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RESUMO
Escavações subterrâneas profundas estão submetidas a um alto nível de tensões e, a depender das
características de resistência e feições estruturais do maciço rochoso, são formadas zonas plastificadas
no entorno da abertura, as quais podem comprometer sua estabilidade. Especificamente para
escavações realizadas em rochas metamórficas foliadas/xistosas, o mecanismo de iniciação e
progressão das rupturas está intrinsicamente relacionado à presença dessa feição estrutural, sendo
esse um relevante aspecto a ser compreendido. Nesse contexto, esse estudo teve como objetivo avaliar
os potenciais fatores que influenciaram a formação e contribuíram para variabilidade das zonas
plastificadas que ocorrem entre os níveis 12 e 15 da Rampa Fonte Grande Sul (Mina Cuiabá, SabaráMG), escavada em um maciço rochoso foliado. A partir de imagens de escaneamento 2-D da região,
inicialmente foi medida a extensão da zona plastificada em 17 pontos no entorno de 124 seções,
demonstrando-se que as tensões induzidas por bifurcações adjacentes à rampa contribuem para a alta
a variabilidade do padrão (extensão/orientação) das zonas plastificadas. Restringindo a análise a 39
seções isoladas, distantes ao menos 15 m de escavações secundárias, constatou-se que o padrão das
zonas plastificadas é altamente influenciado pela direção da escavação. Essa tendência foi
comprovada por modelagens numéricas bidimensionais (Phase²) e tridimensionais (RS3), as quais
evidenciaram que a anisotropia do maciço rochoso e sua orientação relativa ao eixo da escavação
afeta o padrão das zonas plastificadas no entorno da escavação. Tendo em vista que dentre os fatores
avaliados nas análises numéricas (profundidade, resistência do maciço, tensão in situ) a anisotropia
foi aquele que demonstrou afetar mais fortemente o padrão médio das zonas plastificadas, as
modelagens considerando o maciço rochoso isotrópico (critério de Hoek Brown) apresentaram
limitações em reproduzir precisamente o padrão real das rupturas da rampa, sendo esse problema
satisfatoriamente contornado através do uso da ferramenta de juntas ubíquas.

Palavras chave: escavação subterrânea; maciços rochosos anisotrópicos; zonas plastificadas;
modelagem numérica; juntas ubíquas.
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ABSTRACT
Deep underground excavations are subjected to high levels of stress and depending on the rock mass
characteristics such as strength and structural features, plastic zones are formed around the opening,
which may affect its stability. Especially for excavations carried out in metamorphic
foliated/schistous rocks, the mechanism of initiation and progression of the failures is intrinsically
related to the presence of these structural features, which is therefore an important aspect to be
understood. In this context, this study had the objective of evaluating the potential factors that
influenced the formation and contributed to the variability of the plastic zones that occur between the
levels 12 and 15 of the Fonte Grande Sul Ramp (Cuiabá Mine, Sabará-MG), excavated on a foliated
rock mass. Based on 2-D scanning images of the region, the extension of the plastic zones was initially
measured at 17 points around 124 sections, demonstrating that the stresses induced by bifurcations
adjacent to the ramp contribute to the high variability of the pattern (extension/orientation) of the
plastic zones. Restricting the analysis to 39 isolated sections (distant at least 15 m from adjacent
excavations), it was observed that the pattern of the plastic zones is highly influenced by the direction
of the excavation. This trend was confirmed by two-dimensional (Phase²) and three-dimensional
(RS3) numerical modeling, which showed that the anisotropy of the rock mass and its orientation
relative to the axis of the excavation affect the pattern of the plastic zones around the excavation.
Among the factors evaluated in the numerical analysis (depth, rock mass strength, in situ stress), the
anisotropy demonstrated to affect more strongly the average pattern of the plastic zones, so that the
modeling considering the rock mass as isotropic (Hoek Brown criterion) presented limitations in
accurately reproducing the actual pattern of ramp breakouts, and this issue was satisfactorily
overcome by the use of the ubiquitous joint tool.

Key words: underground excavation, anisotropic rock mass, plastic zones, numerical modeling,
ubiquitous joints.
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO
1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS
A segurança operacional deve ser vista como um preceito básico para qualquer projeto de
engenharia. Em se tratando de escavações subterrâneas profundas, o entendimento do
comportamento do maciço rochoso e dos danos ocasionados pela abertura é primordial para
garantir a estabilidade da mesma e minimizar os riscos operacionais e financeiros
relacionados ao projeto. Dada a alta relevância e do tema, diversos estudos sobre os
mecanismos de ruptura que ocorrem no entorno de escavações em rochas têm sido publicados
nas últimas décadas. Sabe-se que prever o comportamento de maciços rochosos é um
processo complexo, visto que os mesmos são compostos por material natural cujas
propriedades físicas e mecânicas não são definidas nem controladas por um processo
industrial, tal como ocorre com metais. Formados por variados processos geológicos, os
maciços rochosos podem ser altamente descontínuos, heterogêneos, anisotrópicos e
inelásticos.

Além da complexidade associada à inerente heterogeneidade dos maciços rochosos, a qual
reflete em variabilidades em suas propriedades de resistência, a escavação de uma abertura
subterrânea gera uma redistribuição de tensões em torno da mesma. Assim, um maciço
rochoso previamente estável sob as condições de tensão in situ (naturais) poderá ter seu
comportamento modificado, tornar-se instável e, eventualmente, romper sob o novo estado
de tensões, resultante da redistribuição das tensões provocada pela abertura. Para
compreender o comportamento de escavações subterrâneas é necessário, portanto, estimar a
resistência do maciço rochoso e as tensões a que ele se encontra submetido, de forma a prever
deslocamentos, deformações e rupturas que comprometem sua estabilidade e possibilitando
o adequado dimensionamento de suportes para garanti-la.
Dentre as características estruturais do maciço rochoso que tornam o processo de
previsibilidade do comportamento de escavações mais complexo encontra-se a anisotropia,
a qual estabelece que o material apresenta diferentes propriedades físicas/mecânicas a
depender da direção. Em maciços rochosos essa propriedade é verificada em rochas em
1

metamórficas tais como filitos e xistos, sendo resultado de processos geológicos que
permitiram os minerais a se orientarem de uma forma preferencial. Entretanto, critérios de
resistência usuais que consideram os maciços rochosos meios isotrópicos não contemplam
essa característica e podem resultar em conclusões errôneas ou imprecisas sobre o
comportamento da escavação.

Na região do Quadrilátero Ferrífero, em Minas Gerais, diversos depósitos de ouro são
explotados por métodos de lavra subterrâneos em maciços rochosos anisotrópicos, sendo de
grande relevância o entendimento da influência dessa característica na estabilidade dessas
aberturas. Nesse contexto, encontra-se a mina Cuiabá, maior mina subterrânea de ouro em
operação no Brasil, com escavações que ultrapassam 1200 m de profundidade. De forma
geral, a mineralização de ouro na mina Cuiabá está inserida no litotipo denominado formação
ferrífera bandada (BIF-banded iron formation) e as encaixantes são diversos litotipos
metamórficos, genericamente denominados xistos devido à estrutura foliada.

Na mina Cuiabá, a rampa Fonte Grande Sul (FGS) é o principal acesso ao corpo mineralizado
Fonte Grande Sul e sua extensão supera 2,7 Km, compreendida entre as profundidades de
680 m e 1200 m. Dada sua importância operacional e ao alto fluxo de trabalhadores e
equipamentos, a rampa é uma região da mina que requer alta segurança geotécnica. As altas
tensões atuantes em profundidade aliadas ao comportamento frágil e anisotrópico dos xistos
encaixantes contribuíram para ocorrência de rupturas de diversas magnitudes ao longo da
rampa. Essas rupturas, aliadas a outros fatores, culminaram na formação de extensas zonas
plastificadas no entorno da escavação, muito variáveis e cujos mecanismos de formação serão
investigados no presente trabalho, com base na análise de imagens de escaneamento e com o
auxílio de programas de modelagens numéricas.
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1.2 OBJETIVO DA DISSERTAÇÃO

O objetivo dessa dissertação consiste, essencialmente, em analisar o padrão (extensão e
orientação) das zonas plastificadas que ocorrem entre os níveis 12 e 15 da rampa Fonte
Grande Sul e, com o auxílio de modelagens numéricas computacionais, avaliar fatores que
influenciaram sua formação, dentre eles resistência do maciço rochoso, tensão in situ e
direção de escavação.

De um modo mais específico, tendo em vista que a escavação da rampa foi realizada em um
maciço rochoso foliado, esse trabalho busca compreender os mecanismos de ruptura de
rochas anisotrópicas, verificar se eles se manifestam ao longo da região em estudo (através
das imagens de escaneamento) e, por fim, avaliar a capacidade limitações dos modelos
numéricos em reproduzir ou indicar tendências sobre o comportamento de escavações
realizadas sob essas condições.

1.3 METODOLOGIA

A revisão da literatura consistiu na primeira fase desse trabalho, sendo nela abordados os
aspectos teóricos mais relevantes para idealização, realização e compreensão do trabalho.
Primeiramente, foram brevemente revisados os tópicos gerais em que se baseiam as análises
de estabilidade de uma escavação: parâmetros geomecânicos, classificações, tensões,
métodos numéricos de análise. Em seguida, foi dada ênfase aos mecanismos de ruptura de
escavações realizadas em rochas anisotrópicas e aos métodos que têm sido utilizados para
abordar o problema.

A etapa de revisão da literatura também consistiu na compilação de dados sobre a Mina
Cuiabá, dispostas em trabalhos acadêmicos e relatórios internos de consultorias, os quais
forneceram uma base sólida de informações sobre a região. Em relação ao foco desse estudo,
a rampa Fonte Grande Sul, os dados de levantamento geotécnico e imagens de escaneamento
foram coletados e gentilmente cedidos por Pereira (2016). Salienta-se, dessa forma, que a
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presente dissertação consiste em um complemento ao trabalho do autor, visto que o mesmo
não realizou modelagens com o objetivo de auxiliar na compreensão do comportamento da
rampa. Com a finalidade de observar em campo a configuração das rupturas da rampa e
compreender melhor o problema em questão foram também realizadas duas visitas a campo.

A definição de uma metodologia para análise das zonas plastificadas da rampa foi um desafio
enfrentado para realização desse trabalho, devido à grande variabilidade capturada pelas
imagens de escaneamento. Pereira (2016) relata que ao longo da rampa FGS foi verificada
uma altíssima variabilidade das zonas plastificadas, tendo seu trabalho demonstrado
dificuldade em se estabelecer correlações entre aspectos teóricos e a condição geotécnica
atual da rampa. O autor atribuiu a alta variação das zonas plastificadas ao uso constante do
equipamento para remoção de blocos soltos (scaler), o qual modifica de forma intensa e
aleatória o estado de tensão no entorno da escavação, desde o início de seu desenvolvimento,
em 2007. Devido a essa adversidade, as análises consideradas no presente trabalho buscam
avaliar fatores puramente geotécnicos que contribuam para a variabilidade observada ao
longo da rampa, adotando-se a premissa de que o scaler atuou removendo somente as partes
da rocha plastificadas (blocos soltos).

A metodologia desse trabalho foi dividida em duas fases. A primeira consistiu na obtenção
de um panorama geral das zonas plastificadas que ocorrem ao longo da rampa, realizada
através da medição da profundidade das zonas plastificadas em 17 pontos no entorno de 124
seções compreendidas entre os níveis 12 e 15. Nessa etapa foi determinada a zona plastificada
média e a variabilidade das mesmas para cada nível, analisando-se a influência da presença
de bifurcações adjacentes no padrão (extensão e orientação) e na variabilidade das zonas
plastificadas médias. Para evitar o efeito de tensões induzidas por escavações secundárias,
foram selecionadas 39 seções isoladas da rampa para avaliar a influência da profundidade e
da direção da escavação no padrão da zona plastificada, as tendências verificadas nessa etapa
serviram de base para comparação com os resultados das modelagens numéricas.
As modelagens numéricas foram realizadas através dos programas Phase² versão 8.0 e RS3
versão 1.0, ambos desenvolvidos pela empresa Rocscience. Os dados de resistência e
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deformabilidade do maciço rochoso necessários para a modelagem computacional foram
estimados através dos valores de GSI (Geological Strength Index) provenientes de
levantamentos de campo e de ensaios de compressão uniaxial. Tendo em vista que para
comparação com as análises numéricas, foram consideradas somente os dados relativos às
seções “isoladas” da rampa (distantes mais de 15 m de escavações secundárias), o estado de
tensão in situ adotado foi calculado conforme o padrão adotado em modelagens da mina.

Definidos os parâmetros de entrada dos modelos, a modelagem bidimensional, através do
Phase², buscou avaliar como diversos parâmetros influenciaram o padrão das zonas
plastificadas no entorno da escavação. Primeiramente modelou-se o maciço rochoso como
isotrópico, sendo as rupturas definidas unicamente pelo critério de Hoek e Brown. Constatada
as limitações dos modelos isotrópicos em reproduzirem o padrão das zonas plastificadas
médias da rampa FGS, a segunda etapa das modelagens teve como objetivo avaliar a
influência da anisotropia do maciço rochoso no padrão das zonas plastificadas, através da
abordagem por juntas ubíquas. Nessa etapa, primeiramente foi realizado um estudo
paramétrico de um caso hipotético, comparando-se os resultados dos modelos numéricos à
formulação analítica de Daemen (1983), a fim de se confirmar a validade da ferramenta de
juntas ubíquas do programa Phase².

As análises bidimensionais por juntas ubíquas assumem paralelismo entre o eixo da
escavação e o direção das estruturas e situações em que essa condição de paralelismo não
ocorre devem ser analisadas também por modelagens tridimensionais, visando uma
interpretação mais realística dos fatores estruturais. Dessa forma, por fim, foram realizadas
3-D com uso do programa RS3, unicamente com o objetivo de verificar se as simplificações
utilizadas na análise bidimensional, relativas à orientação das juntas, são coerentes. A Figura
1.1, a seguir, detalha os aspectos analisados em cada etapa do trabalho bem como a ordem
de execução.

5

Figura 1.1: Fluxograma descrevendo as etapas do trabalho.
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1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO

A presente dissertação foi estruturada em seis Capítulos e três Anexos. No Capítulo 1
apresenta-se uma introdução sobre o tema, o objetivo e a metodologia adotada no trabalho.
O Capítulo 2 contém a descrição dos aspectos teóricos mais relevantes, sendo dada ênfase
aos mecanismos de ruptura de escavações realizadas em rochas anisotrópicas e informações
sobre a Mina Cuiabá.

O Capítulo 3 apresenta a interpretação dos mecanismos de ruptura que ocorrem na rampa
FGS, o procedimento de medição e uma avaliação quantitativa das zonas plastificadas, onde
foi investigado como certos parâmetros afetam a variabilidade do padrão (extensão e
orientação) das mesmas. No Capítulo 4 têm-se os resultados das modelagens computacionais
realizadas com o objetivo de avaliar a influência de parâmetros geotécnicos (resistência do
maciço rochoso, profundidade, anisotropia, direção de escavação) no padrão das zonas
plastificadas no entorno de uma seção da rampa. Nesse capítulo são realizadas comparações
entre os resultados teóricos, provenientes das modelagens, e as tendências reais, obtidas
através de medidas das seções de escaneamento e apresentadas no Capítulo 3.

Por fim, o Capítulo 5 trata das conclusões do estudo e sugestões para pesquisas futuras. Nos
Anexos são estão dispostas as representações em planta dos níveis 12 ao 15 da rampa FGS,
as imagens de escaneamento das seções isoladas e as tabelas contendo as medidas das zonas
plastificadas.
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CAPÍTULO 2 - REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 MACIÇOS ROCHOSOS

Diferentemente de outros materiais utilizados na engenharia, as rochas são compostas por
material natural cujas propriedades físicas e mecânicas não são definidas nem controladas
por um processo industrial, tal como são os metais. As rochas contêm descontinuidades
estruturais de vários tipos, sendo o material entre as feições definido como “rocha intacta”, a
qual geralmente é representada por uma amostra de mão ou um fragmento de testemunho de
sondagem. O conjunto formado pela rocha intacta e descontinuidades é denominado “maciço
rochoso”, o qual se encontra disposto em seu local natural de formação (in situ).
Mesmo uma amostra de mão de rocha designada como “intacta”, que a olho nu apresenta-se
como um material homogêneo e contínuo, pode ser, em microescala, altamente fissurada e
descontínua. A Figura 2.1 mostra uma imagem de lâmina delgada para uma amostra de
gnaisse, demonstrando que em escala microscópica a rocha apresenta microfissuras inter e
intra granulares que lhe conferem heterogeneidades (Figueiredo, 2015). Tendo em vista essa
complexidade, o conceito “rocha intacta”, de fato, refere-se a um material “semi-intacto” ou
“pseudo-intacto”.

Figura 2.1: Rocha metamórfica (gnaisse) e sua estrutura microscópica, contendo
microfissuras (Figueiredo, 2015).
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Brady e Brown (2004) pontuam que, a depender da escala do problema, do nível de tensão e
das características das descontinuidades (orientação e resistência), o comportamento da
escavação poderá ser governado pelas propriedades da rocha intacta, das descontinuidades
ou de ambos. Segundo os autores, quando o espaçamento das descontinuidades é pequeno
em relação à escala do problema, a presença dessas feições estruturais pode ser negligenciada
e o maciço tratado como um “contínuo equivalente”.

Figura 2.2: Efeito escala em uma escavação subterrânea (depois de Brady e Brown, 2004)

2.1.1 Deformabilidade e resistência da rocha intacta

O estudo do comportamento mecânico do maciço rochoso consiste, basicamente, em
determinar os parâmetros de resistência e deformabilidade da rocha intacta e das
descontinuidades que o compõem. O ensaio de compressão uniaxial é o teste em rochas mais
amplamente utilizado na obtenção de parâmetros de rocha intacta, os quais são utilizados
para classificação dos maciços rochosos e para determinação dos critérios de resistência do
maciço rochoso. Dessa forma, a estimativa e entendimento dessas propriedades é primordial
para o dimensionamento e monitoramento das escavações.
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Dentre amostras de uma mesma litologia, Brady e Brown (2004) explicam que a resistência
à compressão uniaxial pode apresentar uma alta variabilidade, visto que uma rocha de mesma
composição pode ter sido submetida a diferentes graus de intemperismo, temperatura e
pressão ao longo de sua história geológica. Muito embora o nome litotipo possa ser um
indicativo qualitativo do comportamento mecânico, é imprescindível que amostras de certa
localidade sejam testadas.
A técnica e procedimentos para realização do ensaio de compressão uniaxial são definidos
pela comissão de padronização de testes de campo e laboratório da International Society of
Rock Mechanics (ISRM) Uma das principais recomendações para realização do teste é em
relação à forma amostra, a qual deve ser cilíndrica e ter uma relação altura/diâmetro de 2.5 a
3, diâmetro maior que 54 mm e ao menos dez vezes maior que o tamanho do maior grão da
rocha. Esses e demais requisitos para realização dos testes têm o objetivo de minimizar a
influência de fatores que podem interferir nos resultados, tais como a taxa de carregamento,
rigidez da prensa para o ensaio, ciclos de carregamento descarregamento, número de
amostras, entre outros.
A partir do ensaio de compressão uniaxial é possível obter a resistência à compressão uniaxial
da rocha intacta (Unconfined Compressive Strength- UCS ou c) e determinar os parâmetros
de elasticidade: o módulo de Young ou de deformabilidade (E) e o coeficiente ou razão de
Poisson (). Um resultado típico do ensaio de compressão uniaxial é apresentado na Figura
2.3. Visto que o módulo de Young varia com o carregamento, observa-se que podem ser
definidos três valores (tangente, médio e secante), obtidos com base na curva de deformação
axial x tensão axial, e correspondem à tangente da reta que os definem. O coeficiente de
Poisson () é a grandeza que representa fisicamente a deformação transversal da amostra,
sendo calculado pela razão entre a deformação transversal e axial.

De acordo com Brady e Brown (2004), o gráfico da Figura 2.3 permite ainda a identificação
de quatro estágios de tensão-deformação:


No primeiro estágio, o carregamento ocasiona o fechamento das microfissuras;
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No segundo estágio, ocorre deformação elástica (trecho linear) até atingir o valor ci,
onde se inicia a propagação estável e irreversível das microfissuras;



No terceiro estágio, as microfissuras se propagam até atingir a tensão cd, quando se
acumulam ao ponto de gerarem propagação instável, iniciando as deformações
irreversíveis (plásticas).



No quarto estágio, a propagação dos danos continua até alcançar o pico, onde é
possível identificar o rompimento macroscópico da amostra e estabelecer a tensão
correspondente à resistência à compressão uniaxial da rocha intacta (c ou UCS).

Figura 2.3: Resultado típico dos ensaios de compressão uniaxial (Brady e Brown, 2004).

O início das deformações plásticas ocorre na tensão de escoamento (y) e, após esse ponto,
o comportamento de uma rocha pode ser rúptil (frágil) ou dúctil. Caso a rocha não suporte
mais esforços (aumento de tensão), ocorre o processo de fraturamento frágil (Figura 2.4-a),
caracterizado por uma perda súbita de resistência seguida de pequena ou nenhuma
deformação plástica, definindo um comportamento de amolecimento. Por outro lado, o
comportamento é dúctil quando a rocha é capaz de absorver um aumento de tensão sem
11

perder sua capacidade de carga, mantendo uma deformação permanente e definindo um
processo de endurecimento (Figura 2.4-b). A tensão confinante à que a rocha está submetida
é um importante fator que influencia seu tipo de comportamento e será o tópico discutido a

Tensão

seguir.

Deformação
Figura 2.4: Comportamentos de uma rocha após atingir a tensão de escoamento (y): (a)
frágil e amolecimento; (b) dúctil e endurecimento (Brady e Brown, 2004).

Ensaio de compressão triaxial

As amostras utilizadas no ensaio de compressão triaxial são preparadas da mesma maneira
daquelas utilizadas no ensaio de compressão uniaxial. Nesse teste, são utilizadas células
triaxiais, as quais permitem a aplicação de uma tensão confinante axissimétrica constante (3
=2),

proveniente da ação de um fluido e de uma tensão axial (1) crescente no corpo de

prova.

Brady e Brown (2004) analisaram os resultados de ensaios triaxiais realizados em calcário,
os quais são apresentados na Figura 2.5. Os autores observaram que, ao serem carregadas, as
amostras submetidas às tensões confinantes de 2 e 5 MPa inicialmente sofrem contração
devido ao fechamento das microfissuras, a qual cessou antes de ser alcançada a tensão de
pico. A partir daí, devido à propagação e acúmulo do fraturamento interno, as amostras
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dilataram (aumentaram de volume), exibindo uma deformação volumétrica (v) líquida
negativa. Na amostra submetida a alto confinamento (10 MPa), a dilatação permaneceu
suprimida durante todo o teste, apresentando assim uma deformação volumétrica positiva
(contráctil). As curvas também demonstram a relação de proporcionalidade inversa entre
tensão confinante e dilatação.

Tensão de pico

v (%)

Dilatação

Contração

a (%)
Figura 2.5: Resultados de ensaios triaxiais em calcário, com medida de deformação
volumétrica (v) (Elliot, 2002 apud Brady e Brown, 2004).

