os contatos são bruscos. Ambos os modelos são 

uma representação aproximada da realidade presente no maciço rochoso e podem ser 

adotados como base para trabalhos futuros. 

7.1.2 Análise dos resultados das estimativas iniciais 

A análise dos resultados entre as metodologias de estimativas determinísticos e 

estocásticos foi realizada em duas etapas. A primeira etapa foi baseada em comparações 

visuais dos modelos 3D, nos resultados dos histogramas de distribuição dos valores do RMR 

nos modelos de blocos e validação cruzada dos resultados, a fim de selecionar as dimensões 
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dos blocos e vizinhança de busca mais adequada para representar a continuidade espacial do 

RMR. Na segunda etapa foi verificada a representatividade e aplicabilidade dos modelos 

gerados em projetos de escavações de galerias subterrâneas. 

Vale ressaltar que quanto maior o suporte menor a variância ou desvio padrão dos 

resultados e vice-versa. A opção da utilização de blocos menores em alguns casos pode 

acarretar resultados mais caóticos. Além disso, a resolução do modelo (tamanho dos blocos) 

depende do tipo de estudo, do nível de detalhe necessário, da fase do projeto, entre outros 

fatores. 

Os modelos de blocos confeccionados com grid de (2 x 2 x 2 m) possuem um maior 

detalhamento e preservação da heterogeneidade dos valores RMR descritos ao longo dos 

furos de sonda em comparação ao grid de (5 x 5 x 5 m). 

Os resultados apresentados nas Tabelas 15 e 16 mostram uma baixa diferença do 

desvio padrão entre as duas dimensões de blocos, tendo pouco influência nos resultados 

finais. Para este estudo é preferível a utilização de estimativas com maior desvio padrão, a fim 

de preservar a variância original dos dados de entrada. Sendo assim, a utilização de modelos 

de blocos com dimensões reduzidas para este estudo é a mais adequada, pois garante um 

melhor detalhamento das características geomecânicas do maciço rochoso, principalmente 

nas regiões com baixa qualidade geomecânica. 

Durante o desenvolvimento deste estudo, foram testadas várias vizinhanças de busca 

com parâmetros e estratégias distintas para as estimativas e apresentados uma vizinhança de 

busca mais abrangente, com a obrigatoriedade da utilização de no mínimo 6 amostras, VB1, e 

outra menos abrangente, com a obrigatoriedade da utilização de no mínimo de 2 amostras, 

VB2.  

Parâmetros de busca mais abrangentes utilizando um maior número de amostras 

possuem menor desvio padrão dos resultados. Isso se verifica quando se comparam os 

resultados do desvio padrão dos modelos de blocos confeccionados com as vizinhanças de 

busca VB1 e VB2. Os valores do desvio padrão dos modelos de blocos elaborados com a VB2 

são superiores aos valores dos modelos de blocos elaborados com a VB1. Esta superioridade 
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se reflete no maior grau de detalhamento dos modelos de blocos estimados com a VB2, como 

verificado na análise visual. Desta forma, a VB2 possui os parâmetros de estimativas mais 

adequados para o estudo. 

A validação cruzada apresentou resultados bons e coerentes para as definições de 

suporte e parâmetros de estimativas adotados neste estudo, com as estimativas utilizando a 

segunda vizinhança de busca e blocos com dimensões de (2 x 2 x 2 m) fornecendo resultados 

com maior variância para todos os métodos. Ou seja, a segunda vizinhança de busca e blocos 

com dimensões de (2 x 2 x 2 m) são as definições de estimativas mais adequadas para este 

estudo. As próximas comparações entre os métodos foram realizadas com os modelos de 

blocos confeccionados com base nestas definições. 

Os histogramas de distribuição dos valores de RMR revelaram que as metodologias de 

KI e VMP possuem os maiores valores de desvio padrão, reproduzindo de melhor forma o 

histograma dos dados de RMR.  

Um menor desvio padrão representa uma maior proximidade dos valores junto a 

média do conjunto de dados, como verificado nos modelos nos histogramas de distribuição 

dos valores de RMR da KO e IQD. A aproximação dos valores junto a média pode implicar uma 

sobre estimativa ou subestimativa dos valores estimados do RMR. A sobre ou subestimativa 

na KO e IQD é decorrente do resultado do cálculo da média ponderada para cada bloco 

levando-se em conta as amostras vizinhas. A Figura 37 apresenta a distribuição das classes de 

RMR nos modelos gerados por KO, KI, IQD e VMP, onde é perceptível a existência de 

diferenças na distribuição entre as classes. 
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Figura 37 – Histogramas de distribuição das classes de RMR para Grid 2 x 2 x 2 m e VB2, sendo (a) para KO, (b) 
para KI, (c) para IQD e (d) para VMP. 

Fonte: (AUTOR, 2020). 

Ao analisar somente a classe quatro do RMR, observa-se que a distribuição de 

frequência desta classe possui maior distribuição na KI e VMP, isto se reflete na maior 

continuidade e representatividade desta classe, principalmente na região central dos modelos 

de blocos confeccionados (Figura 38).  
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Figura 38 – Representação da continuidade espacial da Classe 4 RMR para Grid 2 x 2 x 2 m e VB2, sendo (a) 
para KO, (b) para KI, (c) para IQD e (d) para VMP. 

Fonte: (AUTOR, 2020). 

Restando somente os métodos de KI e VMP como os métodos aparentemente com 

maior aderência e representatividade dos dados iniciais devido ao maior desvio padrão, foi 

avaliada a representatividade da continuidade espacial do RMR dos modelos de blocos em 

projetos de escavações subterrâneas.  
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A Figura 39 representa o resultado do recorte do modelo de blocos do RMR com um 

projeto de galerias por meio do zoneamento da qualidade do maciço rochoso ao longo das 

galerias utilizando modelos de blocos da KI e do VMP. 

 

 
   a)      b) 

Figura 39 – Visão geral da qualidade do maciço rochoso em escavações realizadas para os métodos com Grid 2 
x 2 x 2 m e VB2, sendo (a) para KI e (b) para VMP. 

Fonte: (AUTOR, 2020). 

Da Figura 39 percebe-se algumas diferenças sutis da qualidade do maciço rochoso em 

certas áreas da escavação entre a KI e VMP. Isto demonstra que, neste estudo, os métodos de 

estimativa KI e VMP foram os mais adequados para a construção de modelo de blocos 

geomecânicos do RMR. Ademais, têm uma representação espacial da qualidade do maciço 

rochoso mais condizente com a realidade com a preservação das estruturas estratificadas, 

uma melhor distribuição e reprodução dos valores iniciais das amostras, bem como uma 

menor sobre estimativa da qualidade do maciço rochoso. 

Sendo assim, para um banco de dados simples, com poucas amostras, altamente 

irregular e com baixa correlação espacial como verificado no banco de dados deste estudo, os 

métodos de KI e VMP apresentam melhores resultados. A principal diferença entre os 

métodos da KI e VMP é o tempo gasto para elaboração das estimativas. O VMP é mais rápido, 

em comparação ao KI. 

O método KI, embora seja mais trabalhoso e que demanda maior tempo para sua 

confecção, é mais adequado, por permitir ajuste de forma mais eficiente dos parâmetros 
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necessários para realização das estimativas, além de produzir resultados mais suavizados 

entre os contatos dos valores do RMR. 

Por esta razão os modelos de blocos de dimensionamento de reforço e suporte foram 

confeccionados utilizando os modelos de blocos geomecânicos estimados por krigagem de 

indicadores. 

7.1.3 Modelos de Blocos Finais 

A Figura 40 apresenta os modelos de blocos finais das estimativas dos índices do RMR 

e Sistema Q, estimados por KI utilizando o Grid de 2 x 2 x 2 m e a VB2, que foram os parâmetros 

de estimativa com melhores resultados e que melhor representam a continuidade espacial da 

qualidade do maciço rochoso. 

 

 
   a)       b) 

Figura 40 – Modelo de blocos final dos valores de RMR para estimativa por krigagem por indicadores. a) RMR; 
b) Sistema Q. 

Fonte: (AUTOR, 2020). 
  



 

107 

 

A Figura 41 mostra os resultados da validação cruzada para as estimativas do RMR e 

Sistema Q. 