Outra importante informação proveniente de ensaios de compressão triaxial diz respeito ao
efeito do confinamento no comportamento da rocha intacta. A Figura 2.6 apresenta os
resultados de ensaios realizados por Wawersik e Fairhustff (1970) apud Brady e Brown
(2004) em mármores do Tennessee, para diferentes tensões confinantes, indicadas nas
respectivas curvas. A análise das curvas mostra que o aumento do confinamento (3)
ocasiona:


Aumento da tensão de pico (c), a rocha se torna mais resistente e a diferença entre a
resistência de pico e residual diminui significativamente;
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Transição do comportamento frágil para dúctil, quando a rocha passa a apresentar
comportamento totalmente plástico, com deformação contínua sem que haja perda
da resistência.

Figura 2.6: Curva de tensão vs deformação resultantes de ensaios triaxiais realizados em
mármore (Brady e Brown, 2004).

De acordo com Goodman (1989), a transição entre o comportamento frágil e dúctil ocorre
para tensões confinantes muito superiores àquelas típicas de projetos de engenharia civil,
exceto para algumas rochas evaporíticas e argilas. Brady e Brown (2004) explicam que o
comportamento dúctil não é um ponto de interesse para problemas práticos de mineração, já
que de acordo com estudos, as rochas ígneas e metamórficas com maiores teores de sílica,
como granito e quartzito, permanecem frágeis em tensões confinantes superiores a 1000
MPa.

2.1.2 Critérios de resistência

Critério de Ruptura de Mohr-Coulomb
Goodman (1989) define ruptura como a perda de integridade da amostra de rocha, que, em
um contexto de engenharia, implica na perda de capacidade de desempenhar sua função. Para
definição de sob quais condições os materiais atingem deformações inaceitáveis ou se
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rompem, são utilizadas funções de componentes de tensão denominadas critérios de
resistência. Segundo o autor, o critério de resistência mais amplamente utilizado para rochas
é o de Mohr -Coulomb, o qual foi desenvolvido por Coulomb em 1776 e modificado após
1820 para contemplar o conceito de tensão hoje utilizado.

O critério de ruptura de Mohr-Coulomb estabelece que a ruptura ocorra quando a tensão
cisalhante num determinado ponto da amostra atinge a resistência ao cisalhamento do
material, a qual depende de uma parcela coesiva (c) e outra friccional ()A Figura 2.7 ilustra
o esquema de uma amostra submetida a tensões compressivas e .

Figura 2.7: Ruptura por cisalhamento no plano ab (Brady e Brown, 2004).
Conforme a amostra é comprimida e 1 aumenta, o plano ab, de inclinação  é aquele onde
a resistência ao cisalhamento será primeiramente atingida, mobilizando uma resistência cujo
valor é determinado pela Equação 2.1:
𝜏 = 𝑐 + 𝜎𝑛 . 𝑡𝑎𝑛𝜑

(2.1)

As componentes de tensão normal (n) e cisalhante () atuantes podem ser determinadas
através de trigonometria simples pelas Equações 2.2 e 2.3:
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1
1
𝜎𝑛 = (𝜎1 + 𝜎3 ) + (𝜎1 − 𝜎3 ). cos 2𝛽
2
2

(2.2)

1
𝜏 = (𝜎1 − 𝜎3 ). sen 2𝛽
2

(2.3)

A Figura 2.8 mostra que os estados de tensão nos quais ocorrem rupturas em um dado plano,
definidos em termos de en, podem ser representados graficamente por círculos de Mohr,
cuja reta tangente forma uma envoltória de resistência, a qual permite a definição dos
parâmetros c e . O esquema ilustrado mostra ainda que os círculos de Mohr podem ser
traçados a partir dos ensaios de compressão uniaxial (3=0), de compressão triaxial
(1 >3=2) ou ensaios de tração para valores negativos de 3.

Figura 2.8: Envoltória de resistência em termos de tensões cisalhante e normal
(Nogueira, 2015).

A resistência à tração também pode ser obtida algebricamente extrapolando-se o envelope de
resistência (1=0), através da Equação 2.4:
𝜎𝑇 =

2𝑐 cos 𝜑
1 + sin 𝜑

(2.4)

Segundo Brady e Brown (2004), o ensaio de tração uniaxial é de difícil execução, entretanto,
quando realizado satisfatoriamente os resultados mostram que o valor de resistência à tração
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obtido através pela da Equação 2.4 é sobrestimado, sendo, na prática, prudente e conservador
adotar na a uma resistência à tração nula.

Apesar da facilidade de utilização do critério de Mohr-Coulomb, alguns fatores fazem com
que essa metodologia não seja a mais adequada para cálculo dos parâmetros de resistência
de pico. Ao contrário do que estabelece a formulação e conforme mostra o envelope de
resistência ilustrado na Figura 2.8, os envelopes de resistência de pico obtidos
experimentalmente são, geralmente, não lineares. Além disso, esse critério pressupõe que na
tensão de pico ocorre uma ruptura por cisalhamento segundo uma dada direção, o que não é
sempre observado em resultados experimentais. Diante das limitações expostas, foram
desenvolvidos critérios empíricos que melhor se ajustam a resultados de laboratório e in situ,
tal como o Hoek e Brown (1980), atualmente o mais utilizado na prática da mineração e
brevemente descrito a seguir.

Critério de ruptura de Hoek e Brown

Os critérios de ruptura empíricos baseiam-se na teoria de Griffith sobre a propagação de
fraturas aleatoriamente orientadas submetidas à compressão plana, a qual define um critério
de resistência parabólico (Figura 2.9-a). A teoria prevê que a tensão compressiva uniaxial
que promove a propagação da fratura é sempre oito vezes maior que a resistência à tração
(To ou t), como mostra a Figura 2.9 (b).
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Figura 2.9: Envelopes de resistência de Griffith para propagação de fraturas sob
compressão. Em (a) em função das tensões cisalhante e normal e (b) em função das tensões
principais (Brady e Brown, 2004).

Com base na teoria de Griffith, o critério de ruptura proposto por Hoek e Brown (1980) é
descrito por uma expressão algébrica com a utilização de uma potência, de forma que a
envoltória remeta aos aspectos das curvas apresentadas na Figura 2.9 (a e b), côncavas para
baixo. Dessa forma, para rocha intacta ou maciço rochoso fraturado, a fórmula generalizada
do critério empírico de Hoek Brown é definida pela Equação 2.5:

𝜎1 = 𝜎3 + 𝜎𝑐 (𝑚𝑏

𝑎
𝜎3
+ 𝑠)
𝜎1

Onde:


𝜎1 𝑒 𝜎3  tensões principais maior e menor na ruptura (MPa);



𝜎𝑐 : resistência à compressão uniaxial da rocha intacta (MPa);



𝑚𝑏 : valor da constante mi reduzido para o maciço rochoso em questão;



𝑠 𝑒 𝑎: constantes que dependem das características do maciço rochoso.
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(2.5)

Para rochas de boa qualidade (GSI>25), Hoek e Brown (1980) recomendam adotar um valor
de 0,5 para constante “a”. Os valores da constante empírica “mi” dependem do litotipo e
foram tabelados por Marinos e Hoek (2000). Para maciços rochosos xistosos , em específico,
os valores de mi estimados referem-se a amostras de rochas testadas com a direção do
carregamento uniaxial perpendicular ao plano de foliação, e uma condição de ensaio diferente
dessa pode modificar significantemente o valor do parâmetro.
Os significados físicos dos parâmetros “mb” e “s” são, respectivamente, análogos ao ângulo
de atrito e coesão do critério de Mohr- Coulomb e são calculados com base no valor do GSI
(Geological Strength Index) do maciço rochoso, obtido através da classificação geomecânica,
e do D (fator de dano por detonação), por meio das Equações 2.6 e 2.7:
𝐺𝑆𝐼−100

𝑚𝑏 = 𝑚𝑖 𝑒 28−14𝐷

𝑠=𝑒

𝐺𝑆𝐼−100
9−3𝐷

(2.6)

(2.7)

Considerando-se o comportamento elasto-plástico do maciço rochoso, depois de atingida a
tensão de ruptura (c), os parâmetros que controlam a progressão da deformação do maciço
são denominados residuais. Segundo Crowder e Bawden (2004) a determinação desses
parâmetros que descrevem o comportamento pós-pico representa um desafio à Mecânica das
Rochas, não sendo ainda bem compreendido o processo fe amolecimento que ocorre na
transição entre os comportamentos de pico e residual.

Em geral, para rochas frágeis, assume-se uma queda abrupta da resistência, estimando-se que
o parâmetro mb (parcela friccional) sofra uma grande redução e o parâmetro s (parcela
coesiva) aproxime-se de zero. Cai et al. (2007) estimam que o GSI residual do maciço
rochoso (GSIres) é aproximadamente 35% do valor do GSI de pico, podendo ser calculado
pela Equação (2.8), proposta pelos autores:
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𝐺𝑆𝐼𝑟𝑒𝑠 = 𝐺𝑆𝐼. 𝑒 −0.0134.𝐺𝑆𝐼

(2.8)

A partir do valor de GSIres estimado podem então ser calculados os valores residuais mbres e
sres, através das Equações 2.6 e 2.7.

2.1.3 Classificações geomecânicas

Visto que os sistemas de classificação geomecânica são tópicos amplamente revisados em
trabalhos acadêmicos, nessa dissertação serão apresentados somente os aspectos mais
pertinentes para elaboração da mesma. Uma discussão mais completa sobre o assunto, assim
como as tabelas utilizadas nas classificações podem ser consultadas em Brady e Brown
(2004).

As classificações geomecânicas têm como objetivo principal identificar os parâmetros mais
significativos que interferem no comportamento dos maciços rochosos. Atualmente, as
classificações mais relevantes aplicadas na prática da engenharia são:


Sistema RMR (Rock Mass Rating), desenvolvido por Bieniawiski (1973,1989);



Sistema Q (Tunneling Quality Index), desenvolvido por Barton et. al. (1974) e
modificado em 1993;



GSI (Geological Strength Index), desenvolvido por Hoek et. al.(1994) e modificado
por Marinos e Hoek (2000).

Dentre os sistemas mencionados, apesar de o GSI ter sido desenvolvido mais recentemente,
será o primeiro a ser revisto dada sua importância para definição do critério de ruptura de
Hoek Brown descrito anteriormente.
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Geological Strength Index (GSI)

O sistema de classificação GSI (Geological Strength Index) foi desenvolvido de forma a
considerar aspectos qualitativos da estrutura do maciço e das descontinuidades que
influenciam na deformabilidade e resistência do maciço rochoso. A partir de ábacos, o GSI
do maciço rochoso é determinado com base nas características estruturais do maciço e na
condição das descontinuidades, informações as quais são obtidas por meio de descrições
geológicas em campo ou de testemunhos de sondagens.

Nos ábacos, a estrutura do maciço pode ser classificada como intacta (maciça), blocosa,
desintegrada e foliada, havendo um ábaco específico para caracterização de maciços
rochosos metamórficos xistosos, apresentado por Hoek (2001). A condição das
descontinuidades é caracterizada através da mesma metodologia do adotada no sistema Rock
Mass Rating (RMR), onde são atribuídos pesos aos seguintes aspectos das mesmas:
persistência, abertura, rugosidade, preenchimento e alteração das paredes. Definidas as
características do maciço e das descontinuidades, os ábacos podem indicar valores de GSI
que variam de 5 (pior qualidade) a 90.

Além dos parâmetros de resistência de Hoek e Brown, a partir dos valores de GSI é possível
determinar os parâmetros de deformabilidade do maciço rochoso. Sendo (D) O fator de dano,
o módulo de deformabilidade do maciço rochoso (Em) pode ser estimado pela Equação 2.9
(Hoek et al,2002):
𝐺𝑆𝐼−10
𝐷
𝐸𝑚 = (1 − ) . 10 40
2

(2.9)

Flores e Karzulovic (2003) apud Coffey (2013) propuseram a Equação 2.10 para cálculo do
coeficiente de Poisson do maciço rochoso:
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𝜈𝑚 = 0.4 −

𝐺𝑆𝐼 0.7
100

(2.10)

Por sua concepção, a aplicabilidade do critério de Hoek-Brown requer que o maciço seja
maciço ou muito fraturado de forma apresentar comportamento isotrópico, cumprindo a
premissa de que a estrutura do maciço rochoso em larga escala reflete àquela da rocha intacta
em microescala, como mostrado anteriormente na Figura 2.1. Marinos e Hoek (2000)
salientam que a classificação GSI não se aplica a rupturas controladas por feições estruturais,
tal como quando o maciço é interceptado por descontinuidades com espaçamento de ordem
similar às dimensões da escavação.

Além disso, maciços rochosos que possuem até três famílias de descontinuidades fortemente
dominantes, apresentam uma condição de anisotropia, o que pode tornar o uso do GSI e do
critério de Hoek-Brown inapropriados. Marinos e Hoek (2000) relatam, entretanto, que essa
limitação depende da orientação tridimensional das feições e da diferença entre sua
resistência e a do maciço rochoso, podendo em alguns casos, o GSI ser satisfatoriamente
utilizado. Segundo os autores, em análises numéricas envolvendo uma única descontinuidade
bem definida, pode ser apropriado atribuir o critério de Hoek Brown para o maciço como um
todo e superpor a descontinuidade como um elemento menos resistente.

Sistema de classificação Rock Mass Rating (RMR)

O sistema de classificação geomecânica proposto por Bieniawiski (1973) foi desenvolvido
baseado em dados referentes a escavações em rocha sedimentares e tem sido modificado ao
longo dos anos para aplicação em diversos tipos de escavação, mantendo os princípios
básicos do sistema. A última versão é a de Bieniwaski (1989), que classifica a qualidade do
maciço rochoso em cinco classes, determinada através de tabelas nas quais são atribuídos
pesos referentes a seis parâmetros do maciço rochoso:


Resistência à compressão uniaxial (c);
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RQD (Rock Quality Designation);



Espaçamento entre as juntas (todos os tipos de descontinuidades);



Condição das descontinuidades (persistência, abertura, rugosidade, preenchimento,
alteração das paredes);



Orientação das descontinuidades em relação ao eixo da escavação (fator de correção)



Presença de água subterrânea

O RQD (Rock Quality Designation) (Deere, 1964 apud Brady e Brown, 2004) é um índice
que estima a qualidade do maciço rochoso a partir de amostras de testemunho de sondagem
diamantada. O método consiste em medir o comprimento de blocos “intactos” (maiores que
10 cm) presentes nos testemunhos, somá-los e dividir pelo comprimento total do testemunho.
A Figura 2.10 indica as medições do testemunho e o procedimento de cálculo do índice RQD.
Quando não é possível obter acesso aos testemunhos, o RQD pode ser diretamente estimado
no maciço rochoso, com base índice volumétrico de descontinuidades (Jv).

Figura 2.10: Exemplo de cálculo do RQD em testemunho de sondagem (Nogueira, 2015).
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Diferentemente dos outros sistemas de classificação, um aspecto considerado no RMR é a
orientação das descontinuidades em relação ao eixo da escavação. O direção de uma
descontinuidade pode ser paralelo ou perpendicular ao eixo ao eixo da abertura e, a depender
ainda do mergulho, a condição da escavação nesse sistema é classificada em muito
desfavorável, desfavorável, favorável e muito favorável e são atribuídos pesos para ajuste do
RMR.

Por exemplo, uma escavação que possui eixo com direção NE (45°) que intercepta um maciço
contendo juntas com mergulho de 30° e direção de 45° define uma condição de paralelismo,
classificada como “razoavelmente desfavorável”, provocando uma redução de 5 pontos no
valor de RMR. Por outro lado, caso o mesmo maciço fosse escavado perpendicularmente ao
direção das descontinuidades e a favor do mergulho, ter-se ia uma condição “favorável”
(Figura 2.11-a) e nenhum ajuste ao RMR seria necessário. Entretanto, a mesma abertura
seria classificada como “desfavorável” se fosse escavada contra o mergulho das
descontinuidades e seriam subtraídos 10 pontos do valor do RMR (Figura 2.11-b).

(a)
(b)
Figura 2.11: Possibilidades de escavação perpendicular ao direção das descontinuidades: (a)
a favor do mergulho; (b) contra o mergulho (Hoek et al.,1995)

Para maciços rochosos de boa qualidade, é possível estimar o GSI com base no sistema RMR,
através da Equação 2.11 (Hoek et al.,1995) a seguir:
𝐺𝑆𝐼(𝑅𝑀𝑅) = 𝑅𝑀𝑅89 − 5
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(2.11)

Justifica-se a subtração de 5 unidades na Equação 2.11 pelo fato de que, diferentemente do
sistema RMR, o GSI não considera os aspectos de presença de água e orientação relativa da
principal família de descontinuidade em relação ao eixo da escavação, sendo necessário,
portanto descontar os pesos atribuídos a esses parâmetros pelo RMR.

Sistema de classificação Q de Barton

O sistema de classificação Q foi desenvolvido por Barton et al. (1974) para dimensionamento
de suportes de túneis escavados em rochas duras . Os valores do índice Q podem variar numa
escala logarítmica de 0 a 1000 sendo a qualidade do maciço rochoso dividida em nove
classes. Nesse sistema de classificação são avaliados o RQD, o número, resistência e a
alteração das famílias de descontinuidades, a presença de água e as condições de tensão in
situ, parâmetros os quais são relacionados através da Equação 2.12:
𝑅𝑄𝐷 𝐽𝑟
𝐽𝑤
𝑄=(
)( )(
)
𝐽𝑛
𝐽𝑎 𝑆𝑅𝐹

(2.12)

Onde: RQD: Rock Quality Designation; Jn: índice relacionado ao número de famílias de
descontinuidade; Jr: índice relacionado à rugosidade das paredes das descontinuidades; Ja:
índice relacionado à alteração das paredes das descontinuidades; Jw: índice relacionado à
presença de água na descontinuidade e SRF: Fator de redução das tensões.

Cada um dos termos da expressão 2.12 expressa um significado físico relacionado às
condições do maciço. O primeiro termo expressa a dimensões dos blocos, o segundo a
resistência ao cisalhamento ao longo das superfícies das descontinuidades e o último as
tensões efetivas atuantes no maciço rochoso. Para que o valor de Q calculado reflita uma
condição mais conservadora, deve ser considerada a descontinuidade com a menor
resistência (Jr/Ja) e que esteja orientada mais desfavoravelmente em relação à direção do eixo
da escavação.

25

Diferentemente de outras classificações geomecânicas, o sistema Q propõe que seja
considerado o nível de tensão à que o maciço encontra-se submetido. Para estimativa do SRF
(Stress Reduction Factor), deve-se primeiro analisar se a escavação atravessa uma zona de
cisalhamento, maciços argilosos, ou um maciço rochoso competente ou incompetente. Se o
maciço for competente, avalia-se a razão entre a resistência à compressão uniaxial (c) e a
tensão maior in situ (1) e de acordo com o valor obtido é definida a condição de tensão:
baixa, moderada, moderada ou intensa para ocorrência de explosão de rocha (rockburst).

Com base nas dimensões da escavação e no índice Q, Barton et al. (1974) propuseram um
ábaco que permite estabelecer o tipo de suporte necessário para garantir sua estabilidade, o
qual tem sido utilizado com êxito principalmente em projetos. Entretanto, na prática, quando
já se dispõe de informações satisfatórias sobre o estado de tensão in situ e são realizadas
modelagens numéricas, torna-se desnecessária a estimativa do SRF, pois a influência da
tensão já é um dado de entrada para o modelo. Nesse caso, para que o efeito da tensão não
seja duplamente contabilizado, deve-se desconsiderar a última parcela da expressão 2.12,
obtendo-se número do maciço rochoso (N) ou Q’, dado então pela Equação 2.13:
𝑅𝑄𝐷 𝐽𝑟
𝑁 = 𝑄′ = (
)( )
𝐽𝑛
𝐽𝑎

(2.13)

O GSI (Geological Strength Index) também pode estimado com base no valor de Q’,
utilizando a Equação 2.14, proposta por Sigh e Goel (1999):
𝐺𝑆𝐼(𝑄′) = 9 ln 𝑄′ + 44
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(2.14)

2.2 TENSÕES EM AMBIENTE SUBTERRÂNEO

Além de informações relacionadas às propriedades físicas dos maciços rochosos, a análise
da estabilidade de escavações subterrâneas requer conhecimento sobre o estado de tensão a
que o mesmo está submetido antes mesmo da execução da abertura, denominado estado de
tensão in situ. Topografia, tectonismo e história geológica são fatores que influenciam a
condição de tensão in situ de uma região, sendo esse um dado imprescindível para estimar as
tensões induzidas por uma abertura subterrânea e sua estabilidade.

2.2.1 Tensões in situ

Em geral, as tensões in situ variam com a profundidade, mas o modo como a magnitude e
direção das tensões principais varia não segue um padrão único e não é facilmente
determinado (Jager e Cook, 1970). Na prática, é comum considerar as tensões verticais e
horizontais como sendo as principais atuantes no maciço rochoso. A tensão vertical in situ
(v) está relacionada ao peso da coluna de rocha sobrejacente a um ponto qualquer em
profundidade , sendo estimada através da Equação 2.15:
𝜎𝑣 = 𝛾. 𝑧

(2.15)

Onde:
𝜎𝑣 : Tensão vertical atuante no ponto analisado (MPa);
𝛾: Peso específico médio das camadas de rocha sobrejacentes ao ponto analisado (KN/m³);
𝑧: Profundidade do ponto analisado (m).

De acordo com Brady e Brown (2004), a estimativa das tensões horizontal maior (H) e
horizontal menor (h) é mais complexa que a determinação da tensão vertical. Na prática, as
tensões horizontais geralmente são calculadas como uma função da tensão vertical (v),
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utilizando-se o fator k (razão entre as tensões horizontal e vertical), conforme as Equações
2.16 e 2.17:
𝜎𝐻 = 𝜎𝑣 . 𝑘𝐻

(2.16)

𝜎ℎ = 𝜎𝑣 . 𝑘ℎ

(2.17)

Baseado na compilação de cerca de 900 medidas de tensão in situ de diversas localidades,
Windsor (2003) apud Brady e Brown (2004) propôs um modelo que descreve a variação do
fator k com a profundidade (Figura 2.12). O gráfico mostra que em uma mesma profundidade
o valor de k pode variar de 0,5 a 3,5, a depender de fatores estruturais e de composição das
rochas. É observada também uma tendência geral de decréscimo do valor de k com o aumento
da profundidade.

Profundidade (m)

kH

Figura 2.12: Variação de k com a profundidade (Brady e Brown, 2004).
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Existem situações em que o campo de tensões principais in situ não coincide com as tensões
vertical e horizontal, de acordo com Stephansson e Zang (2012) apud Trópia (2013), fatores
como anisotropia e heterogeneidades do maciço rochoso podem desviar a direção das tensões
para coincidirem com sua orientação, perturbando o campo de tensões nas suas
proximidades, como mostra a Figura 2.13. Segundo os autores, feições estruturais tais como
falhas, fraturas, dobras, veios e diques também são capazes de afetar a magnitude e direção
das tensões in situ, gerando um campo de tensões local distinto do regional.