 

 
a)      b) 

 
c)     d) 

Figura 41 – Resultados da validação cruzada. a) Scatterplot dos valores estimados x reais - RMR; b) histograma 
do erro da validação cruzada - RMR; c) Scatterplot dos valores estimados x reais – Sistema Q; d) histograma do 

erro da validação cruzada – Sistema Q. 

Fonte: (AUTOR, 2020). 

Uma análise destes resultados possibilita verificar que o coeficiente de correlação para 

esta estimativa do RMR foi de 98,7% e para o Sistema Q de 98,8% com a média do erro 

bastante baixa para ambas as estimativas. Os métodos de validação utilizados neste estudo 

mostram que as estimativas foram boas e os modelos de blocos são satisfatórios. 
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7.2 Classificação geomecânica prévia do maciço rochoso do entorno de escavações 

subterrâneas. 

A Figura 42 ilustra os resultados dos recortes dos modelos de blocos das classes do 

RMR e Sistema Q com os projetos das futuras galerias, representando o zoneamento da 

qualidade do maciço rochoso do entorno das galerias. A classificação prévia possibilita 

identificar regiões com possíveis riscos geotécnicos e assim adotar medidas adequadas no 

desenvolvimento e reforço das galerias. 

 
   a)      b) 

Figura 42 – Zoneamento da qualidade do maciço rochoso ao longo das galerias. a) RMR; b) Sistema Q. 

Fonte: (AUTOR, 2020). 

 Sendo assim, o procedimento para classificação geomecânica prévia do maciço 

rochoso do entorno de escavações subterrâneas via modelos de blocos está concluído. Graças 

à combinação do conhecimento de caracterização geomecânica e geoestatística aplicada à 

geomecânica 

7.3 Verificação da precisão da estimativa 

A verificação da precisão da estimativa foi feita verificando os resultados do 

mapeamento geomecânico realizado nas escavações. Cabe lembrar que o mapeamento 

geomecânico via janelas de amostragem ou scanline é, somente, possível de ser realizado 

após a abertura da escavação. A Figura 43 ilustra a localização dos 55 pontos de mapeamento 
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e as classes da qualidade do maciço rochoso para o índice Sistema Q e RMR ao longo da 

escavação.  

 
   a)      b) 

Figura 43 – Localização dos pontos de mapeamento geomecânico e classe da qualidade de maciço rochoso. a) 
RMR; b) Sistema Q. 

Fonte: (AUTOR, 2020). 

Utilizando os pontos do mapeamento geomecânico foram confeccionados modelos de 

blocos da qualidade do maciço rochoso para o RMR e Sistema Q da Mina Fazenda Brasileiro 

(Figura 44). Nesta estimativa em razão do número restrito de amostras foi utilizado o método 

do vizinho mais próximo com raio de busca de 5 m, somente para representar a qualidade do 

maciço rochoso nas imediações destes pontos. 

    
   a)      b) 

Figura 44 - Zoneamento da qualidade do maciço rochoso ao longo das escavações subterrâneas utilizando o 
mapeamento geomecânico. a) RMR; b) Sistema Q. 

Fonte: (AUTOR, 2020). 

O zoneamento da qualidade do maciço rochoso utilizando os pontos do mapeamento 

geomecânico não abrange toda a extensão da galeria, mas fornece informações suficientes 

para que a comparação seja efetuada. 
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Ao se comparar os modelos de blocos da qualidade do maciço rochoso realizados com 

os dados dos furos de sonda (Figura 42) e com o mapeamento geomecânico na galeria (Figura 

44) é possível observar algumas diferenças entre os modelos. 

Quando do mapeamento geomecânico, o maciço rochoso no entorno das escavações 

obteve uma classificação geomecânica superior em comparação com a descrição geotécnica 

dos furos de sonda. Ou seja, na descrição geotécnica ocorreu uma maior penalização do 

maciço rochoso. Esta diferença já era esperada pois são duas metodologias diferentes de 

obtenção dos parâmetros geomecânicos necessários para classificação que podem, ainda, ser 

afetadas pelo fator humano de subjetividade. 