Figura 2.13: Tensões em maciços homogêneos, anisotrópicos e heterogêneos
(Stephansson e Zang, 2012)

Uma discussão detalhada sobre técnicas de determinação de tensão in situ é apresentada por
Trópia (2013). Segundo a autora, as mesmas têm sido desenvolvidas desde a década de 30 e
a medição correta ainda representa um grande desafio à mecânica de rochas. Dentre as
técnicas baseadas na deformação induzida do maciço para posterior cálculo da tensão citamse o fraturamento hidráulico, sobrefuração (overcoring) e macaco plano (flat jack). Outros
métodos para determinação das tensões in situ baseiam-se na observação do comportamento
do maciço rochoso sem a realização de nenhum teste específico, por exemplo, ocorrências
de discing (discos de rocha) e breakouts (rupturas).
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2.2.2 Tensões induzidas pela escavação

Ao ser realizada uma escavação em um maciço rochoso, as tensões pré-existentes no entorno
da abertura são redistribuídas, modificando o estado de tensão in situ e dando origem a um
novo estado de tensões induzidas. Atualmente, têm-se disponíveis diversas soluções
analíticas e numéricas para estimativa das tensões induzidas por aberturas de variadas
geometrias. A formulação analítica base para determinação de tensões induzidas por uma
abertura subterrânea circular foi originalmente proposta por Kirsch (1898) apud Brady e
Brown (2004).

A Figura 2.14 mostra a geometria e variáveis do problema abordado por Kirsch (1898),
observa-se que é considerada uma escavação circular em um meio homogêneo, isotrópico,
continuo e elástico, submetida a um campo de tensão biaxial. Para um ponto com
coordenadas polares (r,a formulação permite o cálculo das tensões e deslocamentos
induzidos por uma abertura de raio a. As variáveis r e r são respectivamente as tensões
tangencial, radial e cisalhante atuantes e ur e u são os deslocamentos radial e tangencial
induzidos pela escavação. As equações para cálculo das variáveis são amplamente
referenciadas e podem ser consultadas em Brady e Brown (2004).

P

P

Figura 2.14 Geometria e variáveis da formulação de Kirsch (Nogueira, 2015).
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Uma importante informação obtida através da análise da formulação de Kirsch diz respeito
à definição do limite de influência de uma escavação, o qual depende da geometria da
escavação e do estado de tensão in situ. Para um campo de tensões hidrostático onde as
tensões vertical e horizontal possuem mesma magnitude (k=1), as equações de Kirsch
indicam que a abertura exerce influência no estado de tensões ao seu redor até uma distância
cinco vezes maior que seu raio. Nesse caso, a tensão cisalhanter) é sempre nula e à medida
que se distancia do limite da abertura, a tensão tangencial () decaia tensão radial (r)
aumentae ambas tendem a se igualar ao valor da tensão in situ (P). Esses resultados podem
ser verificados no gráfico da Figura 2.15.
P

P

rP
r/a

Figura 2.15 Distribuição de tensões no entorno de uma escavação circular (Brady e
Brown, 2004).

2.2.3 Métodos numéricos de análise

Os problemas práticos de Mecânica de Rochas envolvem complexidades que, muitas vezes,
limitam o uso de métodos analíticos para cálculo das tensões e estimativa da estabilidade da
escavação. As escavações podem ser realizadas em variadas geometrias não regulares, em
maciços heterogêneos e com comportamento não linear, inseridos em contextos geológicos
específicos, com presença de descontinuidades de diversas escalas. Para tratar de problemas
desse tipo, a Mecânica de Rochas tem feito amplo uso de métodos de numéricos,
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implementados em programas computacionais, que quando bem empregados, geram
resultados satisfatórios e próximos da realidade observada em campo.

Hoek et al.(1995) classificam os métodos numéricos mais utilizados na área de Mecânica de
Rochas em duas categorias:


Métodos de contorno: Somente o contorno da escavação é dividido em elementos e o
interior do maciço é representado como um contínuo infinito. Nessa categoria
destaca-se o método dos elementos de contorno;



Métodos de domínio: O interior do maciço é dividido em elementos geométricos que
interagem entre si, podendo a eles serem atribuídas propriedades distintas. Nessa
categoria enquadram-se o método dos elementos finitos, o método das diferenças
finitas e o método dos elementos discretos (ou distintos).

Vai além do escopo dessa dissertação a descrição da formulação matemática dos métodos
mencionados, cabendo aqui somente uma avaliação de suas respectivas vantagens e
desvantagens, visando escolher aquele mais apropriado para a modelagem do problema em
questão. Nesse sentido, os métodos de contorno são amplamente utilizados para modelos de
larga escala de minas subterrâneas, pois como apenas o contorno da escavação é discretizado,
os mesmos permitem a modelagem de configurações complexas, como múltiplas aberturas
de variadas geometrias. A relativa simplicidade desse método, entretanto, não possibilita a
execução de análises não lineares e atribuição de heterogeneidades ao maciço, tampouco a
inserção de elementos estruturais e de suportes (Brady e Brown, 2004). Dentre os códigos
comerciais baseados no método dos elementos de contorno citam-se o Examine 2-D e 3-D
(Rocscience) e o MAP3-D.

Os métodos de domínio, por sua vez, requerem maiores esforços computacionais para criação
da malha de elementos que discretiza o domínio problema e a modelagem de configurações
complexas pode ser inviável, principalmente em análises tridimensionais. Por outro lado,
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essas técnicas permitem a realização de análises elasto-plásticas, atribuição de
descontinuidades e inserção de suportes, sendo apropriadas para a compreensão dos
mecanismos de ruptura no entorno da escavação e da interação rocha-suporte. Como no
presente trabalho serão utilizados programas baseados em métodos de domínio, será dada
ênfase a essa categoria.

Na categoria de métodos de domínio, os métodos dos elementos finitos e das diferenças
finitas são ainda subclassificados como contínuos, ou seja, assumem que o material é
contínuo ao longo dos processos de deformação, de forma que em todos os pontos do domínio
a continuidade da rocha não pode ser quebrada para gerar blocos separados. Dentre os
programas comerciais baseados no método dos elementos finitos destacam-se o Phase² (atual
RS2) e o RS3, ambos desenvolvidos pela empresa Rocscience e que serão utilizados nesse
trabalho. Os programas FLAC e FLAC 2-D são, por sua vez, baseados no método das
diferenças finitas e desenvolvidos pela Itasca.

Os métodos descontínuos, tal como o método dos elementos discretos ou distintos,
possibilitam computar grandes deslocamentos causados pelo movimento de elementos
rígidos, como rotação, abertura de fraturas e separação completa dos blocos. Essa técnica tem
sua aplicação focada em rochas fraturadas, nas quais o espaçamento das descontinuidades
representa uma fração ponderável (de dezenas de por cento) das dimensões típicas das
escavações modeladas. Segundo Karampinos et. al.(2015) os métodos descontínuos
demandam maior esforço para seu emprego, pois, requerem muitos dados de entrada, quase
sempre indisponíveis e apresentam ainda muitas limitações computacionais (tempo para
solução e convergência numérica não garantida), além da dificuldade de interpretação dos
resultados. Dentre os códigos comerciais disponíveis baseados nesse método citam-se o
UDEC e o 3DEC (Itasca), para tratar de problemas 2-D e 3-D, respectivamente.

2.2.4 Estabilidade de escavações subterrâneas
O processo de escavação em um meio geológico profundo perturba o equilíbrio de tensões
pré-existente (in situ) e pode comprometer a estabilidade do maciço rochoso entorno da
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abertura, stando o modo e a extensão da ruptura intrinsicamente ligado à magnitude e
orientação das tensões atuantes e às características do maciço rochoso.

Kaiser (2010) pontua que a ocorrência de rupturas frágeis em escavações é uma consequência
direta do carregamento de compressão, resultando em esforços de tração (abertura ou
propagação de micro fraturas pré-existentes) e em esforços cisalhantes, os quais geralmente
dão origem às deformações. O autor enumera os principais parâmetros que influenciam na
ocorrência de rupturas frágeis em túneis, dentre eles:


Estado de tensão in situ (magnitude e orientação) no local do túnel;



Orientação, inclinação e resistência de características estruturais;



Resistência do maciço rochoso;



Forma e orientação do túnel;



Capacidade e sequência de instalação dos sistemas de suporte;

A Figura 2.16 apresenta uma matriz de estabilidade para túneis, proposta por Kaiser et
al.(2000), pela qual é possível estimar o modo de ruptura predominante, com base na
qualidade do maciço (RMR) e no nível de tensões in situ .Essa dissertação concentra-se no
estudo do comportamento de uma escavação realizada em rocha dura moderadamente
fraturada, anisotrópica, submetida a um estado de tensão in situ de moderado. Portanto, com
base nessa matriz, as zonas de rupturas a serem analisadas remetem o aspecto dos elementos
sombreados em cinza, classificadas como “frágeis”.
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Figura 2.16: Definição do modo de ruptura em escavações (depois de Kaiser et al.,
2000)

Na Figura 2.17, a seguir, Diederichs (2007) relaciona os mecanismos de fraturamento de
amostras de rocha em ensaios triaxiais aos mecanismos que ocorrem nos maciços rochosos
in situ adjacentes a uma escavação. Os envelopes de resistência mostram que a resistência do
maciço rochoso in situ na região de baixo confinamento é consideravelmente inferior à
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resistência à compressão obtida em laboratório. Abaixo do limite inferior de resistência, ou
do início dos danos, a rocha sofre deformações elásticas e permanece intacta. Acima desse
limite ocorre uma crescente propagação das micro fraturas (detectáveis pelas emissões
acústicas), que é limitada pelo aumento da tensão confinante em direção ao interior do
maciço. Assim, quando a propagação não é mais possível pelo efeito do confinamento, a
interação entre as micro fraturas (coalescência) culmina com a falha por cisalhamento, visível
em macro escala. Os envelopes de resistência mostram que à medida que o confinamento
aumenta os valores de resistência obtidos em laboratório e in situ tendem a apresentar valores
próximos.

Figura 2.17: Mecanismos de fraturamento em ensaios de laboratório e maciços rochosos
in situ (depois de Diederichs, 2007).

Diederichs (2007) explica que a heterogeneidade estrutural interna das rochas faz com que a
propagação das micro fraturas seja considerada o mecanismo de danos inicial ao maciço
rochoso. A Figura 2.17 mostrou que em baixo confinamento, a propagação de micro fraturas
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em rochas frágeis leva à ocorrência de mecanismos de instabilidade denominados
fraturamento axial (nas amostras) ou spalling (no entorno da escavação). Segundo o autor,
esses mecanismos têm origem no desenvolvimento de fraturas extensionais (por tração)
paralelas à direção do carregamento compressivo, associado ao baixo confinamento. Em
escavações esse mecanismo de ruptura pode ser violento (bursting), com rápida liberação de
energia, ou gradual, a depender das dimensões ou da magnitude das tensões atuantes. A
Figura 2.18 mostra exemplos de spalling não violento desenvolvido ao longo de décadas no
túnel Furka, na Suíça (Diederichs, 2007).

Figura 2.18: Exemplos de ocorrência de spalling não violento no túnel Furka
(Diederichs,2007).
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2.5 ESCAVAÇÕES EM MACIÇOS ROCHOSOS ANISOTRÓPICOS

2.5.1 Maciços rochosos anisotrópicos

Uma rocha é dita anisotrópica quando suas propriedades de deformabilidade e resistência
dependem da direção em que são medidas. Rochas metamórficas tais como xistos e filitos
apresentam essa característica, a qual é comum às rochas que contêm arranjos de minerais
planos (mica, clorita, biotita, etc.) dispostos paralelamente. Ao contrário de descontinuidades
como fraturas, juntas e falhas, formadas por processos frágeis, as foliações e xistosidades são
estruturas altamente persistentes formadas por processos de deformação dúcteis (Button et
al., 2006). Na presente dissertação, o termo “juntas” será utilizado para designação de
qualquer característica estrutural com espaçamento constante e preferencialmente orientada
que representam planos de fraqueza ou de anisotropia do material rochoso.

Maciços rochosos finamente laminados ou estratificados possuem um tipo específico
anisotropia, são ditos materiais transversalmente isotrópicos, pois apresentam diferentes
propriedades elásticas nas direções ortogonal e paralela aos planos de isotropia. A Figura
2.19 representa esquematicamente um material desse tipo, onde o plano ts é o plano de
isotropia.
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Figura 2.19: Meio transversalmente isotrópico onde o plano ts é o plano de isotropia
(Figueiredo, 2015).
Diferentemente dos materiais isotrópicos, que possuem apenas dois parâmetros elásticos para
associados à lei de Hooke, a definição da matriz de rigidez de um material transversalmente
isotrópico requer cinco constantes elásticas independentes:

E: Módulo de elasticidade no plano de isotropia;
E’: Módulo de elasticidade na direção ortogonal ao plano de isotropia;

Coeficiente de Poisson no plano de isotropia;

’: Coeficiente de Poisson em planos ortogonais ao plano de isotropia;

G: Módulo cisalhante em planos paralelos ao plano de isotropia.

Os parâmetros elásticos e de resistência de maciços rochosos transversalmente isotrópicos
podem ser obtidos através de ensaios de compressão uniaxial ou triaxial, desde que seja
variado o ângulo entre a direção de carregamento das amostras e a inclinação dos planos de
isotropia (estratos, foliação, xistosidade), denominado ângulo indicadona Figura 2.20 a
seguir.
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Figura 2.20: Amostra transversalmente isotrópica submetida à compressão triaxial.
(Brady e Brown, 2004).
Jager (1960) apud Brady e Brown (2004) propôs uma equação baseada no critério de ruptura
de Mohr-Coulomb para determinação da resistência de maciços rochosos anisotrópicos
contendo um conjunto de juntas paralelas entre si. Nessa formulação, a resistência à
compressão da rocha depende dos parâmetros de resistência e da inclinação dos planos de
fraqueza (juntas), de acordo com a Equação 2.18:

𝜎1 = 𝜎3 +

2(𝑐𝑗 + 𝜑𝑗 𝜎3 )
(1 − 𝜑𝑗 𝑐𝑜𝑡𝛽)𝑠𝑒𝑛2𝛽

Onde:
𝜎1 resistência à compressão (MPa);
𝜎3 tensão confinante (MPa), nula em ensaio de compressão uniaxial;
𝜑𝑗 : ângulo de atrito interno ao longo da junta (°);
𝑐𝑗 : coesão da junta (MPa);
𝛽ângulo entre e a normal ao plano da junta (°).
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(2.18)

A análise do denominador da Equação 2.18 mostra que o cisalhamento entre as juntas poderá
ocorrer para valores de dependentes de , desde que de assuma valores maiores que j e
menores que 90°. Fora desse intervalo, a tensão necessária para causar a ruptura por
cisalhamento entre os planos tende a infinito e a ruptura será, então, controlada mecanismos
de ruptura pela matriz rochosa (tração ou cisalhamento). A curva que descreve a variação da
resistência de pico com o ângulo advinda dessa teoria é ilustrada na Figura 2.21 .
1 Ruptura pela

Ruptura pelo plano de fraqueza

matriz rochosa

0°

45j/2

j

90°


Figura 2.21: Resistência à compressão da rocha em função da orientação do plano de
fraqueza, sob confinamento constante (depois de Hoek e Brown, 2004).

A curva em U descrita nem sempre é obtida por testes experimentais, sendo esse modelo
considerado uma simplificação para estimativa da resistência de rochas anisotrópicas.
Resultados laboratoriais mostram que o mecanismo de ruptura em rochas anisotrópicas é
mais complexo que do que o descrito pelo modelo teórico proposto por Jager (1960).
Segundo Rawling et al.(2002), esse modelo estabelece um critério para ativação do
deslizamento em planos de fraqueza criticamente orientados, mas não é uma boa estimativa
da tensão de ruptura porque o fraturamento macroscópico de materiais frágeis envolve
mecanismos de iniciação, propagação e coalescência das micro fraturas pré existentes,
aspectos os quais as formulações mais recentes buscam quantificar.
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Baseados em estudos sobre mecânica de danos em rochas, Rawling et al. (2002) realizaram
testes de compressão triaxial em gnaisses com foliação de composição biotítica com o
objetivo de investigar os mecanismos de ruptura em rochas anisotrópicas. A análise micro
estrutural dos resultados demonstrou que a iniciação dos danos foi ocasionada pelo
deslizamento de grãos de biotita preferencialmente orientados, levando à dilatação
macroscópica. Os autores explicam que quando o deslizamento entre os grãos ocorre, é
desenvolvida uma concentração de tensão de tração nas extremidades das micro fraturas
inclinadas, que se propagam na direção subparalela à tensão principal maior
(formandowing cracks (Figura 2.22) aumento da tensão e a interação mútua entre as
múltiplas wing cracks podem levar à instabilidade do material, a qual se manifesta na forma
de uma fratura macroscópica. Os resultados também mostraram que o teor de mica das
amostras é diretamente proporcional à densidade de micro fraturas pré-existentes e
consequentemente, quanto maior o teor de mica em rochas foliadas, maior o dano inicial e
menor sua resistência mecânica.

Figura 2.22: Diagrama esquemático de uma microfratura iniciada pelo deslizamento entre
grãos de biotita, com a formação de wing cracks nas extremidades (Rawling et al.,2002)
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De acordo com Goodman (1989) a presença de estruturas preferencialmente orientadas, tais
como foliações e estratificações, torna o maciço rochoso menos resistente, mais deformável
e altamente anisotrópico. Dessa forma, a profundidade das zonas de ruptura em escavações
realizadas em maciços rochosos anisotrópicos tende a ser irregular, dado que anisotropia
resulta em heterogeneidades de resistência no interior do maciço. Tendo em vista tais
complexidades, em análises de escavações em rochas foliadas/xistosas, é fundamental que a
anisotropia seja considerada ao se avaliar os possíveis mecanismos de ruptura.
Segundo Button et al. (2006) os sistemas de classificação de maciços rochosos vigentes
possuem limitações em reproduzir o comportamento de rochas foliadas e xistosas, incluindo
o RMR que possui um fator de correção para descontinuidades. Segundo os autores, em
escavações realizadas em maciços rochosos anisotrópicos, a resistência mobilizada do
maciço depende da direção, sendo esperadas deformações não homogêneas resultantes de
diferentes mecanismos de ruptura no entorno da abertura. Dessa forma, além de se classificar
o maciço rochoso, para uma melhor compreensão do comportamento do mesmo é necessário
avaliar a orientação relativa entre a escavação e o plano de anisotropia.

Karampinos et al. (2015) corroboram as ideias de Button et al. (2006) e explicam que em
escavações subterrâneas de mina realizadas em rochas duras, grandes deformações são
controladas pela presença de foliações e suas respectivas orientações em relação à direção da
abertura. A Figura 2.23 mostra que rupturas induzidas por tensão tendem a ocorrer nas
regiões em que a foliação encontra-se subparalela às paredes da escavação, havendo nessas
regiões uma alta concentração de tensões cisalhantes, que levam à contração ao longo do
plano da foliação e dilatação na direção ortogonal ao mesmo, em direção à abertura. Essa
dilatação, eventualmente, aumenta a deflexão das lâminas de rochas e reduz o carregamento
critico necessário para ocorrência da flexão composta (buckling).

43

Figura 2.23: Mecanismo de ruptura de escavações em maciços foliados (Pereira, 2016).

Segundo Germanovich et al (1996) , as zonas de plastificação no entorno de escavações
tendem a ser simétricas em rochas isotrópicas, apresentando geralmente um formato anelar,
enquanto rochas com anisotropia de resistência exibem zonas plastificadas não simétricas.
Os autores classificam os mecanismos de ruptura em furos de petróleo (boreholes) realizados
em rochas foliadas em três categorias principais:


Rupturas por cisalhamento entre planos de foliação com orientação definida, em
zonas de baixa resistência ao cisalhamento e alta concentração de tensão cisalhante;



Rupturas induzidas por tração (tension cracks) que se propagam na região radial ao
furo, em direções diametralmente opostas e onde há onde há predominância de
tensões de tração. Pressupõe-se que nessa região a coesão e atrito entre os planos de
foliação são suficientemente altos para que não ocorra cisalhamento entre eles;



Rupturas por propagação de micro fraturas aleatoriamente orientadas que, devido à
concentração de tensões de compressão, resultam na formação de finas camadas de
rocha (slabs), paralelas à parede da escavação, que se flexionam e eventualmente se
rompem (buckling).
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Germanovich et al (1996) observam que os mecanismos citados podem ocorrer de forma
simultânea e que a extensão das rupturas depende da resistência da foliação (no caso de
cisalhamento) ou da distribuição inicial das fraturas (rupturas por tração ou compressão). Os
autores apontam uma dificuldade em se associar rupturas por cisalhamento às formas típicas
das rupturas, devido ao aspecto sugestivo de rupturas frágeis, induzidas por tensões de tração.
Van den Hoek et al.(1994) apud Germanovich et al (1996), explicam que a forma do
breakout depende do mecanismo de ruptura. No caso de uma ruptura por tração em que as
lascas de rocha (spalls) desprendam-se do teto (ou da parede) da abertura e são ejetadas por
ação da gravidade, a forma da ruptura tende a ter o aspecto cúspide (Figura 2.24-a). Caso a
ejeção dos spalls seja restringida, a forma da ruptura torna-se mais côncava ou com formato
de “orelha de cachorro” e observa-se a formação de bandas de cisalhamento (Figura 2.24-b).
Apesar da distinção feita pelos autores, na prática, em escavações subterrâneas de grandes
dimensões altamente perturbadas por agentes externos

pode ser difícil diferenciar

visualmente esses modos de ruptura.

(a)

(b)

Figura 2.24: Formas distintas de breakouts no arenito Berea. Em (a) forma cúspide e em
(b) forma côncava (Van den Hoek et al.,1994 apud Germanovich et al., 1996).
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2.5.2 Mecanismo de cisalhamento entre as juntas

A discussão do item anterior mostrou que o processo de ruptura frágil em escavações é
facilitado quando realizadas em maciços rochosos anisotrópicos que contêm estruturas
preferencialmente orientadas. Dessa forma, torna-se essencial a compreensão da influência
da anisotropia do maciço rochoso no comportamento das aberturas subterrâneas, mesmo que
esse fator represente uma complexidade adicional ao processo de estimativa da estabilidade
das mesmas. Em geral, o problema tem sido tratado com a utilização de modelos de juntas
minimamente espaçadas, de forma a indicar regiões no entorno da escavação onde essas
estruturas tendem a cisalhar/deslizar.
Tonon e Amadei (2003) realizaram análises paramétricas para avaliar a diferença entre meios
com parâmetros elásticos isotrópicos (E e  e transversalmente isotrópicos (E,E’, ’,G,
no que diz respeito ao padrão de distribuição de tensões e deslocamentos no entorno de uma
escavação circular. Os autores observaram que a presença de planos de isotropia de dada
inclinação nos maciços provoca uma não uniformidade de comportamento no entorno da
escavação. Comparado aos modelos isotrópicos, em certos pontos foi observada uma
translação na tensão tangencial e um desvio de até 25% na magnitude da mesma, além de um
aumento de até 80% no valor dos deslocamentos. Utilizando o recurso de juntas ubíquas
disponível no Phase² para análise das zonas de cisalhamento no entorno da escavação, foi
ainda observado que as mesmas independem dos parâmetros elásticos do meio (isotrópicos
ou anisotrópicos), sendo a localização dessas zonas influenciada apenas pela inclinação das
juntas em relação à escavação (Figura 2.25) .
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(b)

(a)

Figura 2.25: Regiões de cisalhamento no entorno de uma escavação em maciço contendo
juntas horizontais, evidenciando que os parâmetros elásticos não influenciam no padrão das
mesmas. Em (a) maciço isotrópico e (b) maciço transversalmente isotrópico (Tonon e
Amadei, 2003).