7.4 Dimensionamento de reforço por meio de modelo de blocos 

7.4.1 Modelo de blocos de reforço metodologias de Norwegian Road Authority 

Com base na Equação (17) para definição do espaçamento de tirantes, foi 

confeccionado o modelo blocos do espaçamento dos tirantes utilizando a Equação (19) no 

software de geoestatística. O espaçamento dos tirantes será de 30, 60, 120 e 300 cm e 

comprimento de 2,22 m conforme a Equação (18). A Figura 34 representa o modelo de blocos 

e o zoneamento do espaçamento da malha de tirantes pela metodologia da Norwegian Road 

Authority ao longo das galerias. 
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Figura 45 – Zoneamento do espaçamento da malha de tirante ao longo das galerias utilizando a metodologia da 
Norwegian Road Authority. 

Fonte: (AUTOR, 2020). 

7.4.2 Modelo de blocos de suporte utilizado na Mina Fazenda Brasileiro – Sistema Q 

Na Mina Fazenda Brasileiro o sistema de suporte é definido somente com base no valor 

do índice do Sistema Q obtido pelo mapeamento geomecânico nas escavações subterrâneas, 

conforme intervalo de definição das categorias de suporte apresentado na Tabela 10. Desta 

forma, utilizando o modelo de blocos do índice do Sistema Q e o intervalo das categorias de 

suporte foi realizada a definição/zoneamento das categorias de suportes ao longo das 

escavações ilustrada na Figura 46.  

 

Figura 46 – Zoneamento das categorias de suporte do Q System ao longo das galerias.  
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Fonte: (AUTOR, 2020). 

7.4.3 Modelo de blocos de reforço proposto para Mina Fazenda Brasileiro - MFB 

O dimensionamento de reforço proposto para a Mina Fazenda Brasileiro utiliza a 

análise conjunta da qualidade do maciço rochoso (RMR) e espaçamento médio das 

descontinuidades para definição da malha de suporte. A Figura 47 apresenta o resultado do 

modelo de blocos de dimensionamento da malha de tirante utilizando a Equação (13) no 

software de geoestatística. As categorias de suporte são descritas na Tabela 15. 

 
Figura 47 – Zoneamento das categorias de suporte da MFB sendo (a) o modelo de bloco das categorias de 

suporte e (b) o zoneamento das categorias de suporte ao longo das galerias. 
Fonte: (AUTOR, 2020).   
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Tabela 17 – Categoria de reforço metodologia MFB. 

Categorias de reforço 

Categoria 1 

Tirante 2,40 m 
RMR ≥ 40 e S ≥ 100 cm 
Espaçamento Sb = 1,6 m. 
Número de Tirantes por linha - 4 

Categoria 2 

Tirante de 2,40 m 
RMR ≥ 40 e S = 40 cm 
Espaçamento Sb = 1,3 m 
Número de Tirantes por linha - 5 

Categoria 3 

Tirante de 2,40 m 
RMR ≥ 40 e S = 20 cm 
Espaçamento Sb = 1,00 m 
Número de Tirantes por linha - 6 

Categoria 4 

Tirante de 2,40 m e tela metálica opcional 
RMR ≥ 40 e S = 10 cm 
Espaçamento Sb = 90 cm 
Número de Tirantes por linha - 7 

Categoria 5 

Tirante de 2,40 m e tela metálica 
RMR < 40 e S = 40 cm 
Espaçamento Sb = 1,00 m 
Número de Tirantes por linha - 6 

Categoria 6 

Tirante de 2,40 m e concreto projetado com 5 cm de espessura 
RMR < 40 e S ≤ 20 cm 
Espaçamento Sb = 1,00 m 
Número de Tirantes por linha - 8 

Fonte: (AUTOR, 2020). 

7.5 Estimativa da quantidade e custos com suporte de escavações subterrâneas usando 

modelos de blocos do Sistema Q. 

Como observado na Figura 46, as categorias de suporte possuem uma distribuição não 

uniforme em algumas regiões da escavação, sendo necessário proceder com a regularização 

destas categorias. Esse procedimento é realizado para uma melhor visualização das categorias 

de suporte necessárias na escavação, além de permitir o cálculo da extensão de cada categoria 

de suporte para esta região da mina 

A regularização é feita por meio da análise visual das categorias de suporte com maior 

representação em cada segmento da escavação, selecionando e alterando a categoria de 

alguns blocos para gerar um modelo de bloco final com limites bem definidos para cada 

categoria de suporte. Após a regularização, apenas as categorias de reforço 3 e 4 
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permaneceram como as categorias mais representativas (Figura 48). O comprimento de cada 

categoria e o número de tirantes necessários são mostrados na Tabela 16. 

 

Figura 48– Resultado da regularização das categorias de suporte ao longo das escavações subterrâneas. 

Fonte: (AUTOR, 2020). 

 

Tabela 18 – Número total de tirantes 

Categoria de 
Suporte 

Extensão 
Dispositivo de Suporte 

Quantidade  
Tipo Espaçamento Número por linha 

Categoria 3 355 m Tirante  1,0 x 1,0 m 4 1420 

Categoria 4 345 m 
Tirante 1,0 x 1,0 m 4 1380 
Tela Metálica 
2,4 x 3,0 m - 3 432 

Total 750 m  
Fonte: (AUTOR, 2020). 

Desta forma, para garantir a estabilidade e a segurança das escavações, serão 

necessários 2800 tirantes e 432 telas metálicas para reforçar os 750 metros de escavações. 

Sendo assim, o procedimento para estimativa da quantidade de suportes para 

escavações subterrâneas via modelos de blocos está concluído, produzindo um produto final 

com a quantidade e zoneamento dos sistemas de suporte. Para o cálculo do custo basta saber 

o custo unitário e instalação de cada dispositivo e multiplicar pela quantidade total necessária. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

O objetivo da representação espacial da qualidade do maciço rochoso é prover um 

modelo tridimensional onde seja possível identificar as diferentes características e qualidade 

ao longo do modelo do maciço rochoso, principalmente, nas regiões com maiores riscos 

geotécnicos. Por essa razão, para garantir uma maior preservação e representatividade dos 

dados iniciais presentes nos furos de sonda, fez-se necessário adotar estratégias de busca e 

definição dos parâmetros de estimativas diferentes daqueles empregados nas estimativas de 

teores. A sobre estimativa do RMR, ou Sistema Q pode acarretar alteração da classe do maciço 

rochoso e trazer riscos às operações em subsolo. 

Embora a krigagem por indicadores para a confecção do modelo blocos seja o método 

de estimativa mais indicado para variáveis não aditivas e amplamente utilizado para dados 

geomecânicos, a carência de estudos de comparação entre métodos de estimativa para 

confecção de modelos de blocos geomecânicos utilizando o mesmo banco de dados, motivou 

a busca de outros métodos, tais como KO, VMP e IQD.  

Outro ponto importante verificado foi a resolução do modelo utilizado (dimensões dos 

blocos). O modelo de blocos com dimensões de 2 x 2 x 2m, mostrou-se o mais adequado neste 

estudo, com melhor representação das variações dos intervalos dos índices de qualidade do 

maciço rochoso. Isto é possível, pois em um intervalo de comprimento menor existem 

variações significativas da qualidade do maciço rochoso (zona de falhas). Tal fato reforça a 

necessidade da adoção de estratégias e parâmetros de buscas diferentes e não usuais como 

os utilizados nas estimativas de teores de minérios. 

O banco de dados utilizado é caracterizado por variáveis não aditivas e possui um 

número reduzido de amostras, distribuídas em uma malha irregular em forma de leque com 

grande variação das distâncias entre as amostras. Isto acarreta um adensamento das amostras 

nas proximidades da galeria e um grande distanciamento nas extremidades dos leques de 

sondagem. Ademais, o banco de dados apresenta não uniformidade no espaçamento, no 

número de furos, nas distâncias e na inclinação entre furos distintos, baixa continuidade 

espacial e grande variação dos valores do RMR e Sistema Q ao longo dos furos.  
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Em razão de tais características, para obter um melhor resultado das estimativas 

utilizando as técnicas de krigagem por indicadores e krigagem ordinária, foi utilizado uma 

vizinhança de busca com grande alcance para englobar todos os blocos entre os furos de 

sonda. Juntamente com uma quantidade restrita de amostras, máximo de 4 e mínimo de 2 

amostras. Isso se fez necessário para reduzir a superestimação dos resultados decorrente do 

cálculo da média ponderada dos pesos de cada amostra no bloco estimado nas regiões com 

baixa qualidade geomecânica e/ou pouco número de amostras, e assim, reproduzir da melhor 

forma os dados iniciais. 