Buscando compreender as peculiaridades de escavações em rochas contendo um sistema de
juntas, Bewick (2008) realizou um estudo paramétrico em duas dimensões através de
modelagem numérica, utilizando o Phase², no qual as juntas foram simuladas com o uso da
ferramenta joint network (rede de juntas). A Figura 2.26 mostra os resultados obtidos nas
modelagens em que foi avaliada a influência da inclinação das juntas e da razão de tensão in
situ (k) no padrão da zona de baixo confinamento e de ruptura no entorno de uma escavação
circular. Foram simuladas juntas verticais, horizontais e inclinadas (40°) para diferentes
razões de tensão in situ (kH=0,5; 1,0 e 1,35). Os modelos mostraram que mostra que para
uma dada orientação das juntas, a variação de k não modifica a localização relativa das
rupturas (indicadas pelos símbolos “x” e “o”) e da zona de baixo confinamento, sendo essas
fortemente controladas, porém, pela inclinação das juntas.
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kH =1,0

kH =1,35

Juntas horizontais

Juntas inclinadas

Juntas verticais

kH=0,5

Figura 2.26: Influência da inclinação do sistema de juntas e da razão kH no padrão da zona de
baixo confinamento e de localização das rupturas (Bewick,2008).

A partir das análises, Bewick (2008) estimou que a região de influência das juntas de dada
orientação é definida por uma janela simétrica de 50º medida a partir da direção perpendicular
à estrutura. Como mostra a Figura 2.27, nessa região, ocorrem os máximos esforços de tração
e cisalhamento, pois há um alinhamento entre a direção das juntas e das tensões tangenciais,
que propicia o cisalhamento entre os planos e sua abertura no sentido da escavação. No
interior da zona de baixo confinamento (linha pontilhada), a depender da orientação das
juntas em relação à escavação, o baixo confinamento induz ao cisalhamento das mesmas,
facilitando a ocorrência de mecanismos de fraturamento (coalescência e propagação de micro
48

fraturas pré-existentes), os quais culminam na ocorrência de rupturas frágeis. Ainda segundo
ou autor, o limite de transição da zona de baixo para alto confinamento em um maciço
rochoso anisotrópico ocorre em uma profundidade der em direção ao interior do
maciçosendo r o raio da escavação.

Figura 2.27: Zonas típicas em torno de uma escavação circular em uma rocha anisotrópica
com uma família de juntas (Bewick, 2008).

Quanto à influência da resistência das juntas no comportamento da escavação, os estudos
paramétricos conduzidos por Bewick (2008) mostraram que quanto menor o ângulo de atrito
dos elementos de juntas (j), maiores são as profundidades de cisalhamento das mesmas e
ruptura por tração. Demais análises mostraram que as profundidades máximas de ruptura por
cisalhamento da matriz rochosa e cisalhamento das juntas são aproximadamente o dobro das
profundidades máximas de ruptura por tração. Esses resultados indicam que a presença de
planos de fraqueza intensifica principalmente a ocorrência do mecanismo de cisalhamento,
como esperado.
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Reitera-se que Bewick (2008) simulou o sistema de juntas de forma explicíta, adotando um
espaçamento mínimo de 1 m entre os elementos de juntas, devido à alta demanda
computacional para se modelar menores espaçamentos. Em suma, as análises onde foi
variado o espaçamento entre as juntas mostraram que quanto menor o espaçamento entre as
juntas, maior é a influência da anisotropia sobre os mecanismos de ruptura que ocorrem em
volta da abertura. Os autores estabelecem que em escavações com razão “vão da
abertura/espaçamento das juntas” menor que 10, a ruptura é controlada pela resistência da
rocha intacta, caso contrário, a ruptura ocorre tanto pelo cisalhamento das juntas quanto pela
matriz rochosa. Desse modo, para uma escavação com vão de 5 metros em um maciço com
foliação de espaçamento igual à 10 cm tem-se uma razão de 50 (maior que 10) e a ruptura
será, portanto, fortemente controlada pela anisotropia.

Zonas de deslizamento de juntas no entorno de escavações (juntas ubíquas)

Daemen (1983) explica que planos de fraqueza paralelos ou semiparalelos ao eixo
longitudinal de aberturas subterrâneas facilitam a instabilização das paredes. Baseado na
teoria de distribuição de tensões elástica, o autor desenvolveu uma formulação que permite
a determinação das zonas de cisalhamento ao redor de túneis ou poços circulares escavados
em maciços rochosos interceptados por um sistema de juntas ubíquas paralelas à escavação,
com localização arbitrária, porém mergulho constante. Salienta-se que essa abordagem é
diferente daquela adotada por Bewick (2008), visto que a formulação de juntas ubíquas
proposta Daemen (1983) não incorpora o parâmetro de espaçamento entre as juntas, podendo
ser, de certa forma mais apropriada para estudo de rochas foliadas, nas quais os planos
possuem espaçamento reduzido (escala centimétrica ou milimétrica).

Para simplificar a análise a um problema bidimensional, as soluções de Daemen (1983)
descritas a seguir consideram que a tensão axial é paralela ao eixo da abertura e intermediária
entre as tensões radial (r) e tangencial (. Quando a direção de mergulho das juntas e o
eixo da escavação não são paralelos, é necessária uma análise tridimensional para determinar
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as tensões normal e cisalhante no plano de descontinuidade. Brady e Brown (2004) explicam
que a orientação das juntas em relação à face da escavação, tanto em termos de mergulho
quanto de direção de mergulho, afeta a eventual instabilidade da abertura, seja por
mecanismos de queda de blocos de rochas ou deslizamento entre as descontinuidades.
Na análise proposta por Daemen, a partir das tensões radial (r), tangencial ( e cisalhante
(rde um ponto no entorno da abertura são calculadas as tensões normal (n) e cisalhante
() atuantes em um dado plano de mergulho , pelas Equações 2.19 e 2.20.Os pontos em
que ocorre deslizamento (ou cisalhamento) entre os planos são aqueles onde a tensão
cisalhante atuante se iguala à resistência ao cisalhamento da junta, calculada a pelo critério
de ruptura de Mohr-Coulomb (Equação 2.21), sendo a zona de deslizamento definida pelo
conjunto desses pontos.

𝜎=

𝜎𝑟 + 𝜎𝜃 𝜎𝑟 − 𝜎𝜃
−
𝑐𝑜𝑠2(𝛼 − 𝜃) − 𝜏𝑠𝑒𝑛2(𝛼 − 𝜃)
2
2

𝜏=−

𝜎𝜃 − 𝜎𝑟
𝑠𝑒𝑛2(𝛼 − 𝜃) − 𝜏𝑠𝑒𝑛2(𝛼 − 𝜃)
2
±𝜏 = 𝑐𝑗 + 𝑡𝑎𝑛𝜑𝑗 . 𝜎

(2.19)

(2.20)

(2.21)

A substituição das equações 2.19 e 2.20 na Equação 2.21 permite a determinação de todos os
pontos onde a condição de deslizamento é satisfeita. Para resolver a Equação resultante,
foram necessárias diversas manipulações algébricas, dentre elas, a criação de fator S e que
representa o excesso de tensão e permite definir contornos onde a tensão cisalhante excede a
resistência ao cisalhamento por um fator constante. Assim, foi obtida a Equação 2.22, em
função do raio da abertura (R) e da coordenada radial (r):
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𝑅 2
𝑆𝑒 [𝑐 + 𝑃𝑡𝑎𝑛𝜑 − ( ) 𝑡𝑎𝑛𝜑] 𝑡𝑎𝑛2 (𝛼 − 𝜃)
𝑟
± 2𝑃 (

𝑅2
) tan(𝛼 − 𝜃)
𝑟

(2.22)

𝑅 2
+ 𝑆𝑒 [𝑐 + 𝑃𝑡𝑎𝑛𝜑 + 𝑃 ( ) 𝑡𝑎𝑛𝜑] = 0
𝑟

A Equação 2.22 pode ser escrita de várias formas, dependendo de como as variáveis são
agrupadas, o que é feito de acordo com os parâmetros considerados mais relevantes para o
estudo em questão. Tomando-se o discriminante da Equação 2.22 como zero (Se =1), são
obtidas as equações 2.23 e 2.24, que permitem, respectivamente, o cálculo da profundidade
da zona máxima de deslizamento (Rmax) e sua orientação (:

1
𝑅𝑚𝑎𝑥 = 𝑅 √𝑐 𝑐𝑜𝑠𝜑
𝑗
𝑗
+ 𝑠𝑒𝑛𝜑𝑗
𝑃
𝜋 𝜑𝑗
𝜃 =𝛼±( + )
4 2

(2.23)

(2.24)

Com base nas expressões anteriores, Daemen (1983) determinou as zonas de deslizamento
em torno de uma escavação circular submetida a um estado de tensão hidrostático (P),
realizada em um maciço rochoso contendo juntas ubíquas de mergulho =40° cj=0.01P e j
=20°. Na Figura 2.28, a seguir, o resultado gráfico mostra que existem quatro ângulos que
satisfazem a condição de cisalhamento, sendo formadas zonas de deslizamento duas a duas
diametralmente opostas em relação ao plano da junta e simétricas em relação a linha de centro
de cada lóbulo.
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=40°
cj/P =0.01
j=20°

Figura 2.28: Zonas de deslizamento ao redor de uma escavação circular realizada em
maciço contendo juntas de inclinação  (Daemen,1983).

A Figura 2.29 mostra a influência da resistência das juntas (coesão e ângulo de atrito) na
extensão das zonas deslizamento considerando-se juntas ubíquas horizontais. Nesse caso, os
eixos vertical e horizontal são planos de simetria dos lóbulos formados, no entanto, para
possibilitar a ilustração das zonas em um único gráfico simplificado, para cada caso com
determinado valor de ângulo de atrito e coesão, a zona foi plotada somente em um quadrante.
Por exemplo, os dois quadrantes da esquerda apresentam ângulo de atrito nulo, sendo a
coesão do quadrante superior o dobro da inferior, o que lhe confere uma resistência ao
cisalhamento maior e consequentemente uma menor zona de deslizamento. Permanecendo
constantes os demais parâmetros, pode-se observar que quanto maior o ângulo de atrito da
junta, menor a extensão da zona de deslizamento e de forma análoga, quanto maior a coesão
das juntas, menor a extensão da zona de deslizamento.
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Figura 2.29: Zonas de deslizamento para juntas horizontais, para diferentes valores de
ângulo de atrito e coesão (Daemen, 1983).

Os resultados de Daemen (1983) corroboram a relação de proporcionalidade inversa entre
ângulo de atrito das juntas e extensão da zona de deslizamento constatada nos estudos
paramétricos de Bewick (2008) As mesmas relações sobre a influência parâmetros de
resistência das juntas na profundidade das zonas de deslizamento foram obtidas por
Germanovich et al. (1996) e podem ser verificadas na Figura 2.30. Em suma, as referências
citadas demonstram que o ângulo de atrito e coesão das juntas são parâmetros inversamente
proporcionais à extensão da zona de deslizamento.
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(a)

(b)

Figura 2.30: Influência dos parâmetros de resistência das juntas sobre a profundidade das
zonas de deslizamento. Em (a) coesão; (b) ângulo de atrito (Germanovich et al.,1996).

Abordagem de Goodman (1989)

Segundo Goodman (1989), escavações em maciços rochosos que contêm juntas horizontais
são propensas a se flexionar no teto, enquanto nas paredes podem manter-se estáveis devido
à alta compressão. Por outro lado, quando as juntas mergulham em uma dada direção, podem
que ocorrer deslizamentos entre os planos e a progressão e extensão desse mecanismo
dependerá, dentre outros fatores, do atrito entre eles. A tendência é que sob a ação da
gravidade, haja um desplacamento (slabbing) progressivo nas regiões de cisalhamento,
ocasionando um aprofundamento das rupturas e comprometimento da estabilidade da
abertura, tornando imprescindível a instalação de suportes adequados para controle das
rupturas não planejadas (overbreak).

O autor propõe uma metodologia gráfica para identificar as possíveis zonas de deslizamento
pelos planos de foliação e potencial de flexão em torno de um túnel de qualquer forma.
Considera-se uma escavação subterrânea circular com eixo longo relativamente longo, onde
se assume uma condição de deformação plana, como mostra o esquema da Figura 2.31 (a).
Sendo j o ângulo de atrito entre as juntas e o ângulo entre a tensão tangencial ao contorno
da escavação e a normal ao plano de foliação, o autor descreve que os seguintes mecanismos
podem ocorrer na periferia da escavação:
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Para  menor ou igual a j, tal como ocorre na porção esquerda e central do teto, a
orientação relativa entre a tensão tangencial e a inclinação da junta não é propícia
para promover o cisalhamento entre os planos, mantendo essa região estável;



Para  maior que j, tal como ocorre na porção direita do teto, as juntas mobilizam
sua coesão (se houver) ou deslizam. Se a coesão for suficiente para impedir a ruptura
por cisalhamento, as camadas tendem a se flexionar, ocasionando uma redistribuição
de tensões ou deformações que levam a modificações na forma da escavação. Esses
mecanismos são ilustrados na Figura 2.31 (b).

(a)

(b)
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Figura 2.31: Condições para deslizamento nos planos de foliação no entorno de uma
escavação. Em (a) procedimento gráfico para determinação das zonas de deslizamento; (b)
mecanismos ocasionados pelo deslizamento entre planos (depois de Goodman, 1989).

2.5.3 Mecanismo de flexão composta (buckling)

Hutchinson e Diederichs (1996) explicam que rochas foliadas submetidas à compressão
podem sofrer um mecanismo de instabilidade estrutural denominado flexão composta
(buckling), caracterizado pela formação de finas camadas de rocha (slabs), paralelas à parede
da escavação. Os autores explicam que o fenômeno de buckling é análogo ao comportamento
de uma fina camada de aço resistente que, quando submetida a um mínimo carregamento
paralelo ao seu eixo, irá curvar-se e, eventualmente, romper.

Karampinos et al.(2015) afirmam que esse mecanismo ocorre predominantemente em rochas
metamórficas (filitos, mica-xistos) ou em rochas sedimentares finamente estratificadas
(siltitos, arenitos e rochas evaporíticas). Como ilustra a Figura 2.32, o buckling caracterizase pelo encurvamento das finas camadas dos planos de foliação, formando slabs que se
mantêm presos nas paredes da escavação, estabelecendo uma condição frágil. Observa-se
ainda que esse mecanismo ocorre nas regiões em que os planos de foliação se paralelizam ao
contorno da abertura.
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Figura 2.32: Ocorrência do mecanismo de flexão composta em furo realizado em rocha
foliada da mina Cuiabá (Trópia, 2013)

A ocorrência de buckling no entorno da escavação pode ser o estágio inicial para propagação
de fraturas mais extensas que degradam o maciço rochoso e comprometem a estabilidade da
abertura. A configuração do buckling é altamente frágil e a eventual ruptura dos slabs com
desprendimento da parede da escavação culminam na formação de uma zona plastificada em
formato de “orelha de cachorro”, ilustrada na Figura 2.33. Após a ruptura, a rocha além da
zona de fragmentação pode permanecer estável, desde que não ocorram variações nos níveis
de tensão local (Diederichs, 2007).
Regiões de ruptura

Figura 2.33: Zonas de ruptura em formato de “orelha de cachorro” em aberturas
subterrâneas, progressão do buckling (Aglawe, 1999).

Hutchinson e Diederichs (1996) afirmam que a tensão necessária para ocorrência do buckling
é muito inferior à resistência a compressão uniaxial da rocha. Os autores utilizaram a fórmula
de Euler para criar um ábaco que delimita as condições de estabilidade ou de buckling para
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um slab, apresentado na Figura 2.34. Nesse ábaco, para dada razão comprimento/espessura
de um slab e módulo de elasticidade do maciço rochoso, determina-se o carregamento
tangencial crítico (b) que leva à ocorrência da flexão de uma fina camada de rocha paralela
à escavação.

Figura 2.34: Ábaco para cálculo da tensão crítica de buckling (Hutchinson e Diederichs,
1996 apud Trópia, 2013)

Através desse ábaco, Trópia (2013) estimou a tensão crítica de buckling em um furo de
ventilação da Mina Cuiabá, localizado a 900 m de profundidade. O resultado mostrou que
para a razão altura/espessura (S/T) de 50 e um módulo de elasticidade do maciço rochoso de
20 GPa, ter-se ia uma tensão crítica (b) de 7MPa. Esse valor é, de fato, muito menor que a
resistência à compressão uniaxial dos litotipo analisado, a qual varia entre 50 e 100 MPa.
Segundo a autora, esse resultado mostra que a presença da foliação tende a colaborar para
ocorrência de rupturas em níveis de tensões não esperados.

De acordo com Aglawe (1999), a equação de Euler não é capaz de capturar as complexidades
do buckling, já que se baseia no mero princípio físico de que uma viga curva irá dobrar-se no
sentindo de sua curvatura. Segundo o autor, em uma escavação circular, o mecanismo de
buckling se inicia distante do limite da escavação e se move em direção a esta à medida que
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os slabs curvos dilatam, representando um mecanismo mais complexo do que o contemplado
pela fórmula. Kazakidis (2002) corrobora a opinião de Aglawe (1999) e explica que a
simplicidade da fórmula de Euler ao considerar que a tensão crítica independe da resistência
da rocha e da deflexão da coluna sobre compressão faz com que ela seja utilizável apenas
como uma estimativa inicial da tensão crítica de buckling.

Lin et al (1984) e Kazakidis (2002) apud Karampinos et.al.(2015) propuseram outras
metodologias analíticas para avaliação dos modos de rupturas em rochas foliadas, entretanto
faltam evidências de que sejam capazes de reproduzir as condições para ocorrência do
buckling a altos níveis de tensão. Contudo, muitos trabalhos mostram que os métodos
numéricos de análise podem ser eficazes em apontar tendências de comportamento da
escavação, e assim auxiliarem na identificação de regiões propensas à ocorrência desse tipo
de ruptura.

Estudos conduzidos no Underground Research Lab (URL) por Everitt e Lajtai (2004) apud
Bewick (2008) demonstraram que a anisotropia é o principal fator que explica as ocorrências
locais de rupturas induzidas por tensão. Os autores observaram que o desenvolvimento das
rupturas era mais extensivo em regiões onde a foliação estava submetida a altas tensões
compressivas tangentes à parede da escavação e nesses locais era mais frequente a ocorrência
de mecanismos frágeis, tais como o buckling e spalling, os quais foram interpretados como
um estágio inicial da ruptura progressiva.

Bewick (2008) aprofundou na análise de Everitt e Lajtai (2004) para compreender a
influência da foliação no desenvolvimento dos danos observados no URL. Baseado na
ocorrência de uma ruptura como a esboçada na Figura 2.35, uma seção da escavação foi
simulada por modelagens numéricas utilizando o Phase², adotando-se o critério de ruptura de
Mohr-Coulomb para o maciço rochoso e juntas.
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Spalling devido à ruptura por
cisalhamento ao longo do
plano de foliação
Plano médio da foliação

Figura 2.35 Localização da ruptura frágil no entorno de uma escavação no URL (depois
de Bewick, 2008).

Para avaliar a influência da anisotropia no padrão de ruptura, Bewick (2008) modelou o
maciço rochoso como isotrópico e anisotrópico (utilizando joint network) A Figura 2.36 (a)
mostra que para o caso em que o maciço rochoso foi tratado como isotrópico,
desconsiderando-se a presença da foliação, o modelo não foi capaz de prever a ruptura
observada em campo, tanto em termos de orientação quanto de extensão, indicando em uma
zona ruptura de 10 cm nas laterais da abertura. Por outro lado, o modelo no qual foram
utilizados elementos de juntas para simular a o efeito da foliação (Figura 2.36-b) foi capaz
de reproduzir satisfatoriamente padrão observado em campo, sugerindo que a progressão do
dano poderia chegar a 0,5 m, corroborando as observações de Everitt e Lajtai (2004).
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(a)

(b)

Figura 2.36: Modelos obtidos no estudo dos breakouts ocorridos no URL . Em (a) modelo
isotrópico e (b) modelo anisotrópico (com elementos de juntas) (Bewick, 2008)

Button et. al. (2006) utilizaram o modelo de juntas ubíquas no programa FLAC (Itasca) para
simular o comportamento de um túnel circular de 10 m de diâmetro escavado em um maciço
rochoso foliado. Os modelos obtidos foram capazes de apontar tendências gerais quanto à
magnitude e localização dos deslocamentos no entorno da escavação. Contudo, os autores
afirmam ser necessário o uso de métodos descontínuos para investigação de mecanismos de
ruptura mais complexos, tais como abertura ou fechamento de juntas.

Ainda de acordo com Button et. al. (2006), simulações bidimensionais realizadas no UDEC
mostraram que o mecanismo de buckling dos planos ubíquos provoca grandes deslocamentos
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e que sua ocorrência só foi observada quando simulado um espaçamento entre os planos de
foliação inferior a 20 cm, valor menor que 5% do diâmetro do túnel. Os resultados apontaram
ainda a necessidade de serem utilizadas modelagens tridimensionais para análise de
geometrias mais complexas, entretanto essa abordagem também apresenta limitações e
desvantagens. Por exemplo, para que seja possível capturar o mecanismo do buckling, seria
necessário modelar um espaçamento muito reduzido entre os planos (20 cm), o que seria, até
o momento, inviável devido às limitações computacionais de programas de modelagem 3-D
baseados em métodos descontínuos, como o 3DEC,

Utilizando os programas baseados em métodos descontínuos (UDEC e 3DEC), Karampinos
et.al. (2015) avaliaram o comportamento de uma galeria da mina La Ronde realizada em um
maciço rochoso contendo foliação com espaçamento de 20 cm e mergulho sub-vertical (80°).
Os autores explicam que devido à alta demanda computacional, não foi possível modelar a
galeria através de modelagem 3-D, sendo necessário adotar uma abordagem “pseudo-3-D”,
que consiste em variar as tensões aplicadas na face da abertura em um processo incremental.
Após extensiva calibração, os deslocamentos e deformações nas paredes da escavação
obtidos através das modelagens (Figura 2.37-b) demonstraram compatibilidade com os
padrões observados em campo (Figura 2.37-a)
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(b)

(a)

Figura 2.37: (a) Rupturas frágeis em paredes de galeria da mina (b) deslocamentos e
rotação de blocos obtidos em modelagens utilizando o 3-DEC (Karampinos et.al., 2015).

Diederichs (2007) afirma que mecanismos de rupturas frágeis muitas vezes não são bem
reproduzidos quando utilizados modelos constitutivos convencionais, tais como MohrCoulomb e Hoek Brown e métodos numéricos contínuos. Nesses modelos, as rupturas são
governadas por cisalhamento do meio contínuo, fundamentada na teoria da plasticidade, por
outro lado, as rupturas frágeis são, de fato, resultado da ação de tensões que promovem a
propagação de micro fraturas e a separação dos blocos de suas posições iniciais, resultando
na formação de slabs e caracterizando um processo descontínuo complexo. Apesar disso,
partindo do pressuposto que a presença de feições estruturais como foliações potencializa a
ocorrência dos mecanismos de ruptura frágeis, análises computacionais numéricas
considerando a presença de tais feições têm se mostrado eficazes na compreensão do
mecanismo, principalmente por mostrarem tendências do comportamento da escavação e
auxiliarem na identificação de regiões propensas à sua ocorrência.
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2.6 DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

A mina Cuiabá tem sido objeto de estudo de diversos trabalhos acadêmicos na área de
geotecnia, sendo os mesmos a principal fonte de obtenção dos dados compilados nessa seção.
Dentre os autores consultados cita-se Barbosa (2010), Cota (2011), Trópia (2013), Padula
(2016) e Pereira (2016). Visto que a descrição detalhada de aspectos técnicos e geotécnicos
da mina é comum aos trabalhos mencionados, serão aqui apresentadas, de forma sintetizada,
apenas as informações julgadas mais pertinentes para realização e compreensão da presente
dissertação.