O método de interpolação simples, sem requinte matemático, como é o caso do VMP, 

também forneceu bons resultados com apenas algumas diferenças. Por outro lado, em razão 

de suas aplicabilidades, a KO e IQD não foram eficientes. Estes métodos são eficientes para 

estimativas de variáveis qualitativas nominais, o que não é o caso deste estudo, já que as 

variáveis geomecânicas são categóricas e não aditivas. 

Para este estudo, a KI foi o método de estimativa mais adequado para construção de 

modelos de blocos a partir de sessões de sondagem subterrânea em leque, apresentando 

melhores resultados em comparação aos demais métodos utilizados. 

Em relação aos modelos de blocos de dimensionamento de reforço e suporte de 

galerias subterrâneas os resultados obtidos foram positivos e promissores, alcançando os 

objetivos propostos desta pesquisa. 

O modelo de blocos de dimensionamento de reforço de galerias se justifica, pois 

permite estimar previamente o tipo e a quantidade de reforço e/ou suporte necessários para 

a estabilização da escavação, assim como os custos com estes dispositivos. 

A utilização do modelo de blocos de dimensionamento de reforço e suporte proposta 

possibilita uma estimativa de dimensionamento mais precisa e com redução de custos com 

retrabalho de instalação e inspeção, dado o melhor detalhamento e representatividade 

espacial das características geomecânicas do maciço rochoso via modelos de blocos 

geomecânicos. 
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O uso de modelos de blocos para o projeto de sistemas de reforço e suporte para 

escavações subterrâneas é uma aplicação direta e específica dos modelos de blocos das 

características geomecânicas da massa rochosa e mostra ser uma técnica eficaz com bons 

resultados. As três metodologias de dimensionamento de reforço e suporte utilizadas como 

exemplos neste estudo apresentaram bons resultados e semelhanças nas regiões com maior 

necessidade de suporte ou reforço. 

Como demonstrado, a metodologia utilizada pode ser aplicada a qualquer técnica de 

dimensionamento que utilize características geomecânicas identificáveis em testemunhos de 

sondagem ou outra variável que possa ser incluída no cálculo, como tensão in situ, litologia e 

profundidade. Para implementar esse procedimento na rotina operacional das minas em 

operação ou em novos projetos, é necessária uma descrição geomecânica sistemática em 

todos os furos de sonda e elaboração dos modelos de blocos necessários para o projeto. 

Vale ressaltar que as novas premissas de segurança em atividades em subsolo 

priorizam colaboradores e equipamentos. Procedimentos operacionais proibindo o trabalho 

em áreas não suportadas e a limitação do avanço do desenvolvimento da galeria mediante a 

instalação mecanizada de reforço e suporte ampliam a segurança.  

O dimensionamento prévio da malha de reforço e suporte por meio de modelagem 

geomecânica tridimensional, via modelos de blocos, contribui com estas premissas pois 

permite identificar as áreas com maior risco geotécnico e maior necessidade ou urgência da 

instalação dos dispositivos de reforço e suporte e assim programar com antecedência o 

deslocamento de equipamentos e pessoal para realizar esta atividade. 

A instalação mecanizada é uma realidade possível de ser implementada na totalidade 

das minas subterrâneas de substâncias metálicas em operação no Brasil como evolução das 

técnicas e equipamentos utilizados nas operações. A instalação mecanizada diminui a 

exposição dos colaboradores na frente de trabalho contra queda de fragmentos e também 

reduz o desgaste físico para na sua instalação. 

Por fim, a validação cruzada e análise visual do modelo de blocos do índice do Sistema 

Q e RMR confeccionados atestaram a boa correlação entre os valores estimados e dados 
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originais descritos nos furos de sonda e que o modelo é satisfatório considerando os valores 

do índice do Sistema Q descritos ao longo dos furos de sonda. 

Entretanto, a comparação entre os valores do índice do Sistema Q e do RMR dos furos 

de sonda e os obtidos no mapeamento geomecânico revelou uma diferença considerável. O 

maciço rochoso obteve melhor qualidade no mapeamento geomecânico e qualidade inferior 

na descrição geotécnica de furos de sonda.  

Para este estudo de caso, a descrição geotécnica dos testemunhos de sondagem 

penalizou mais o maciço rochoso do que o mapeamento geomecânico. Isso se deve às formas 

distintas de obtenção dos parâmetros geomecânicos na descrição geotécnica de testemunhos 

de sondagem e no mapeamento geomecânico para o cálculo dos valores do índice do Sistema 

Q e RMR. 

Essa diferença de classificação na qualidade do maciço rochoso, neste estudo, somente 

acarreta alterações nas categorias de suportes, ou seja, nos tipos de dispositivos de suporte e 

espaçamento necessários para garantir a segurança das atividades em subsolo. 

Não há nada que comprometa ou inviabilize a utilização dos dados de descrição 

geotécnica de testemunhos de sondagem para zoneamento e estimativa de categorias de 

suporte para futuras escavações subterrâneas. Pelo contrário, essa utilização somente 

confirma que a metodologia é eficaz e produz uma estimativa dos sistemas de suporte 

considerando um cenário mais conservador e em prol da segurança na medida que a descrição 

geotécnica de testemunhos sondagem penalizou mais o maciço rochoso. 

Caso se deseje que os resultados entre a descrição geomecânica em escavações 

subterrâneas e a descrição geotécnica de testemunho de sondagem tenham uma maior 

convergência, algumas medidas podem ser adotadas. Como por exemplo, utilizar um fator de 

correção ou aprimorar e padronizar as técnicas de descrição dos parâmetros geomecânicos 

entre as duas metodologias. 

Entretanto, em prol da segurança e com um caráter mais conservador, é preferível 

trabalhar com a pior condição de um  maciço rochoso, estimada pelos furos de sondagem, e 
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com a projeção da necessidade de uma maior quantidade e tipos de dispositivos de suporte, 

para uma maior margem de segurança dos custos necessários com os dispositivos de suporte. 

Somente após a abertura da escavação é que a real necessidade de suporte será definida com 

base nas condições do maciço rochoso ali presente. 

9 CONCLUSÃO 

Sendo assim, este estudo recomenda que a prática da confecção e utilização de 

modelos de blocos geomecânicos seja mais presente na indústria da mineração. Ademais, 

recomenda que o método de estimativa a ser utilizado deve ser sempre aquele com melhor 

reprodução das características originais do banco de dados. As vantagens de sua utilização no 

planejamento das escavações e no aumento da segurança nas operações é inegável, pois 

fornece uma previsão da qualidade do maciço rochoso antes de ocorrer a escavação e, como 

demonstrado no presente estudo, também pode subsidiar o dimensionamento de suporte e 

reforço de galerias subterrâneas tanto em projetos em fase inicial quanto em operação. 

O bom resultado deste dimensionamento depende de uma adequada coleta de dados 

com descrições precisas e confiáveis dos testemunhos de sondagem; de uma confecção de 

modelos blocos das características geomecânicas com maior representatividade e 

proximidade possível com a realidade; e da utilização de metodologias de dimensionamento 

de reforço e suporte condizentes com a realidade da escavação. 

Além de promover a maximização do aproveitamento das informações contidas nos 

testemunhos de sondagem no setor mineral, esta tese demonstra a eficácia e o pioneirismo 

da utilização de modelos de blocos de dimensionamento de suport/reforço para escavações 

subterrâneas. 
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10 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Durante o desenvolvimento dos estudos alguns fatores limitantes foram detectados e 

diagnosticados para melhoria e aprimoramento da metodologia desta tese. Desta forma, 

como continuidade dos trabalhos de pesquisa relacionados a temática de dimensionamento 

de reforço e suporte, recomenda – se para trabalhos futuros: 

 Promover ações de conscientização da importância da descrição geotécnica de 

testemunhos de sondagem e modelagem geomecânica tridimensional no 

incremento da segurança nas operações e sua inclusão na rotina operacional das 

atividades mineiras. 

 Desenvolver procedimento operacional para descrição geotécnica de testemunhos 

de sondagem para a modelagem geomecânica tridimensional e 

consequentemente para o dimensionamento de suporte e reforço de galerias 

subterrâneas. 

 Desenvolver software específico abrangendo todos os procedimentos utilizados 

nesta tese, de forma a tornar o processo mais ágil para o setor mineral. 
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