2.6.1 Localização e contexto geológico
A Mina Cuiabá está localizada no município de Caeté, região central de Minas Gerais, na
porção noroeste do quadrilátero ferrífero (Figura 2.38). A mineração subterrânea de ouro,
pertecentente à Anglogold Ashanti, opera atualmente em profundidade superior a 1100 m,
utilizando predominante o métodos de lavra por realces abertos em subníveis (sublevel
stoping).

Figura 2.38: Localização da mina Cuiabá, em vermelho (depois de Cota, 2011)
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As rochas da Mina Cuiabá estão inseridas no Grupo Nova Lima, unidade inferior do
Supergrupo Rio das Velhas, que é constituído essencialmente por rochas metavulcânicas,
metavulcanoclásticas e metassedimentares. Vieira (1992) apud Trópia (2013) propôs a
seguinte sequência estratigráfica para a mina Cuiabá (Figura 2.39):


Unidade inferior: sucessão de mais de 400 m de espessura de rochas metavulcânicas
máficas, intercaladas por xistos e lentes de xistos carbonosos. Uma camada de
formação ferrífera bandada (BIF) de 1 a 25 m de espessura se sobrepõe às demais;



Unidade intermediária: sequência de metapelitos carbonosos, metavulcânicas
máficas com intercalações locais de metapelitos e, no topo, ocorrem metavulcânicas
máficas não alteradas e sua espessura é estimada em 150 m;



Unidade superior: sucessão de mais de 600 m de espessura, constituída por
metapelitos alternados com metavulcanoclásticas. Diques básicos de até 30 m de
espessura cortam todas litologias.

Figura 2.39: Coluna estratigráfica simplificada da Mina Cuiabá (Pereira, 2016)
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A mineralização de ouro da Mina Cuiabá está inclusa nos sulfetos (pirita, pirrotita e
arsenopirita), minerais associados à formação ferrífera bandada (BIF) que ocorre na unidade
inferior do Grupo Nova Lima, em sulfetos maciços, bandados ou disseminados. Em termos
geotécnicos, o maciço mineralizado é altamente competente (resistência acima de 180 MPa).

As rochas encaixantes, pertencentes às unidades intermediária e superior, são basicamente
pelíticas e vulcânicas. Apresentam estrutura metamórfica foliada, são bem menos
competentes (entre 50 e 100 MPa), mais deformáveis e apresentam-se plásticas já a baixos
níveis de tensão. Trópia (2013) relata que a presença da foliação permite, na prática,
denominar as encaixantes de xistos para fins geotécnicos. Barbosa (2010) explica que tal
estrutura foliada expressiva, confere um grau altamente anisotrópico às encaixantes, sendo
essa a condição estrutural mais impactante na instabilidade dos maciços da mina Cuiabá.

A principal estrutura do depósito Cuiabá é uma megadobra anticlinal fechada, cilíndrica em
bainha, com mergulho de 30-40° para SE, a qual se estende por uma profundidade superior
a 1100 m. Segundo Pereira (2016), diversos estudos têm sido conduzidos na mina desde a
década de 80 para compreensão da sequência de eventos geológicos e tectônicos responsáveis
por essa condição estrutural, com intepretações distintas. De um modo simplista, pode-se
dizer que essa estrutura é resultado de complexos eventos de deformação, onde ocorreram
inversões de camadas e falhamentos de empurrão.

Independentemente da interpretação geológica, os eventos tectônicos a que foram
submetidos o depósito Cuiabá promoveram a formação de uma foliação proeminente nas
suas unidades litológicas, a qual apresenta mergulho médio para SE, atribuindo assim
condições anisotrópicas tanto ao litotipo hospedeiro do minério quanto às encaixantes.
Barbosa (2010) diferencia três famílias de foliação/acamamento, mapeadas no setor Fonte
Grande Sul da mina Cuiabá, as quais são listadas na Tabela 2.1 com suas respectivas atitudes.
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Tabela 2.1: Descontinuidades estruturais mapeadas no corpo Fonte Grande Sul
(Barbosa, 2010).

2.6.2 Tensões in situ

Em 2004, foram conduzidos ensaios de sobrefuração com células triaxiais CSIR (overcoring)
para determinação das tensões in situ na mina Cuiabá, na região da Fonte Grande Sul (FGS),
nos níveis 12 (z=800 m) e 14 (z=930 m). No nível 12, o ensaio foi realizado na encaixante,
no litotipo XS (metavulcanoclástica) e no nível 14 foi realizado na rocha hospedeira BIF
(banded iron formation), tendo sido realizados três testes de sobrefuração em cada furo.
Informações mais detalhadas sobre os ensaios são relatadas por Trópia (2013), sendo
descritos a seguir somente os resultados relevantes para o presente estudo.
Devido ao carácter anisotrópico dos litotipos analisados, atribuídos pela presença de
bandamento (BIF) e da foliação (xistos), a recomendação prévia era que fossem executados
furos paralelos e/ou perpendiculares a essas estruturas de modo a serem obtidas amostras
adequadas para os ensaios de compressão uniaxial, através dos quais seriam determinados os
parâmetros de deformabilidade do meio transversalmente isotrópico (E, E’, ν, ν’ e G’).
Contudo, devido a limitações práticas, os furos não tiveram seus testemunhos orientados e
foram ensaiadas duas amostras retiradas adjacentes às células de tensão (hollow), cujos
resultados para o módulo elástico apresentaram uma grande dispersão, como mostra a Tabela
2.2 (Trópia, 2013). Por tal motivo, o cálculo das tensões a partir dos dados de deformação
dos ensaios considerou ambos os litotipos com propriedades isotrópicas (E e baseado em
valores já utilizados na mina na data dos ensaios.
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Tabela 2.2: Parâmetros de deformabilidade elástica obtidos nos ensaios com testemunhos
hollow (Trópia, 2013).

A Tabela 2.3, a seguir, mostra que as tensões obtidas nos ensaios dos níveis 12 e 14
apresentaram valores divergentes, tanto em termos de orientação quanto de magnitude.
Trópia (2013) atribui a discordância entre os resultados ao fato de terem sido ensaiados
litotipos diferentes que possuem composição mineralógica distinta, o que por sua vez reflete
no módulo de Young (E) e nas deformações obtidas nos ensaios. Além disso, os cálculos
consideraram os valores médios dos parâmetros elásticos, os quais podem apresentar uma
alta dispersão para o mesmo litotipo, conforme visto na Tabela 2.2. Por fim, as rochas foram
tratadas como isotrópicas enquanto, de fato, possuem planos de anisotropia bem definidos
que modificam significativamente as condições do maciço rochoso.

Tabela 2.3: Tensões médias obtidas nos ensaios de sobrefuração (Trópia, 2013).

Em relação à magnitude das tensões obtidas, observa-se que a magnitude das tensões medidas
no nível 14 são maiores do que aquelas referentes ao nível 12. Segundo Trópia (2013), o furo
2 foi executado em uma região de dobramento do minério no corpo FGS , representando uma
condição geológica peculiar a qual pode ocasionar uma alta concentração de tensão no local.
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Entretanto, a tensão vertical (y), calculada através da rotação das tensões principais obtidas
no ensaio, mostrou boa concordância com os resultados calculados através da Equação 2.15,
a qual considera o peso das camadas sobrejacentes, validando a possibilidade de se utilizar
tal expressão para estimativa da tensão vertical. A razão entre a magnitude das tensões
horizontal maior e vertical (K) calculada com base no furo 2 resultou em um valor de 2,25.
De acordo com a autora esse valor é alto para a profundidade considerada (930 m) e pode ser
atribuído também à condição estrutural de dobramentos existente no nível 14.

Quanto à orientação das tensões principais, foi verificado que o ensaio do nível 14 forneceu
os resultados mais coerentes com a realidade geológica local. Sabe-se que a geologia da mina
Cuiabá pode ser descrita, de forma simplificada, como um pacote de formação ferrífera
bandada (BIF) encaixada em xistos. Como apresentado na Tabela 2.2, a BIF possui módulo
de elasticidade maior que os xistos, ou seja, é mais rígida e menos deformável, configurando
então uma configuração reológica de uma camada rígida envolta por outra significativamente
menos rígida (xistos). Segundo Hudson e Cooling (1988), em um meio reológico com tais
características, a direção da tensão principal maior () tende a ser ortogonal à camada de
maior rigidez enquanto a tensão principal intermediária () tende a ser paralela à mesma
camada. Visto que a BIF mapeada no nível 14 possui direção NE/SW (atitude média de
120/31), a orientação das tensões principais obtida para essa região mostra uma ótima
concordância com o modelo teórico proposto por Hudson e Cooling (1988). Como mostra o
estereograma da Figura 3.3, a média das foliações mapeadas na BIF possui direção para
NE/SW, sendo assim sub-ortogonal à tensão principal maior ()e subparalela à tensão
intermediária ().
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Orientações

1 Sn

120/31

2 1 311/3
32041/8

Figura 2.40: Estereograma com representação da atitude média da BIF e da orientação
das tensões principais e .Observa-se ortogonalidade da tensão e paralelismo da
tensão em relação à atitude da BIF.

De acordo com Trópia (2013), a anisotropia característica dos litotipos analisados demonstra
perturbar as tensões in situ, de modo a originar um campo de tensões local (near field)
diferente do distal (far field), corroborando as idéias de Stephanson e Zang (2012) descritas
no capítulo 2, Figura 2.13.

Em suma, o estado de tensão in situ atualmente adotado para fins de modelagens numéricas
na Mina Cuiabá baseia-se nas orientações das tensões principais obtidas no ensaio de
sobrefuração do Nível 14. Dessa forma, assume-se que as tensões principais 1e 2são subhorizontais e a tensão principal menor (3) é vertical, com magnitude equivalente ao peso
das camadas sobrejacentes, estimada pela Equação 2.15. A razão entre as magnitudes da
tensão horizontal maior e vertical (kH) adotada é de 1,5, a qual tende a se aproximar de 1,0
para profundidades superiores a 1500 m. O valor de kH adotado pela mina, decrescente com
a profundidade, é coerente com os limites inferiores e superiores desse parâmetro estimados
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por Brady e Brown (2004) e pelo modelo de Sheorey (1994) apud Coffey (2013) como
mostra o gráfico da Figura 2.41.

Figura 2.41: Variação da razão K com a profundidade, mostrando que os valores
estimados para mina Cuiabá encontram-se dentro dos limites propostos por Sheorey
(1994) e Hoek Brown (2004) (Coffey, 2013).

A Tabela 2.4 compila os dados do estado de tensão in situ adotado como padrão nas
modelagens da Mina Cuiabá e também utilizado com êxito em modelagens conduzidas por
Padula (2016) e pelas consultorias Itasca (2009) e Coffey (2013). Salienta-se que nesse
trabalho será analisada uma escavação compreendida entre as profundidades de 700 m e 900
m, sendo recomendável, portanto, adotar-se o valor de k=1,5 nas modelagens
computacionais.

Tabela 2.4: Estado de tensão in situ adotado na Mina Cuiabá.
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2.6.3 Rampa Fonte Grande Sul

Nessa seção são apresentadas informações sobre a rampa Fonte Grande Sul (FGS) pertinentes
para realização desse trabalho. Os dados aqui expostos foram relatados e/ou coletados por
Pereira (2016), que realizou um levantamento de campo detalhado para avaliação do
overbreak (quebras/rupturas além do planejado) que ocorre ao longo da rampa, bem como a
sua interação com o sistema de suporte utilizado. A presente dissertação consiste em uma
complementação ao trabalho de Pereira (2016), apresentando, no entanto, um enfoque
diferente, visto que os dados serão utilizados para conduzir análises numéricas buscando
avaliar os mecanismos de ruptura que promovem o overbreak.

Para fins de levantamento de dados, Pereira (2016) setorizou a extensão de aproximadamente
2,7 Km da rampa em porções de 20 m. Foram então realizadas as classificações
geomecânicas RMR e Q’(entre os níveis 12 e 15), mapeamento das estruturas e, por fim,
escaneamentos digitais em duas dimensões, com a finalidade de se avaliar a extensão das
rupturas (zonas plastificadas).

Dimensões

Com início no ano de 2007, o desenvolvimento dos 2,7 Km da rampa FGS foi realizado na
lapa (footwall) do corpo de minério, de forma descendente. A rampa está compreendida entre
os níveis 11 (z=681 m) e nível 18 (z=1200 m) e a escavação possui seção transversal em
forma de cela de cavalo, com vão de (4,8 x 4,8) m² do nível 11 ao 14 e de (5,5 x 5,5) m² do
nível 15 ao 18. A rampa foi escavada em diferentes direções de forma a acessar o corpo
mineralizado FGS, segundo critérios técnicos e econômicos definidos pelas equipes de
planejamento de mina de longo prazo e de mecânica de rochas. A Figura 2.42 mostra, em
planta, a localização da rampa em relação ao corpo de minério.
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Figura 2.42: Disposição em planta da rampa FGS (vermelho) e do corpo de minério FGS
(azul), mostrando a variação de direção das escavações da rampa (Pereira, 2016).

Caracterização geológico-geotécnica

A rampa FGS foi desenvolvida no litotipo encaixante Metandesito (MAN). Segundo Trópia
(2013), essa litologia é subclassificada de acordo com a mineralogia de alteração hidrotermal,
como mostra a Figura 2.43.

Figura 2.43: Subdivisão do litotipo metandesito (MAN), de acordo com mineralogia
de alteração hidrotermal, Trópia (2013).
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Onde as abreviações correspondem a: MAN (metandesito), MANX (metandesito na zona de
alteração distal da clorita); X2CL (clorita-xisto), X2 (sericita-xisto).

O mapeamento de trinta e dois pontos entre os níveis 12 e 15 mostrou predominância de
ocorrência do subtipo MANX, sendo a qualidade do maciço rochoso relativamente pouco
variável ao longo da rampa, como mostram os resultados da classificação geomecânica
(RMR e Q’) apresentados na Tabela 2.5. De acordo com as classificações RMR e Q’ o maciço
rochoso da rampa pode ser definido, em média, como rocha boa e considerando-se os limites
inferiores, enquadra-se na categoria de rocha regular (Pereira, 2016).

Tabela 2.5: Dados do levantamento geomecânico realizado entre os níveis 12 e 15
(Pereira, 2016).

Parâmetros geomecânicos da rocha intacta

Em 2014, foram realizados ensaios de compressão uniaxial e triaxial pelo Laboratório de
Tecnologia de Rochas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) em diversos
litotipos da Mina Cuiabá. Nos testes uniaxiais foram ensaiadas sete amostras de rochas do
litotipo MANX, as quais apresentavam planos de anisotropia (foliações) com diferentes
inclinações, entretanto, pontua-se, porém, que nesses testes não foram estimados os
parâmetros de resistência das foliações. As amostras testadas são apresentadas na Figura
2.44, nas quais, para facilitar a visualização, a inclinação média dos planos é indicada pelas
linhas em vermelho.
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Figura 2.44: Amostras do litotipo MANX testadas em ensaios de compressão uniaxial
(UFMG, 2014).

De acordo com as expectativas teóricas, a presença de anisotropia ocasionou uma alta
variabilidade nos resultados de resistência à compressão uniaxial. As amostras cujos planos
de anisotropia eram aproximadamente ortogonais à direção do carregamento (amostras 3, 4,
5 e 6) apresentaram maiores resistências e menor deformabilidade em relação àquelas com
planos de foliação inclinados (amostras 1,2 e 7). A Figura 2.45, a seguir, mostra o aspecto
final das amostras, sugerindo que a ruptura ocorreu pela rocha intacta nas amostras 3, 4, 5 e
6 e pela descontinuidade nas amostras com foliação inclinada (1, 2 e 7), sugerindo uma
coerência com a teoria de Jaeger (1960) sobre maciços rochosos transversalmente
isotrópicos, ilustrada na Figura 2.21

Figura 2.45: Amostras rompidas no ensaio uniaxial, evidenciando diferentes padrões de
ruptura (UFMG, 2014).
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A Tabela 2.6 sumariza os valores de resistência à compressão uniaxial e parâmetros de
deformabilidade (E e obtidos nos ensaios, cujos valores médios (última linha) serão
utilizados como dados de entrada nas modelagens numéricas.

Tabela 2.6: Parâmetros geomecânicos da rocha intacta (MAN) obtidos em ensaios de
compressão uniaxial (UFMG, 2014)


Ensaios triaxiais foram realizados com o objetivo determinar a coesão (c) e o ângulo de atrito
interno ()da rocha intacta. Foram ensaiadas 10 amostras do litotipo MAN, as quais também
apresentaram alta variabilidade de resistência, devido ao efeito da anisotropia. Uma
estratégia para obtenção dos parâmetros de resistência foi agrupar os resultados em duas
séries, conforme sugerido pelo laboratório e mostrado na Figura 2.46. Pode-se observar que
mesmo após o agrupamento, as amostras menos resistentes (que provavelmente se romperam
pela descontinuidade) apresentaram uma alta variabilidade de resistência, dado o baixo valor
do coeficiente de determinação estatístico indicado no gráfico (R²=0,24).
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Figura 2.46: Gráfico mostrando a variação da resistência com a tensão confinante,
evidenciando agrupamento dos dados em duas séries (UFMG, 2014).
Agrupados os dados, foi possível determinar a coesão e ângulo de atrito para as duas séries
de resistência distintas, os resultados obtidos são apresentados na Tabela 2.7.

Tabela 2.7: Parâmetros de resistência da rocha intacta (MAN), considerando duas séries
de agrupamento dos dados de ensaios triaxiais (UFMG, 2014).

Mapeamento de estruturas

Segundo Barbosa (2010), a anisotropia conferida ao maciço rochoso devido à presença de
foliações é um importante fator estrutural que influencia estabilidade das escavações da Mina
Cuiabá, sendo o mapeamento dessas estruturas imprescindível para avaliação dos
mecanismos de ruptura.
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A inclinação e orientação de qualquer plano estrutural são definidas por duas medidas:
mergulho (dip) e direção de mergulho (dip direction). Como ilustra a Figura 2.47, o mergulho
refere-se à inclinação da linha de máximo declive do plano, medida a partir da horizontal. A
orientação da projeção horizontal da linha de máximo declive, medida no sentido horário a
partir do norte, é definida como a direção de mergulho. O direção, por sua vez, é a direção
da linha de interseção do plano com a superfície horizontal (Hoek et al.,1995). Em mecânica
das rochas, por convenção, a atitude de estruturas geológicas é definida pela direção de
mergulho/mergulho (por exemplo: 150/45).

Figura 2.47: Definição de direção, mergulho e direção de mergulho (depois de Hoek et
al.,1995)
O mapeamento de campo conduzido por Pereira (2016) constatou a existência de duas
famílias de descontinuidades, denominadas foliação principal (Sn) e clivagem de crenulação
(S3). Nas regiões da rampa onde houve utilização de concreto projetado não foi possível
medir a atitude das estruturas, tal como toda a extensão do nível 18. A cada seção de 20 m
ao longo da rampa onde foi possível efetuar medidas diretas no maciço, foram realizadas dez
medidas das atitudes da foliação principal (Sn), totalizando 936 medidas. A Tabela 3.9
mostra a atitude média da foliação Sn, do nível 12 ao nível 17, assim como a amplitude de
variação da direção de mergulho e mergulho. Observa-se que apesar de haver alguma
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variação na direção de mergulho da foliação Sn, seu caimento é predominantemente para SE
e seu mergulho varia entre 30 e 40.

Tabela 2.8: Orientação média e amplitude de variação da foliação principal (Sn) por
nível (Pereira, 2016).

O espaçamento entre os planos de foliação Sn foram medidos considerando a classificação
de Bieniawisk (1989), a qual classifica os espaçamentos em cinco intervalos. Das 124
porções analisadas, 77% enquadram-se na categoria de espaçamento mínimo da
classificação, ou seja, inferior a 60 mm, as 23% restantes apresentam espaçamento entre 60
mm e 200 mm (Pereira, 2016).

A estrutura S3 ou clivagem de crenulação é resultado da evolução geológica estrutural da
região onde está inserida a Mina Cuiabá. Segundo Fernandes et.al,(2016) apud Pereira
(2016) , a ocorrência na região de três estágios deformacionais propiciou a formação dessa
estrutura, resultando em dobras com eixos mergulhando para sul e planos axiais mergulhando
para leste. Através do mapeamento, foi verificada a existência da estrutura S3 em 61% das
porções, obtendo-se uma atitude média de (91/45). Nas análises desse trabalho, entretanto,
esse fator estrutural será negligenciado devido às limitações dos métodos de modelagem
empregados.
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Mapeamento das zonas plastificadas

Após avaliar qualitativamente as rupturas ao longo da rampa FGS, Pereira (2016) realizou
um escaneamento digital em duas dimensões com o objetivo de medir a extensão das zonas
plastificadas no entorno da escavação. A equipe de topografia da mina utilizou o Scanner
Leica, Modelo C10, que possui precisão de 2 mm. Um exemplo do resultado do
escaneamento é apresentado na Figura 2.48, onde a linha azul representa o limite real da
seção e a linha em branco indica a seção de projeto.

Figura 2.48: Exemplo de uma seção do escaneamento, o contorno em branco representa a
seção planejada e o contorno em azul a condição atual da rampa.

Pereira (2016) enfatiza que por ter escavações iniciadas em 2007, a rampa FGS foi submetida
a constantes intervenções para garantia de sua estabilidade e segurança operacional,
principalmente saneamentos mecanizados para retirada de blocos provenientes das zonas
plastificadas. Esta operação, realizada pelo scaler, provoca impactos aleatórios e
imprevisíveis pela geotecnia já que o equipamento produz forças e movimentos que alteram
de forma abrupta o estado de tensão no entorno da escavação. Segundo o autor, o uso
constante do scaler somado ao fato de que não foi utilizado suporte de superfície no ciclo de
desenvolvimento da escavação são fatores que contribuíram para que o ovebreak ou zonas
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de plastificadas (como são aqui tratadas) ao longo da rampa apresentem uma alta
variabilidade.

Como os movimentos do scaler são relativamente aleatórios e tendo em vista a dificuldade
em se reproduzir suas inúmeras intervenções através de análises numéricas, esse trabalho
adotará a premissa de que em todas as seções da rampa analisadas o equipamento atuou de
forma a blocos soltos da região originalmente plastificada do maciço rochoso, causando,
eventualmente, um aprofundamento das zonas plastificadas. Um exemplo desse efeito é
mostrado na Figura 2.49, que apresenta a seção projetada e duas seções sobrepostas referentes
à escaneamentos realizados nos anos de 2015 e 2016, quando houve apenas uma intervenção
do equipamento que, dentre outros fatores, resultou em um aumento de 1,12 m na
profundidade da ruptura.

Figura 2.49: Aprofundamento da zona plastificada da escavação decorrente da atuação do
equipamento mecanizado (scaler), entre os anos de 2015 e 2016 (Pereira, 2016)
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CAPÍTULO 3 - AVALIAÇÃO DO PADRÃO DAS ZONAS PLASTIFICADAS NO
ENTORNO DA RAMPA FGS
3.1 ANÁLISE DAS ZONAS PLASTIFICADAS
3.1.1 Interpretação dos mecanismos de ruptura

Pereira (2016) relata evidências de flexão composta (buckling) de variadas magnitudes e
estágios ao longo da rampa FGS. A Figura 3.1 mostra ocorrências do mecanismo em
diferentes estágios da progressão da ruptura: em (a) tem-se o estágio inicial da ruptura, onde
os slabs estão flexionados e aparentemente estáveis, em (b) observa-se a evolução do
mecanismo a qual culminou em ruptura dos slabs e consequente desprendimento do material
plastificado do teto.

(b)

(a)

Figura 3.1: Diferentes estágios da ruptura por flexão composta. Em (a) estágio inicial; (b)
estágio avançado com desprendimento do material plastificado (Pereira, 2016).

Por ser o principal acesso as galerias de produção mais profundas, rampa FGS é uma região
da mina altamente utilizada. Para garantir a segurança operacional e geotécnica, a rampa foi
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alvo constante de ações para retirada de blocos instáveis decorrentes dos mecanismos acima
descritos, principalmente por meio do uso de equipamento para saneamento mecanizado,
denominado scaler. O desenvolvimento da rampa teve início em 2007, sendo assim, a
condição atual da rampa é resultado de diversas intervenções de saneamento mecanizado.
Um exemplo da dimensão que a ruptura pode alcançar, após sucessivas ações de
mecanização, é apresentado na Figura 3.2, onde se observa um estágio avançado da ruptura,
denominado “capela” pela operação. Identifica-se ainda a similaridade do aspecto da ruptura
com aquele referido por Aglawe (1999) como formato de “orelha de cachorro” (Figura 2.33).

Figura 3.2: Estágio elevado de ruptura na rampa FGS, denominado “capela” (Pereira,
2016).

Modelagens numéricas computacionais de furos de ventilação conduzidas por Trópia (2013)
demonstraram que a anisotropia do maciço rochoso é responsável por controlar os
mecanismos de ruptura verificados. Constatou-se que por mais que a orientação das tensões
principais in situ fossem rotacionadas nos modelos, as regiões de maior contração de tensão
cisalhante no entorno do furo eram governadas pela posição relativa dos planos de foliação
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com a escavação. Na Figura 3.3 é apresentado um exemplo dessa condição, observa-se que
a foliação (Sn) presente no maciço rochosa promove a iniciação de um mecanismo de
cisalhamento na porção direita superior do furo (círculo preto), ponto em que sua inclinação
se paraleliza ao contorno da escavação e à tensão tangencial atuante. No lado esquerdo
superior onde há uma relação de ortogonalidade entre a inclinação da foliação e a parede do
furo não se observam sinais de cisalhamento.





Sn



Figura 3.3: Furo de ventilação localizado no nível 14, evidenciando ocorrência de
cisalhamento onde foliação e tensão tangencial se paralelizam (depois de
Trópia,2013).

O mecanismo observado na Figura 3.3 corrobora os aspectos teóricos discutidos no capítulo
2: Caso um sistema de juntas, tais como as foliações, mergulhem paralelamente à parede da
escavação, as tensões tangenciais atuantes nesses planos de fraqueza podem ser capazes de
promover seu cisalhamento, a depender de sua resistência (Daemen,1983; Germanovich
et.al.,1996; Bewick,2008).Entende-se que a mobilização desses planos de fraqueza perturba
o estado de tensão local e são geradas zonas de baixo confinamento onde os mecanismos
frágeis, tais como o buckling, tendem a ocorrer. A Figura 3.4, a seguir, ilustra a ocorrência
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desse processo em um setor da rampa FGS, observa-se que na região onde a inclinação da
foliação (em vermelho) se paraleliza ao contorno da escavação há ocorrência do buckling,
cuja progressão e posterior remoção dos blocos soltos contribuíram para formação de uma
zona plastificada extensa na porção direita do teto.

Flexão

Foliação Sn

composta


Zona plastificada


Figura 3.4: Exemplo de ruptura por buckling que culminou na formação de uma
zona plastificada no teto da rampa FGS (depois de Pereira, 2016).

Como demonstrado na Figura 3.4, o presente estudo baseia-se na hipótese de que as
ocorrências do mecanismo de buckling observadas ao longo da rampa FGS sejam os estágios
iniciais das rupturas que ocorrem no entorno da escavação, cuja progressão, dentre outros
fatores, culminou na formação de zonas plastificadas extensas. Dessa forma, as imagens de
escaneamento da rampa serão utilizadas com o objetivo de se avaliar a atual geometria das
zonas plastificadas e de compreender os fatores que contribuem para sua variabilidade
(bifurcações adjacentes, profundidade, direção da escavação).
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3.1.2 Medição das zonas plastificadas

Uma breve análise visual das seções dos escaneamentos válidos mostrou que as zonas
plastificadas no entorno da escavação da rampa FGS apresentam uma grande variabilidade
quanto à extensão, orientação e forma, tal como ilustram os exemplos de escaneamentos
apresentados na Figura 3.5. Observa-se que as rupturas no entorno da abertura podem ocorrer
tanto nas porções direita, esquerda e central do teto quanto nas paredes.

(a)

(b)

(c)
Figura 3.5: Exemplos mostrando a variabilidade da zona de dano em torno da
escavação ao longo da rampa FGS. Em (a) zona plastificada máxima na porção direta
do teto, em (b) na porção esquerda e em (c) na porção central.
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Com base nas imagens do escaneamento, foi então realizada uma avaliação quantitativa das
zonas plastificadas no entorno seções. As medidas foram feitas considerando a orientação
angular da zona plastificada em relação ao centro da abertura. A Figura 3.6 mostra os pontos
para medição, dados pelo ângulo contado a partir da horizontal que passa pelo centro
da escavação, no sentido anti-horário. Foram medidos 17 pontos no entorno de cada seção,
para o teto da escavação determinou-se um espaçamento de 15° entre as medidas, enquanto
nas paredes foi feita uma medida a cada terço da altura inferior (0,8 m e 1,6 m). Como não
ocorre soerguimento no piso da rampa, nessa região não foram efetuadas medidas.

Teto-centro
Teto-direita
Teto-esquerda


Parede-

Parede-

esquerda

direita

Figura 3.6: Pontos no contorno da escavação definidos para medição da profundidade
das zonas plastificadas, exemplo indicando medida no centro do teto, em igual a
90.°

Sendo rampa FGS o principal acesso ao corpo de minério FGS, existem diversas bifurcações
(travessas ou galerias) adjacentes à mesma. A distinção entre os pontos da rampa que
apresentam ou não bifurcações próximas é necessária para se compreender influência das
tensões induzidas por essas aberturas no padrão das zonas plastificadas das seções
escaneadas. Como detalhado no capítulo 2, Brady e Brown (2004) demonstraram que uma
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abertura exerce influência sob o estado de tensão local em um raio de até cinco vezes o seu
próprio raio. Dessa forma, considerando-se que as bifurcações presentes na rampa possuem
um raio de 3 m, essas produzem regiões de influência de raio igual a 15 m. Portanto, nesse
estudo, uma porção será classificada como “sem bifurcação” ou “isolada” caso esteja
localizada, a, no mínimo, 15 m de distância de uma abertura secundária.

A Figura 3.8 mostra a representação em planta do nível 12 com a numeração das porções
mapeadas, os pontos vermelhos indicam as porções que apresentam bifurcações adjacentes,
enquanto os pontos verdes indicam as porções ditas isoladas. São também indicados os
pontos onde foi constatada a presença da estrutura S3, bem como sua orientação. As
representações em planta dos níveis 13, 14 e 15 são apresentadas no Anexo I.

Figura 3.7: Representação em planta do nível 12 identificando as porções mapeadas,
bifurcações , direção das seções (laranja) e orientação da estrutura S3 (azul).
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Do nível 12 ao nível 18, a Tabela 3.1 apresenta a quantidade de escaneamentos realizados
por nível, divididos de acordo com o critério de existência de bifurcações adjacentes. No
presente trabalho somente os níveis 12, 13, 14 e 15 da rampa serão estudados (124 seções),
devido aos seguintes fatores:


Das 35 seções escaneadas no nível 16, apenas 11 foram válidas e somente 3 não
possuem bifurcações adjacentes, o que representa um número pequeno de amostras.



No nível 17, apenas 4 seções válidas não possuem bifurcações adjacentes, sendo
baixa a representatividade dos escaneamentos.



No nível 18, diferentemente dos demais níveis, o concreto projetado foi utilizado
como suporte de superfície. Caso as análises contemplem esse nível, estará sendo
considerada uma condição geotécnica distinta que pode interferir na qualidade dos
resultados.



O levantamento geomecânico (RMR e Q’) realizado por Pereira (2016) não
contemplou porções dos níveis 16, 17 e 18.

Tabela 3.1: Detalhamento da quantidade de escaneamentos por nível.
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3.1.3 Influência da presença de bifurcações adjacentes

Cada uma das 124 imagens de escaneamento entre os níveis 12 e 15 foi medida nos pontos
estabelecidos na Figura 3.6. Foi possível plotar, para cada seção, o gráfico que descreve
variação da profundidade da zona plastificada com a orientação  do ponto no entorno da
escavação, como ilustra a Figura 3.8.

(a)

(b)

Figura 3.8: (a) Imagem do escaneamento da seção 7 do nível 12 (b) gráfico descrevendo
a variação da profundidade da zona plastificada com a orientação  para a mesma seção.

Considerando o grande volume de dados gerados e buscando avaliar tendências gerais do
comportamento da rampa, nas análises apresentadas nesse capítulo, serão consideradas as
zonas plastificadas médias para cada nível. As zonas plastificadas médias (ZPM) são
calculadas através das médias simples entre as medidas das zonas plastificadas de todas as
seções de um dado nível, para cada ponto no entorno da escavação. Dessa forma, a zona
plastificada média de cada nível será descrita por 17 medidas ZPMObservando a Tabela
3.1, para o nível 12, por exemplo, a média das seções com bifurcação consiste na média entre
as medidas de 22 seções e, para seções sem bifurcações consiste na média entre as medidas
de 15 seções, em ambos os casos para cada orientação.

Buscando compreender como a existência de bifurcações adjacentes à rampa influencia no
padrão médio das zonas plastificadas no entorno da escavação, serão comparadas as
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profundidades médias das zonas plastificadas das seções isoladas e aquelas com bifurcações
adjacentes, para cada nível. Nos gráficos das Figuras 3.10, 3.11, 3.12 e 3.13 apresentados a
seguir, as curvas em vermelho descrevem a variação para seções com bifurcação adjacente
enquanto as curvas em verde descrevem o comportamento para seções isoladas. As setas
pretas indicam a tendência de aumento (ou redução) das zonas plastificadas médias das
seções com bifurcação adjacente em relação àquelas das seções isoladas, ou seja, descrevem
como a presença escavações secundárias modifica o padrão das curvas.

O gráfico da Figura 3.9, a seguir descreve a variação da extensão da zona plastificada média
com a orientação para o nível 12. Observa-se que as curvas apresentam tendências
similares em ambos os casos, caracterizadas por zonas plastificadas máximas na porção
direita do teto, onde  está compreendido entre 0° e 90°. Entretanto, em relação à
profundidade das zonas plastificadas, as seções com bifurcação apresentam zonas
plastificadas mais extensas em relação àquelas sem bifurcação, para qualquer 

Figura 3.9: Variação da profundidade da zona plastificada com a orientação , para
seções com e sem bifurcações adjacentes (nível 12).

Os resultados correspondentes aos demais níveis são apresentados a seguir e demonstraram
a ocorrência de tendências divergentes àquela descrita para o nível 12. No nível 13, como
mostra a Figura 3.10, as zonas plastificadas máximas para seções com bifurcação ocorrem
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na porção direita do teto (entre 0 e 75°), enquanto para seções sem bifurcação ocorre no
centro do teto (entre 75 ° e 100°), além disso, em média, as curvas não evidenciam a
ocorrência de zonas plastificadas maiores para a situação com bifurcações adjacentes.

Figura 3.10: Variação da profundidade da zona plastificada com a orientação , para
seções com e sem bifurcações adjacentes (nível 13).

No nível 14 (Figura 3.11), para seções com bifurcação adjacente, é observada uma simetria
entre as zonas plastificadas do lado esquerdo e direito do teto, enquanto para seções sem
bifurcação a curva a ocorrência de zonas plastificadas máximas no lado esquerdo do teto
(entre 135 ° e 150°). As curvas do nível 14 sugerem que a redistribuição de tensões
ocasionada pela presença das bifurcações pode contribuir para o aumento as zonas
plastificadas do lado direito do teto e redução das zonas plastificadas do lado esquerdo do
teto, tornando-as simétricas em relação ao centro.
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Figura 3.11: Variação da profundidade da zona plastificada com a orientação , para
seções com e sem bifurcações adjacentes (nível 14).

Finalmente, o gráfico referente ao nível 15 (Figura 3.12) mostra que as zonas plastificadas
máximas para seções com bifurcação ocorrem na porção direita do teto (entre 0 ° e 45°),
enquanto para o caso de seções isoladas, as zonas plastificadas máximas apresentam-se
aproximadamente constantes para compreendido entre 60° e 150°. As curvas sugerem que
a redistribuição de tensões ocasionada pela presença das bifurcações pode contribuir para o
aumento das zonas plastificadas do lado direito do teto (entre 0 ° e 45°) e redução das zonas
plastificadas para  maior que60°.

Figura 3.12: Variação da profundidade da zona plastificada com a orientação , para
seções com e sem bifurcações adjacentes (nível 15).
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As análises apresentadas mostraram que não há um padrão bem definido da variação das
zonas plastificadas. Em termos de profundidade das zonas plastificadas, as médias das zonas
plastificadas para seções com bifurcação adjacente demonstraram não ser sempre maiores
que as médias das zonas plastificadas para seções isoladas, visto que nos gráficos, as curvas
em vermelho não estão sempre sobrepostas às curvas verdes para todas as orientações .
Entretanto, em todos os casos as curvas sugerem que as tensões induzidas pelas escavações
adjacentes modifica o estado de tensão de forma a contribuir para a alteração da orientação
das zonas plastificadas máximas.

A fim de se avaliar a tendência geral, calculou-se a média das zonas plastificadas dos níveis
12 ao nível 15, para seções com bifurcação e isoladas, apresentada na Figura 3.13. As curvas
mostram que a presença de bifurcações próximas tende a aprofundar as zonas plastificadas
do lado direito do teto, e a reduzir as zonas plastificadas no centro do teto, como indicam as
setas. Uma análise das representações em planta dos níveis mostrou que a maioria da
bifurcações localizam-se ao lado direito da rampa, o que pode ocasionar uma maior
interferência no estado de tensões do lado direito do teto, sendo uma possível justificativa
para a tendência indicada na Figura 3.14.

Figura 3.13: Variação da profundidade da zona plastificada com a orientação
considerando-se seções com bifurcações adjacentes e isoladas (média do nível 12 a 15).
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3.1.4 Variabilidade das zonas plastificadas
Como nas análises da seção anterior considerou-se a média das zonas plastificadas para cada
nível, é necessário analisar o desvio padrão das zonas plastificadas das seções que serviram
de base para esse cálculo. De fato, a alta variabilidade das zonas plastificadas constatadas nas
inspeções visuais das imagens de escaneamento reflete nos desvios padrão obtidos em função
de para cada nível. A variação do desvio padrão médio com a orientação para seções
com bifurcação adjacente e isoladas, do nível 12 ao nível 15, são mostradas nos gráficos da
Figura 3.14.

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 3.14: Variação do desvio padrão da profundidade da zona plastificada com a
orientação , para seções com bifurcações adjacentes e isoladas, do nível (a) 12 ao nível
(d) 15.
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Os gráficos da Figura 3.15 mostram que, assim como a média das zonas plastificadas, é difícil
traçar um comportamento único dos desvios padrão para toda a rampa. Observa-se que, em
geral, as seções com bifurcação adjacentes (curvas em vermelho) apresentam desvios padrão
maiores em relação às isoladas, sugerindo que a presença de escavações adjacentes à rampa
é um fator que contribui para aumento da variabilidade das zonas plastificadas no entorno da
escavação. Para avaliar a tendência geral, a Figura 3.16 apresenta o gráfico que descreve a
variação do desvio padrão médio entre os níveis, considerando-se as seções com e sem
bifurcação adjacente. De fato, o gráfico mostra que, com exceção do centro do teto (),
os desvios padrão médio das zonas plastificadas para seções com bifurcação é maior do que
aqueles referentes às seções isoladas.

Figura 3.15: Variação do desvio padrão médio da extensão da zona plastificada com a
orientação  considerando-se seções com e sem bifurcações adjacentes

O gráfico da Figura 3.15 demonstrou que mesmo em relação às seções isoladas, o desvio
padrão das zonas plastificadas é expressivo, podendo chegar a 60 cm (nível 13). Esse
resultado sugere que além da presença de bifurcações adjacentes existem outros fatores que
contribuem para a alta variabilidade das zonas plastificadas. Além da interferência do scaler,
maiores variabilidades constatadas em certos pontos podem ser causadas por estar se
comparando seções da rampa que possuem características distintas, como, por exemplo, a
direção da escavação, fator o qual será avaliado na seção 3.2.1 desse capítulo.
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3.2 AVALIAÇÃO DAS ÁREAS SELECIONADAS PARA ANÁLISE NUMÉRICA
Tendo em vista a alta variabilidade das zonas plastificadas descritas na seção anterior e de
modo a evitar o efeito de tensões induzidas por bifurcações adjacentes, optou-se por
selecionar somente as seções isoladas para avaliação dos demais fatores que podem
influenciar a formação das zonas plastificadas. Reitera-se que as tendências observadas nessa
seção servirão de base de comparação com as modelagens numéricas.

3.2.1 Influência da direção da rampa

Nessa seção será investigada, para cada nível, a influência da direção de escavação no padrão
(extensão e orientação) das zonas plastificadas no teto da abertura. Dentre as 43 seções
isoladas medidas entre os níveis 12 e 15, a grande maioria (39) foi escavada segundo as
direções NE/SW ou NW/SE, sendo, portanto, essa a diferenciação adotada nas análises que
seguem.

As representações em planta por nível podem ser consultadas no Anexo I e indicam a
localização das seções que serão analisadas (pontos em verde) e a direção da escavação. As
imagens de escaneamento das 39 seções analisadas estão dispostas no Anexo II e as medidas
de cada seção individual são apresentadas nas tabelas do Anexo III.

A Figura 3.16, a seguir, mostra a representação em planta do nível 12, na qual as seções
isoladas são sinalizadas pelos pontos verdes. São destacadas as diferentes direções de
escavação, medidas no sentido horário em relação ao norte. Observa-se que, com exceção
das seções 4 e 8, as seções isoladas possuem foram escavadas segundo a NE ou SW.
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Figura 3.16: Representação em planta do nível 12 sinalizando a direção de escavação da
rampa das seções isoladas (em verde).

O gráfico da Figura 3.17 descreve a variação das zonas plastificadas médias em função da
orientação para as 13 seções do nível 12 que foram escavadas segundo a direção NE/SW.
Dentre as seções isoladas analisadas nesse nível, não existem seções escavadas na direção
NW/SE. A curva em azul indica a formação de uma zona plastificada não uniforme no teto
da escavação, onde as zonas plastificadas máximas ocorrem na porção direita (entre 0 e
90°) , sendo inferiores a 10 cm no lado esquerdo do teto ( maior que 90°).
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Figura 3.17: Variação da profundidade da zona plastificada média com a orientação 
(nível 12).

A fim de verificar se a tendência constatada no nível 12 ocorre nos demais níveis da rampa,
a influência da direção da escavação no padrão de orientação e extensão das zonas
plastificadas foi analisada para os níveis 13,14 e 15 e os resultados são apresentados e
discutidos em sequência. As seções foram divididas entre aquelas escavadas segundo as
direções NE/SW, representadas nos gráficos pelas curvas azuis, e seções escavadas na
direção NW/SE, representadas pelas curvas vermelhas. Os números próximos às curvas
indicam as quantidades de seções analisadas para cada caso.

A Figura 3.18, correspondente ao nível 13, mostra que a maioria das seções analisadas nesse
nível foi escavada segundo a direção NE/SW, as quais apresentam zonas plastificadas
máximas na porção direita do teto, assim como no nível 12. A curva em vermelho que
descreve o comportamento das seções escavadas para NW/SE indica a formação de uma zona
plastificada mais uniforme no teto da escavação, com dois pontos máximos no lado esquerdo.

100

Figura 3.18 Variação da profundidade da zona plastificada média com a orientação
, considerando diferentes direções de escavação da rampa para o nível 13.

Os resultados para o nível 14, apresentados na Figura 3.19, evidenciam a diferença acentuada
entre as zonas plastificadas para seções escavadas em direções opostas. Observa-se que as
seções escavadas na direção NE/SW apresentam zonas plastificadas máximas na porção
direita do teto (entre 15 e 60°) enquanto nos caso das seções NW/SE as zonas plastificadas
máximas ocorrem no centro e lado esquerdo do teto.

Figura 3.19: Variação da profundidade da zona plastificada média com a orientação
, considerando diferentes direções de escavação da rampa para o nível 14.
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A Figura 3.20, correspondente ao nível 15, mostra que as seções escavadas segundo a direção
NE/SW também apresentam zonas plastificadas máximas no lado direito do teto, enquanto
as seções NW/SE exibem zonas plastificadas relativamente mais uniformes no teto da
escavação, com pontos máximos na porção esquerda do teto.

Figura 3.20: Variação da profundidade da zona plastificada média com a orientação
, considerando diferentes direções de escavação da rampa para o nível 15

Apesar de as análises realizadas nessa seção terem considerado apenas as seções isoladas da
rampa FGS, não foi possível definir um padrão de comportamento único das zonas
plastificadas no entorno da escavação para todos os níveis. Contudo, a avaliação do padrão
médio das zonas plastificadas evidenciaram algumas tendências, dentre elas:


Como mostram as curvas azuis dos gráficos anteriores, em todos os níveis, as seções
escavadas segundo a direção NE/SW apresentam zonas plastificadas máximas na
porção direita ou no centro do teto (entre 0° e 90°), jamais na porção esquerda.



As zonas plastificadas médias das seções escavadas segundo a direção NW/SE
(curvas vermelhas) apresentam, entre os níveis, aspectos diferentes. Entretanto, em
todos os níveis observa-se que as zonas plastificadas máximas ocorrem no centro ou
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lado esquerdo do teto (entre 90° e 180°) e há uma menor amplitude de variação
entre as regiões do teto.


Em todos os níveis, as zonas plastificadas médias das seções NW/SE (curvas em
vermelho) são para maioria das orientações mais extensas ou iguais àquelas
referentes às seções NE/SW (curvas em azul). Contudo, a direção da escavação
demonstra exercer maior influência na orientação das zonas plastificadas do que na
extensão das mesmas.

Buscando identificar a tendência média entre os níveis analisados, plotou-se o gráfico
referente à média das zonas plastificadas, separados segundo a direção de escavação da
rampa, apresentado na Figura 3.21.

Figura 3.21: Variação média da profundidade das zonas plastificadas com a
orientação no teto, considerando as diferentes direções de escavação

Os resultados sugerem que a direção de escavação da rampa FGS é um fator que influencia
do padrão das zonas plastificadas formadas no entorno da abertura, principalmente no que se
refere à orientação das mesmas. Observa-se que as seções escavadas na direção NE/SW (26
seções) apresentam, em média, zonas plastificadas máximas na porção direita do teto (entre
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30° e 75°) enquanto as seções escavadas para NW/SE (13 seções) possuem zonas
plastificadas relativas mais uniformes no teto, sendo máximas no lado esquerdo (entre 105°
e 165°).

3.2.2 Medidas médias por região (teto e paredes)
Os resultados apresentados na seção anterior consideram somente o teto da escavação, região
onde as rupturas tendem a ser mais profundas e críticas do que nas paredes, além de
representarem um maior risco à operação (queda de blocos). Incluindo as medidas médias
das paredes, os gráficos da Figura 3.22 (a, b) mostram as zonas plastificadas médias
calculadas para cinco regiões da seção de escavação: paredes (direita e esquerda) e teto
(porções direita, central e esquerda). As setas nos gráficos descrevem a tendência de variação
das zonas plastificadas no teto, em cada caso.

Figura 3.22: (a) Média das zonas plastificadas em diferentes regiões da escavação, para
aeções escavadas segundo a direção NE/SW. Média entre níveis 12,13,14 e 15.
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(b)
Figura 3.22: (b) Média das zonas plastificadas em diferentes regiões da escavação, para
seções escavadas segundo a direção NW/SE. Média entre níveis 12,13,14 e 15.

Os gráficos da Figura 3.22 mostram que independentemente da direção da escavação as zonas
plastificadas no teto são maiores que nas paredes. Para as seções escavadas segundo a direção
NE/SW, as zonas plastificadas são máximas na porção direita do teto (0,763 m) e é observada
uma grande amplitude entre as medidas do lado direito, esquerdo e central do teto. Por outro
lado, para as seções NW/SE as zonas plastificadas distribuem-se mais uniformemente no
teto, havendo uma menor amplitude entre as medidas do lado esquerdo, direito e central do
teto. Nesse caso, a zona plastificada máxima ocorre na porção esquerda do teto (0,930 m).

3.2.3 Influência da profundidade
Para avaliar o efeito do aumento da profundidade da rampa na extensão das zonas
plastificadas, calculou-se para cada nível, a zona plastificada média total (ZPMtotal) dada pela
média entre as 17 medidas do teto e paredesZPM AEquação 4.1 mostra o procedimento
de cálculo da ZPMtotal de um dano níveltendo em vista que entre os níveis 12 e 14 o raio da
escavação é de 2,4 m e no nível 15 o raio é de 2,75 m, os valores obtidos foram normalizados
pelo raio.

105

𝑍𝑃𝑀 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

∑17
1 𝑍𝑃𝑀𝜃
17
=
∗ 100
𝑟

(4.1)

A Figura 3.23 mostra que nos níveis 13 e 14 ocorrem as maiores ZPMtotal e que a variação
pode ser descrita como uma parábola (polinômio de grau 2)., indicando que o aumento da
profundidade não necessariamente ocasionou a formação de zonas plastificadas mais
extensas. Pereira (2016) explica que os blocos formados pela plastificação do maciço rochoso
não foram retidos através do uso de suportes de superfície, sendo constantemente removidos
por ações mecanizadas, fato que contribuiu para o aprofundamento das zonas plastificadas
da rampa, mesmo nos níveis mais rasos. O autor pontua que a relação de proporcionalidade
direta entre extensão das rupturas e profundidade somente é válida caso os blocos
plastificados permaneçam retidos e continuem exercendo confinamento para as camadas
sobrejacentes, representando uma condição diferente à da rampa em estudo.

Figura 3.23: Zona plastificada média normalizada para cada nível, evidenciando
tendência não linear de variação com a profundidade.
:
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3.3 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Nesse capítulo foi avaliado o panorama médio do padrão das zonas plastificadas de 124
compreendidas entre os níveis 12 e 15 da rampa Fonte Grande Sul. Apesar da alta
variabilidade dos dados, foi possível identificar algumas tendências gerais, considerando-se
a média da zona plastificada de cada nível. Primeiramente, foram constatados diferentes
padrões das zonas plastificadas para seções próximas a bifurcações adjacentes e seções
“isoladas”, sugerindo que a presença de escavações secundárias altera a distribuição de
tensões de forma a modificar o padrão das zonas plastificadas, principalmente em relação à
orientação da plastificação máxima. Além disso, os resultados evidenciaram maiores
variabilidades na extensão das zonas plastificadas para seções próximas a escavações
secundárias, mostrando que a redistribuição de tensões devido à presença de acessos
adjacentes impacta de forma a aumentar a variabilidade/aleatoriedade das rupturas.
Foram então, selecionadas apenas seções “isoladas” da rampa para se avaliação da influência
da direção da rampa e da profundidade no padrão das zonas plastificadas. Não foi possível
determinar um padrão único das zonas plastificadas entre os níveis, porém constatou-se que
a direção de escavação da rampa é um fator que influencia na distribuição das plastificações
no entorno da escavação. Observou-se que as seções escavadas segundo a direção NE/SW
apresentam zonas plastificadas máximas na porção direita do teto, enquanto as seções
escavadas segundo a direção NW/SE tendem a apresentar zonas plastificadas distribuídas
mais uniformemente no teto.

Divergindo das expectativas de aumento das zonas plastificadas com o aprofundamento da
escavação, as análises mostraram que a profundidade não é um fator que necessariamente
determina a extensão das mesmas, sendo as zonas plastificadas médias do nível 15, menores
que aquelas referentes aos níveis 13 e 14. Essa divergência pode estar relacionada ao uso do
scaler (Pereira, 2016) ou a uma maior resistência do maciço rochoso no nível 15, sendo esse
um dos aspectos investigado via modelagem numérica.
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CAPÍTULO 4 - MODELAGEM NUMÉRICA COMPUTACIONAL DA RAMPA
FGS

4.1 PREMISSAS PARA A MODELAGEM NUMÉRICA COMPUTACIONAL

No capítulo anterior, foi demonstrado que as zonas plastificadas da rampa FGS apresentam
uma alta variabilidade. Mesmo após filtrar os dados e analisar somente as seções isoladas,
ainda foi constatada, em menor grau, uma variabilidade em relação à extensão e orientação
das zonas de plastificação médias. Dessa forma, o objetivo principal das análises numéricas
é compreender melhor as tendências descritas e as variabilidades dos resultados apresentados
no Capítulo 3.

Serão investigados via modelagem numérica computacional os fatores que podem influenciar
no padrão (orientação e extensão) das zonas plastificadas, tais como tensão in situ,
profundidade e anisotropia do maciço rochoso. Os resultados e tendências relativos às seções
isoladas servirão de base para comparação aos resultados das modelagens , adianta-se, porém,
que dificilmente algum estudo geomecânico será capaz de prever zonas plastificadas
exatamente como aquelas capturadas pelo escaneamento, dada a impossibilidade de se
reproduzir todos os fatores externos que contribuíram para a constante redistribuição de
tensões no entorno da escavação. Desse modo, a análise numérica aqui apresentada indicará,
em tese, como seria o padrão das zonas plastificadas caso a rampa não tivesse sido perturbada
por ações de saneamento e da instalação de suportes.

O programa Phase² será utilizado para simular o comportamento em duas dimensões da
rampa FGS. Obviamente, o objeto de estudo consiste em um problema tridimensional,
contudo, como a dimensão da escavação apresenta uma dimensão longitudinal
consideravelmente maior que sua seção transversal, o problema pode ser simplificado e
analisado em duas dimensões sem afetar a qualidade dos resultados (Hoek et al.,1995).
Quando aplicáveis, modelagens bidimensionais apresentam um menor grau de complexidade
em relação às tridimensionais, sendo altamente aconselháveis para melhor compreensão da
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influência dos parâmetros e dos resultados. Entretanto, visto que a rampa FGS foi escavada
em diferentes direções e a relação angular entre o eixo da escavação e os planos de anisotropia
não é constante, algumas modelagens tridimensionais também serão realizadas no programa
RS3 (3-D) como forma de complementar e/ou validar os resultados da modelagem 2-D.

4.2 DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS DO MACIÇO ROCHOSO

Em geral, as modelagens numéricas realizadas na mina Cuiabá utilizam o critério de ruptura
de Hoek Brown, cujos parâmetros são obtidos através do sistema de classificação
geomecânica GSI, baseada nas características estruturais do maciço e condições das
descontinuidades, dados facilmente obtidos em campo. Entende-se que o uso da classificação
GSI e do critério de ruptura de Hoek Brown não deve ser feito indiscriminadamente, dadas
suas limitações de utilização em casos de maciços anisotrópicos. Apesar disso, simulações
numéricas realizadas na rotina da mina baseadas nesse critério, com os parâmetros
devidamente calibrados, demonstram gerar resultados coerentes. Por esse motivo e devido a
natureza dos dados de campo disponíveis sobre a rampa, nesse trabalho esse critério será
utilizado para determinação da resistência do maciço rochoso.

A partir dos valores das classificações geomecânicas RMR e Q’ anteriormente apresentados
na Tabela 2.5, calculou-se o GSI do maciço rochoso através das Equações 2.11 e 2.14. Os
valores obtidos são apresentados na Tabela 4.1.
Tabela 4.1: Valores de GSI estimados a partir de RMR e Q’

A partir dos três valores médios de GSI obtidos e considerando-se que o litotipo em questão
(MAN) possui resistência à compressão uniaxial (c) de 97 MPa e constante do maciço (mi)
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igual à 15 (valor máximo para xistos), foram determinados os parâmetros de deformabilidade
(Em e m) e resistência do maciço (mb e s), através das Equações 2.9; 2.10; 2.6 e 2.7 . Como
utilizado na prática da Mina Cuiabá, adotou-se ainda um fator de dano (D) nulo, admitindo
um bom controle da detonação.
Os parâmetros residuais foram estimados considerando-se o valor de GSI residual fornecido
pela Equação 2.8. A Tabela 4.2 compila os valores estimados dos parâmetros de
deformabilidade e de resistência do maciço rochoso (pico e residuais).

Tabela 4.2: Parâmetros elásticos e de resistência de Hoek Brown referentes ao GSI
médio, máximo e mínimo do maciço rochoso mapeado da rampa FGS.

Observa-se que os parâmetros residuais apresentados na Tabela 4.2 possuem valores baixos.
Segundo Hoek et al.(1995) é, de fato, razoável atribuir baixos valores a esses parâmetros
para que o processo de ruptura elástico-frágil que ocorre na zona de baixo confinamento seja
capturado pelas modelagens. Em relação à dilatância (parâmetro associado à mudança de
volume), adotou-se a regra de fluxo não associado, na qual assume-se a dilatância do material
() como nula.

Resistência das juntas

A foliação principal (Sn) presente em todo maciço rochoso ao longo da rampa FGS confere
anisotropia ao problema, a qual será avaliada através da abordagem por juntas ubíquas,
adotando-se o critério de ruptura de Mohr-Coulomb. Em 2009, a consultoria Itasca realizou
modelagens numéricas da mina Cuiabá, nas quais os xistos encaixantes foram tratados como
material anisotrópico por meio da utilização de modelos de juntas ubíquas disponível no
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programa FLAC. No relatório das análises, a consultoria explica que apesar de ser possível
caracterizar as descontinuidades das rochas através de ensaios de laboratório, a resistência
das foliações apresenta uma alta incerteza e variabilidade, visto que depende do grau de
metamorfismo e da composição mineralógica. Dessa forma, os parâmetros de resistência das
juntas foram determinados através de calibrações com o comportamento real do realce
estudado, os quais são apresentados na Tabela 4.3.

Tabela 4.3: Parâmetros de resistência das juntas calibrados por Itasca (2009).

Como será simulada outra região do maciço rochoso, os dados acima apresentados serão
utilizados como estimativa inicial nas simulações, sendo calibrados para os casos analisados,
se necessário.
4.3 TENSÃO IN SITU

O estado de tensão in situ adotado nas modelagens é baseado nos valores atualmente
utilizados nas modelagens numéricas na mina Cuiabá, determinado segundo as medições do
nível 14, descrita no capítulo 3 (Tabela 2.4). Segundo esse procedimento de cálculo, a Tabela
4.4 compila as tensões in situ calculadas para os níveis 12, 13, 14 e 15, considerando-se a
profundidade média de cada nível. Salienta-se que a tensão vertical (v) é calculada a partir
do peso da rocha sobrejacente à escavação e corresponde à tensão principal menor (3). A
tensão principal maior (1)é sub-horizontal (mergulho de 5°), com direção de 311° e a tensão
principal intermediária (2) é horizontal, ortogonal a  e atua na direção z, para fora do
plano de análise.

Tabela 4.4: Magnitude das tensões in situ por nível.
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4.4 DISTRIBUIÇÃO DE TENSÕES NO ENTORNO DA ESCAVAÇÃO

A Figura 4.1 ilustra uma seção típica da rampa FGS, modelada através do programa Phase²,
utilizando uma malha de elementos finitos triangulares trinodais. A seção transversal da
rampa possui forma de cela de cavalo de dimensões 4,8 m x 4,8 m. Assume-se um estado
plano de deformação e que o eixo da rampa possui direção paralela ao eixo horizontal z, o
qual aponta para fora do plano. Um limite externo de aproximadamente cinco vezes o
diâmetro da escavação foi adotado e as condições de contorno são restritas em x e em y. A
caixa superior direita representa o estado de tensão in situ e o ângulo determina a orientação
de dado ponto no entorno da abertura, medida a partir do eixo x, no sentido anti-horário.
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Figura 4.1: Modelo de elementos finitos utilizado nas análises, indicando medição do
ângulo .

Inicialmente foi realizada uma análise elástica para se avaliar a distribuição de tensões no
entorno da escavação considerando-se o maciço com propriedades elásticas isotrópicas (caso
1) e transversalmente isotrópicas (caso 2). Os parâmetros de deformabilidade do maciço
transversalmente isotrópico adotados foram obtidos de Trópia (2013) e, nesse caso, os dados
relativos ao maciço rochoso isotrópico foram calculados pela média entre E e E’ e e
’.Salienta-se que E é o módulo elástico na direção paralela ao plano de isotropia, E’ é o
módulo elástico ortogonal ao plano de isotropia e G é o módulo cisalhante no plano de
isotropia. Considerou-se que o plano de isotropia possui mergulho de 33° (), valor
correspondente à inclinação média da foliação principal Sn e que o eixo da rampa e o plano
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de isotropia possuem direção de mergulho paralela ao eixo z. A Tabela 4.5 compila os dados
necessários à análise elástica.

Tabela 4.5: Parâmetros elásticos para maciço rochoso isotrópico e transversalmente
isotrópico.

As Figuras 4.2(a, b, c) apresentam, respectivamente, a distribuição das tensões principais
z no entorno da escavação considerando-se o maciço com propriedades elásticas
isotrópicas (caso 1) e tensão in situ referente à profundidade média da escavação (832m).

Figura 4.2: a) Distribuição de  no entorno da escavaçãocaso 1).
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Figura 4.2: b) Distribuição de  no entorno da escavação caso 1).

Figura 4.2: c) Distribuição de z no entorno da escavaçãocaso 1).

As Figuras 4.3 (a, b, c) apresentam, respectivamente, a distribuição das tensões principais
z no entorno da escavação considerando-se o maciço com propriedades elásticas
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transversalmente isotrópicas (caso 2) e tensão in situ referente à profundidade média da
escavação (832m).

Figura 4.3: a) Distribuição de  no entorno da escavaçãocaso 2).

Figura 4.3: b) Distribuição de  no entorno da escavaçãocaso 2).
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Figura 4.3: c) Distribuição de z no entorno da escavação caso 2).
Os modelos das Figuras 4.2 e 4.3 mostram que a escavação ocasiona uma grande perturbação
do estado de tensões in situ nos pontos próximos à abertura e que essa interferência tende a
diminuir à medida que se distancia da mesma. Em ambos os casos, observa-se que a
distribuição das tensões principais no entorno da escavação não é uniforme Os modelos
mostram que os dois casos analisados, maciço isotrópico e transversalmente isotrópico,
apresentam exatamente a mesma distribuição das tensões principais maior e menor (e
que atuam no plano de análise. A tensão principal maior é máxima no centro do teto
e nas extremidades do piso, e mínima nas paredes da escavação. A tensão principal menor
é aproximadamente nula ou assume valores muito baixos por todo contorno próximo da
abertura, o que ocorre devido à perda de confinamento causada pela escavação do maciço.

Os dois casos analisados divergem somente em relação à distribuição da tensão principal
intermediária ou circunferencial (z), a qual atua para fora do plano de análise. Observa-se
que no caso isotrópico (Figura 4.2-c) a distribuição da tensão zé simétrica em relação ao
eixo vertical que passa pelo centro da abertura, por outro lado, para o caso transversalmente
isotrópico (Figura 4.3-c) observa-se que o eixo de simetria não é vertical, e sim inclinado
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como o plano de isotropia (aproximadamente 33°). Dessa forma, para o caso
transversalmente isotrópico tem-se uma distribuição de tensão circunferencial no teto não
simétrica, havendo uma maior concentração de tensão no lado direito do teto.

De forma a facilitar a interpretação dos resultados, foi plotado o gráfico da Figura 4.4, o qual
descreve, para os dois casos, a variação das tensões principais (2medidas no limite
do teto da escavação, em função ângulo Comparando-se os dois casos, não se observam
diferenças significativas em relação às tensões que atuam no plano de análise (e a
tensão principal maior é máxima na porção central do teto da escavação, onde está
entre0° e 120° e é aproximadamente nula por todo contorno da abertura. A única
divergência entre os dois casos é relativa à tensão circunferencial (, que no caso
transversalmente isotrópico é máxima na porção direita do teto, podendo ser
aproximadamente 10 MPa maior do que no lado esquerdo.

Figura 4.4: : Distribuição das tensões principais no limite do teto da escavação, em função
do ângulo Comparação entre caso 1 (maciço isotrópico) e caso 2 (maciço
transversalmente isotrópico)
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Entre os casos isotrópico e transversalmente isotrópico não foram observadas diferenças
significantes na distribuição das tensões principais que atuam no plano de análise (e),
portantonas próximas análises, em relação aos parâmetros de deformabilidade, o maciço
será modelado como isotrópico. Essa simplificação também se faz necessária porque o
programa Phase² não permite análises elasto-plásticas caso sejam utilizados parâmetros
elásticos transversalmente isotrópicos.

4.5 ANÁLISE DA ESTABILIDADE DA ESCAVAÇÃO (MACIÇO ROCHOSO
ISOTRÓPICO)

As modelagens computacionais considerando o maciço rochoso como isotrópico foram
conduzidas utilizando-se o critério de ruptura de Hoek e Brown, cujos parâmetros de
resistência de pico e residuais foram apresentados na Tabela 5.2. As modelagens foram
realizadas para cada nível considerando a profundidade média dos mesmos e o estado de
tensão in situ apresentado na Tabela 5.4.

4.5.1 Zona de baixo confinamento

Segundo Bewick (2008), o limite de transição da zona de baixo confinamento para alto
confinamento em um maciço rochoso anisotrópico ocorre em uma profundidade
deRsendo R o raio da escavação. Os autor afirma que na zona de baixo confinamento
ocorre predominância dos mecanismos de ruptura frágeis (iniciação, coalescência e
propagação de micro fraturas) os quais, em macro escala, levam à ocorrência de rupturas por
tração. Na zona de alto confinamento ocorrem preferencialmente os mecanismos de ruptura
por cisalhamento, tanto pela rocha intacta quanto pelas juntas, caso presentes.

Considerando o raio da escavação igual a 2,4 m, determinou-se o limite entre as zonas de
baixo e alto confinamento da escavação da rampa FGS, obtendo-se o valor de 0,48 m.
Simulou-se um modelo correspondente a um maciço rochoso com resistência média
(GSI=65) e situado uma profundidade equivalente à média entre os níveis (832 m). O modelo
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obtido, apresentado na Figura 4.5 mostra que a zona de baixo confinamento no entorno da
abertura não é homogênea, apresentando extensão máxima nas paredes e mínima no teto da
escavação. Tendo em vista essa não uniformidade, foi determinada uma tensão confinante
para a qual a média entre medidas do teto e paredes correspondesse ao valor calculado de
0,48 m, obtendo-se o valor de 2,5 MPa. Observa-se que no interior da zona de baixo
confinamento ocorre predominância do mecanismo de ruptura por tração (representados
pelos círculos brancos), enquanto que para valores de tensão confinante fora desse esse limite
ocorrem apenas rupturas promovidas por cisalhamento (símbolos x).

Figura 4.5: Zona de baixo confinamento da escavação, delimitada por  <2,5 MPa.

Como mostrado anteriormente na Figura 3.23 (Capítulo 3), a média das zonas plastificadas
no teto entre os níveis 12 e 15 da rampa FGS possuem extensão maior do que o limite da
zona de baixo confinamento indicado pelo modelo da Figura 4.5 (0,31m). Os dados médios
reais da rampa mostraram que a média da zona plastificada no teto é de, no mínimo, 0.438 m
podendo alcançar uma extensão de até 0,826 m. O fato de as medidas médias reais serem
maiores que a profundidade da zona de baixo confinamento sugere que apenas uma parcela
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da plastificação que ocorre no teto da escavação é promovida por tração, sendo os
mecanismos de ruptura por cisalhamento predominantes à medida que o confinamento
aumenta.

O modelo da Figura 4.5 mostra ainda que a zona de baixo confinamento nas paredes é mais
profunda do que no teto, sugerindo que nessa região pode haver uma predominância dos
mecanismos de tração. As extensões médias das zonas plastificadas reais das paredes são de
0,38 m para a parede esquerda e de 0,521 m para a parede direita, portanto encontram-se
dentro do limite de baixo confinamento indicado no modelo.

Em relação ao piso da escavação, não foram efetuadas medidas das zonas de plastificação
reais, pois não se trata de uma região crítica quanto à estabilidade. Apesar de o modelo da
Figura 4.5, indicar a ocorrência de plastificações por cisalhamento e tração no piso que
poderiam ocasionar seu soerguimento, entretanto, a análise qualitativa dos escaneamentos
mostrou que na rampa FGS a ocorrência desse fenômeno não é comum.

Em síntese, essa análise indicou que fora da zona de baixo confinamento as rupturas que
ocorrem no teto da escavação da rampa FGS tendem a ser promovidas por mecanismos de
cisalhamento. Por outro lado, as rupturas que ocorrem na parede da escavação possuem
extensão próxima ao limite da zona de baixo confinamento, sugerindo que nessa região há
uma predominância dos mecanismos frágeis promovidos por tração. Dessa forma, o foco das
análises apresentadas nas próximas seções são as rupturas promovidas por cisalhamento no
teto da escavação, região onde as zonas plastificadas são mais extensas e há predominância
desse mecanismo de ruptura.
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.5.2 Zonas de plastificação

Para avaliar a profundidade da zona plastificada (rompida) foi utilizado o fator de segurança
(SF-strength factor), o qual avalia a possibilidade de ruptura do maciço baseado em seus
parâmetros de resistência e nas tensões induzidas pela escavação. Tendo em vista as diversas
perturbações externas à rampa, a fim de se evitar análises muito conservadoras foi adotado
um valor de SF=1,2 para definição do limite entre a zona plastificada e a zona ‘intacta”.
Salienta-se que as zonas plastificadas indicadas pelos modelos referem-se a rupturas que
ocorrem pela matriz rochosa do maciço e indicam a possibilidade de ruptura, não
necessariamente implicando em queda de blocos.

A Figura 4.6 mostra os modelos numéricos obtidos em termos de fator de segurança
considerando a profundidade média entre os níveis 12 e 15 (832 m) e para diferentes
resistências do maciço rochoso: máxima (GSI=73), média (GSI=65) e mínima (GSI=55).
Nos modelos, os mecanismos de ruptura são diferenciados em ruptura por tração
(simbolizadas por círculos em branco) e ruptura por cisalhamento (símbolos “x” em
vermelho). Os resultados mostram que à medida que resistência do maciço rochoso diminui,
as rupturas tendem a ser mais profundas e a ocorrerem tanto no teto quanto nas paredes da
escavação. Observa-se que os símbolos que representam as rupturas por cisalhamento e
tração não ocorrem além do limite de fator de segurança aproximadamente igual a 1,1.
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GSI=65

GSI=73

GSI=55

Figura 4.6: Zona plastificada no entorno de uma seção da rampa para maciços de
diferentes resistências (z=832 m).

A Figura 4.7, a seguir, detalha as profundidades de ruptura por tração e cisalhamento que
ocorrem na matriz rochosa, considerando-se um maciço rochoso com resistência mínima
(GSI=55). Observa-se que as rupturas por tração (símbolos “o”) tendem a ocorrer mais
próximas do limite da abertura, até uma profundidade de aproximadamente 50 cm, enquanto
as rupturas promovidas por cisalhamento (símbolos “x”) aumentam com o confinamento,
podendo atingir uma profundidade máxima de 1,5 m.
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Figura 4.7: Zona plastificada no entorno de uma seção da rampa para maciço de resistência
mínima (GSI=55). Medidas indicando profundidade máxima de rupturas por tração
(símbolo “o”) e cisalhamento (símbolo “x”) no teto da escavação.

A fim de se avaliar a influência da profundidade da escavação na extensão da zona
plastificada no entorno da escavação, plotou-se o gráfico apresentado na Figura 4.8. Nas
modelagens foi considerada a resistência média do maciço rochoso (GSI=64) e a
profundidade média dos quatro níveis analisados (z = 839 m), cuja magnitude da tensão in
situ foi apresentada na Tabela 4.3. Observa-se que o aumento da profundidade e
consequentemente do nível de tensão in situ contribui para a ocorrência de rupturas mais
profundas, apresentando, porém, um mesmo padrão de distribuição no entorno da escavação.
De um nível para o outro, as modelagens indicam um aumento de aproximadamente 10 cm
na extensão da zona plastificada. Analisando-se os extremos, entre o nível 12 (z=724) e o
nível 15 (z=939 m), verifica-se um aumento de até 30 cm na profundidade da zona
plastificada no teto da escavação.
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Figura 4.8: Resultado das modelagens para variação da extensão da zona plastificada no
entorno da escavação com a profundidade

4.5.3 Comparação com as zonas plastificadas reais
Para cada nível, simulou-se a zona plastificada no entorno da escavação para os três graus de
resistência do maciço rochoso e plotou-se o gráfico que descreve variação da extensão da
zona plastificada com a orientação no teto da escavação para as medidas resultantes das
modelagens (teórico) e as medidas reais. Tendo em vista a influência da direção da escavação
no padrão das zonas plastificadas, as medidas reais foram descritas em duas curvas: média
das seções escavadas na direção NE/SW (curva em preto) e média das seções com direção
NW/SE (curva em roxo).

Os resultados das modelagens para o nível 12 são apresentados no gráfico da Figura 4.9,
sendo os valores indicados pela modelagem para o maciço com resistência mínima, média e
máxima, descritos, respectivamente, pelas curvas em azul, vermelho e verde. Pode-se
observar que, independentemente da resistência do maciço, as maiores zonas plastificadas
obtidas por modelagem ocorrem na porção central do teto (entre 75° e 120°). Entretanto,
as curvas obtidas por modelagem não são capazes de reproduzir satisfatoriamente a tendência
real da orientação da zona plastificada máxima (curva em preto), a qual ocorre na porção
direita do teto. Observando somente a extensão das zonas plastificadas, de um modo geral, a
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curva que melhor se ajusta aos dados médios reais corresponde à resistência média do maciço
rochoso (GSI=65, curva em vermelho).

Figura 4.9: Distribuição da zona plastificada no teto da escavaçãocomparação entre o
resultado das modelagens (teórico) e real (média dos escaneamentos), nível 12

Com o objetivo de facilitar a visualização e intepretação dos gráficos comparativos referentes
aos demais níveis, será plotada apenas a curva referente à modelagem do maciço que melhor
se ajusta à extensão das medidas reais. Os resultados referentes aos níveis 13 e 14 são
apresentados na Figura 4.10 (a e b). Observa-se que assim como no nível 12, nesses níveis
as zonas plastificadas máximas ocorrem na porção central do teto (entre 75° e 120°), não
reproduzindo a real tendência que indica plastificações máximas na porção direita ou
esquerda do teto, a depender da direção da escavação. Quanto à extensão das zonas
plastificadas, as curvas que melhor se ajustam às profundidades reais máximas referem-se à
resistência média (GSI=65), entretanto, as modelagens superestimam ou sobrestimam a
extensão das rupturas em certos pontos.
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Figura 4.10: a) Distribuição da zona plastificada no teto da escavaçãocomparação entre o
resultado das modelagens (teórico) e real (média dos escaneamentos), nível 13.

Figura 4.10: b) Distribuição zona plastificada no teto da escavaçãocomparação entre o
resultado das modelagens (teórico) e real (média dos escaneamentos), nível 14.
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Os resultados relativos ao nível 15 são apresentados a seguir, na Figura 4.11. Diferentemente
dos demais níveis, observa-se que a curva que melhor se ajusta à extensão real das zonas
plastificadas refere-se à resistência máxima (GSI=73), a qual ainda sobrestima a
profundidade das mesmas na maioria dos pontos no entorno da abertura. Como no nível 15
não foram identificadas diferenças acentuadas no padrão das zonas plastificadas das seções
escavadas em diferentes direções, a modelagem descreveu relativamente bem o padrão real,
exceto pelo fato de sobrestimar a extensão das rupturas.

Figura 4.11: Distribuição da zona plastificada no teto da escavação .Comparação entre o
resultado das modelagens (teórico) e real (média dos escaneamentos), nível 15.

Em síntese, nessa seção foi realizada uma comparação entre o padrão das zonas plastificadas
obtidas via modelagem e o padrão das zonas plastificadas médias reais medidas através das
imagens de escaneamento de seções da rampa FGS. Para todos os níveis estudados, as
modelagens indicam que as zonas plastificadas máximas ocorrem na porção central do teto
(entre 75 e 120°). Entretanto, os resultados numéricos obtidos divergem do padrão real das
zonas plastificadas, visto que as mesmas tendem a ser máximas no lado direito ou esquerdo
teto (a depender da direção da rampa). Com exceção do nível 15, a curva que melhor se
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ajusta à extensão das zonas plastificadas máximas corresponde ao maciço rochoso de
resistência média (GSI=65).

Nas análises apresentadas, os modelos não foram calibrados na tentativa de se reproduzir
melhor o padrão real das zonas plastificadas. A experiência adquirida nas modelagens
mostrou que por mais que os parâmetros de resistência (Hoek e Brown) do maciço fossem
ajustados, os modelos não indicavam a formação de zonas plastificadas máximas nas porções
direita ou esquerda do teto e as curvas que descrevem a variação da ruptura no entorno da
escavação mantinham seus aspectos originais.

4.5.4 Análise da influência da direção da tensão in situ

As modelagens numéricas computacionais de rotina realizadas na mina Cuiabá utilizam
como dados de entrada o mesmo estado de tensão in situ adotado nas análises apresentadas,
produzindo, na prática, resultados satisfatórios. Entretanto, a análise das imagens de
escaneamento mostrou que em diversas seções da rampa FGS as zonas plastificadas máximas
ocorrem de forma não simétrica no teto, tendência a qual não pôde ser verificada nas
modelagens apresentadas na seção anterior adotando-se o estado de tensão in situ padrão da
mina. Diante dessa discordância, foram realizadas modelagens a fim de se verificar como a
direção da tensão in situ pode influenciar no padrão das zonas plastificadas que ocorrem no
entorno da escavação.

A Figura 4.12 apresenta os modelos obtidos nas simulações, os quais mostram que as zonas
plastificadas são altamente influenciadas pela direção da tensão principal maior (). O
maciço rochoso foi modelado com base nos parâmetros de resistência média (GSI=65) e as
regiões plastificadas no entorno da abertura foram definidas para um fator de segurança
menor ou igual a 1,1.
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(b)

(a)

(c)

(d)

Figura 4.12: Zonas plastificadas no entorno da escavação para diferentes direções da tensão
principal maior ()Em (a) horizontal, (b) vertical, (c) inclinada em +45°; (d) inclinada
em -45°.

As zonas plastificadas que ocorrem na rampa FGS podem, de fato, apresentar a variabilidade
ilustrada pelos modelos da Figura 4.12. Assim como ocorre nos modelos, foram selecionadas
quatro seções de escaneamento que apresentam zona de plastificação máximas em diferentes
regiões do teto, as quais são exibidas na Figura 4.13. Dessa forma, as modelagens sugerem
que, em alguns pontos ao longo da rampa, o maciço rochoso pode estar submetido a um
estado de tensão in situ diferente daquele adotado como padrão, no qual a tensão principal
maior () é sub-horizontal. Entretanto, como apresentado no Capítulo 2, é muito pouco
provável que na realidade geológica da mina,  varie com tanta frequência e magnitude.
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(a)

(c)

(b)

(d)

Figura 4.13: Imagens de escaneamentos evidenciando variados padrões das zonas
plastificadas máximas. Em (a) uniforme no teto, (b) paredes, (c) porção esquerda
do teto, (d) porção direita do teto.

Salienta-se que nessa seção o maciço foi modelado como um meio contínuo e não foi
considerada a anisotropia devido à presença da foliação, sendo esse um dos fatores que pode
ter prejudicado a compatibilidade entre os resultados numéricos e reais, o qual será tratado a
seguir.
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4.6 MÉTODO ANALÍTICO E VALIDAÇÃO DO MODELO NUMÉRICO DE
JUNTAS UBÍQUAS

O método analítico de Daemen (1983) para definição de zonas de deslizamento ao redor de
escavações circulares, detalhado na seção 2.5.2, será aqui utilizado de forma a validar o
modelo de juntas ubíquas implementado no programa Phase2, o qual será utilizado para
análise da influência da anisotropia no comportamento da rampa Fonte Grande Sul. Como
descrito no capítulo 2, essa abordagem considera que juntas com certa orientação estão
presentes em qualquer ponto do contínuo e, com base na teoria da elasticidade, o fator de
segurança contra o deslizamento é calculado em qualquer ponto no entorno da abertura. Nos
pontos no entorno da escavação onde o fator de segurança é igual ou inferior a um, são
definidas as zonas de deslizamento, as quais indicam regiões propícias ao desenvolvimento
de rupturas por cisalhamento.

Para isso, será utilizado um modelo simples, considerando-se uma escavação de forma
circular de 2,4 m de raio submetida a um estado de tensão biaxial hidrostático (onde
P=v=h), situada a 800 m de profundidade e sem a presença de suporte (Ps=0). A tensão P
foi calculada a partir do peso das camadas sobrejacentes, adotando-se =0,028 KN/m³. O
plano de anisotropia do maciço é paralelo ao eixo da escavação, com mergulho de -35° e com
propriedades de resistência (Mohr-Coulomb) apresentadas na Tabela 4.6.

Tabela 4.6: Propriedades das juntas ubíquas.
Parâmetro
 (graus)
145
cj (MPa)
0
 j(graus)

35

Aplicando-se as equações 2.23 e 2.24 da formulação de Daemen (1983), a orientação (θ) e o
raio máximo das zonas de deslizamento (Rmax) obtidas são:
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π 𝜑𝑗
θ = α ± ( + ) = 207.5° e 82.5°
4 2
0.5

R max

1
= R∗(
)
cosφj
c ∗ P + sen φj

= 3.17 ou 0.77 além do raio da escavação

O resultado numérico obtido no Phase2, disposto na Figura 4.14 (a), apresenta excelente
concordância com o analítico, cujos resultados são ilustrados Figura 4.14 (b). Observa-se que
os “lóbulos” formados representam as regiões onde a tensão cisalhante atuante excede a
resistência ao cisalhamento dos planos, definidas por um fator de segurança contra o
deslizamento menor ou a igual a um. A profundidade máxima das zonas de deslizamento
obtida numericamente foi de 0,77 m, e o centro dessas zonas está situado nas orientações
27,5° e 82,5° e nos pontos diametralmente opostos a essas orientações, em θ igual a 207,5°
e 262,5°. Salienta-se que a orientação θ da profundidade máxima da zona de deslizamento é
medida no sentido anti-horário a partir da horizontal que passa pelo centro da abertura .O
resultado numérico mostra excelente concordância com o analítico, cujos resultados são
ilustrados Figura 4.14(b).

(a)

(b)

Figura 4.14: : Comparação entre as zonas de deslizamento obtidas via numérica e analítica. Em (a)
resultado numérico e (b) representação gráfica do resultado analítico.
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Considerando-se as mesmas propriedades dispostas na Tabela 4.6, planos de anisotropia com
diferentes inclinações () foram simulados, numérica e analiticamente, buscando avaliar as
modificações que ocorrem na zona de deslizamento no entorno da escavação. Os resultados
analíticos obtidos segundo a formulação de Daemen (1983) são apresentados na Tabela 4.7

Tabela 4.7: Resultados analíticos para a orientação das zonas de deslizamentos.

Os resultados analíticos apresentados foram comparados aos resultados da modelagem
numérica, sendo a orientação e a extensão das zonas de deslizamento obtidas equivalentes
aos valores analíticos dispostos na Tabela 4.7. Os modelos são apresentados na Figura 4.15
e 4.16, nos quais as linhas vermelhas diametrais no interior da abertura indicam a inclinação
da foliação. É evidente que diferentes mergulhos do plano de anisotropia produzem zonas de
deslizamento com diferentes orientações. Entretanto, como nessas simulações não foram
alteradas as propriedades das juntas, a extensão (Rmax) e forma das zonas de deslizamento
mantêm-se inalteradas.

134

a)=0°

b)

c) =90°

d)=120°

Figura 4.15: Zonas de deslizamento no entorno de uma escavação circular para juntas
de diferentes inclinações.Em (a) =0° (b) =30(c)=90 (d) )=120 ou -60

Foi também avaliado como os parâmetros de resistência das juntas (coesão e ângulo de atrito)
influenciam o padrão das zonas de deslizamento. A Figura 4.16 mostra as zonas de
deslizamento obtidas pela análise numérica para valores de ângulos de atrito de 30°, 40° e
50°, considerando-se juntas com mergulho de 35° e coesão nula. Os modelos demonstram
que o aumento do ângulo de atrito de 30° para 50° ocasiona uma redução de quase um quinto
na extensão da zona de deslizamento, sendo praticamente nula para 50°.
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j=30

j=40






j50°

Figura 4.16: Influência da variação do ângulo de atrito na extensão e orientação da zona de
deslizamento no entorno de uma escavação circular (coesão nula).
Assim como ocorre para o ângulo de atrito das juntas, o gráfico da Figura 4.17(a) demonstra
que a coesão das juntas atua de forma a aumentar sua resistência, observa-se que quanto
maior seu valor, menor a extensão da zona de deslizamento. A influência da magnitude da
tensão in situ (P) também mostrada na Figura 4.17 (b), demonstrando que tensões mais
elevadas propiciam um maior cisalhamento entre as juntas contribuindo para formação de
zonas de deslizamento mais profundas. Ambos os gráficos das Figuras 4.17 demonstram que
as análises paramétricas realizadas via modelagem numérica apresentam excelente
compatibilidade com os resultados obtidos pelo método analítico de Daemen (1983).

Figura 4.17: (a) Gráfico descrevendo a influência da coesão da junta na profundidade da zona
de deslizamento (resultados analíticos e numéricos).
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Figura 4.18: (b) Gráfico descrevendo a influência da tensão in situ na profundidade da zona
de deslizamento (resultados analíticos e numéricos).

Os resultados apresentados nessa seção confirmam a viabilidade de se utilizar a abordagem
por juntas ubíquas para avaliar o efeito da anisotropia do maciço rochoso no comportamento
da escavação, no que diz respeito à estimativa da orientação e rofundidade das zonas de
deslizamento. Mostrou-se ainda uma excelente compatibilidade entre os resultados obtidos
através do programa Phase² e os analíticos pela formulação de Daemen (1983), para o
exemplo de uma escavação circular.

4.7 ANÁLISE DA ESTABILIDADE DA ESCAVAÇÃO (MACIÇO ROCHOSO
ANISOTRÓPICO)

A presença de planos de anisotropia (foliação) e sua relação com a direção da escavação não
foram consideradas nas análises apresentadas no item 4.5. Para avaliar a influência da
anisotropia conferida pela presença da foliação Sn no padrão das zonas plastificadas da rampa
FGS, nessa seção serão realizadas modelagens utilizando o recurso de juntas ubíquas
disponível no Phase².

4.7.1 Análise da influência da resistência das juntas

A análise paramétrica do item anterior mostrou que a extensão das zonas de deslizamento é
sensível aos parâmetros de resistência das juntas, de forma que um aumento no ângulo de
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atrito e/ou coesão ocasiona uma redução das zonas plastificadas. Dessa forma, fica evidente
que quanto mais resistentes as juntas, menor a influência que anisotropia tende a exercer na
estabilidade da escavação.
Para analisar esse efeito em uma seção da rampa, a Figura 4.19 (a) mostra a zona plastificada
no entorno da escavação considerando-se a presença de juntas horizontais com coesão de 5
MPa e ângulo de atrito de 40°, enquanto a Figura 4.19 (b) refere-se ao modelo isotrópico
(sem juntas), ambos os modelos mostram as rupturas pela matriz rochosa definidas pelo
critério de Hoek Brown. Em virtude da alta resistência atribuída às juntas não é possível
identificar diferenças em relação ao padrão das zonas plastificadas entre os dois modelos,
demonstrando que, a depender da resistência das juntas, a anisotropia do maciço rochoso não
é capaz de influenciar o comportamento da escavação.

(a)

(b)
Figura 4.19: Comparação das zonas plastificadas no entorno da escavação. Em (a)
modelo com juntas altamente resistentes e (b) modelo isotrópico.

Avaliou-se então, para quais valores dos parâmetros de resistência das juntas as mesmas não
influenciam a estabilidade da escavação por serem suficientemente resistentes, sendo o
comportamento então controlado apenas pelas propriedades do maciço rochoso. A Figura
4.20 mostra a variação das zonas de deslizamento no entorno da escavação, à medida que se
aumenta a coesão das juntas (cj), para um ângulo de atrito (j) constante de 35°. Observa-se
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que a partir de uma coesão igual à 4 MPa, a zona de cisalhamento formada torna-se
inexpressiva e localiza-se distante do limite da abertura.

0 MPa

2MPa

3MPa

4MPa

5MPa

Figura 4.20: Influência da coesão das juntas da extensão das zonas de deslizamento no
entorno da escavação .

Da mesma forma, foi avaliada a influência do ângulo de atrito das juntas, mantendo-se
constante a coesão das mesmas (2 MPa). Conforme mostra a Figura 5.22, a seguir, para um
ângulo de atrito superior a 40°, a zona de cisalhamento formada torna-se inexpressiva e
localiza-se distante do limite da abertura.

30°

35°

40°

45°

Figura 4.21: Influência do ângulo de atrito das juntas da extensão das zonas de
deslizamento no entorno da escavação .

Os resultados mostram, portanto, que para que seja possível avaliar a influência da presença
de juntas para o caso da rampa FGS, as análises devem considerar uma coesão máxima de 4
MPa e um ângulo de atrito máximo de 40°. Segundo Bewick (2008), os valores de ângulo de
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atrito das foliações em maciços rochosos duros geralmente são superiores a 30°, sendo esse
o mínimo valor adotado em análises conservadoras. Diante disso, esses valores estão
coerentes e dentro do limite calibrado por Itasca (2009) e utilizados por Trópia (2013) em
modelagens de furos de ventilação em xistos, apresentados na Tabela 5.3 (cj= 2 MPa e j=
35°).
4.7.2 Análise da influência do estado de tensão in situ

Assim como na formulação analítica proposta por Daemen (1983), o modelo numérico de
juntas ubíquas implementado no Phase² considera que a extensão das zonas de deslizamento
depende do raio da escavação, dos parâmetros de resistência das juntas e da magnitude das
tensões in situ, enquanto a orientação das zonas de deslizamento é função apenas da
inclinação da junta e de seu ângulo de atrito. Dessa forma, nas análises que utilizam a
abordagem de juntas ubíquas como ferramenta de pós-processamento, a direção da tensão
principal maior () não é um parâmetro que influencia a extensão e orientação das zonas de
deslizamento. Os modelos apresentados na Figura 4.23 comprovam essa afirmativa, observase que uma rotação de 90° na direção da tensão principal maior não ocasionou alterações
consideráveis no padrão das zonas de deslizamento.

Figura 4.22: Modelos de juntas ubíquas para diferentes estados de tensão in situ: (a) tensão
principal maior horizontal (kH=1,5); (b) tensão principal maior vertical (kH=0,67).
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4.7.3 Análise da influência da orientação das juntas ubíquas
As modelagens apresentadas nessa seção consideram, inicialmente, a tensão in situ
correspondente à profundidade média entre os níveis (832 m) e os parâmetros de resistência
das juntas apresentados na Tabela 4.3. Avaliaram-se as zonas de deslizamento formadas no
entorno da escavação considerando-se quatro diferentes inclinações do sistema de juntas:
horizontal, vertical, inclinada para SW e inclinada para SE.
Inicialmente, para avaliar separadamente o efeito da presença das juntas no padrão das zonas
de deslizamento, optou-se por exibir somente as zonas plastificadas promovidas pelo
cisalhamento entre as juntas, desconsiderando-se as rupturas pela rocha intacta. Os modelos
resultantes são apresentados na Figura 4.23. Observa-se que a orientação das zonas de
deslizamento varia com a inclinação do sistema de juntas ubíquas, da seguinte forma:


Para juntas horizontais (=0°), as zonas de deslizamento localizam-se na porção
central do teto e não ocorrem na parede da escavação (Figura 4.23-a);



Para juntas verticais (=90°), as zonas de deslizamento localizam-se na extrema
direita e esquerda do teto, na parede esquerda e não ocorrem no centro do teto (Figura
4.23-b);



Para juntas inclinadas para SW (=45°), as zonas de deslizamento localizam-se na
porção esquerda do teto e nas paredes direita e esquerda, não ocorrendo na porção
direita do teto (Figura 4.23-c).



Para juntas inclinadas para SE (=-45°), as zonas de deslizamento localizam-se na
porção direita do teto e nas paredes direita e esquerda, não ocorrendo na porção
esquerda do teto (Figura 4.23-d).

141

(b)
(a)

(c)

(d)

Figura 4.23: Zonas de deslizamento no entorno da escavação para diferentes inclinações
das juntas ubíquas, em (a) horizontal, (b) vertical, (c) inclinação para SW e (d) inclinação
para SE.

Assim como na formulação analítica de Daemen (1983), nas análises envolvendo juntas, o
programa Phase² considera que a direção (strike) das juntas é paralela ao eixo da escavação.
Entretanto, como a rampa FGS foi escavada em variadas direções, essa condição de
paralelismo entre o eixo da rampa e os planos da foliação não é sempre atendida. A projeção
estereográfica da Figura 5.24 mostra a atitude média da foliação Sn e duas linhas
correspondentes a direções de escavação opostas. Observa-se que quando a rampa possui
direção NE/SW, é paralela a direção das juntas e o caimento do plano das juntas é ortogonal
à direção da rampa. De forma análoga, quando a rampa possui direção NW/SE, é ortogonal
a direção das juntas e o caimento do plano das juntas é paralelo à direção da escavação. Essas
diferentes condições representam pontos que devem ser avaliados.
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Figura 4.24: Projeção estereográfica indicando a atitude média da foliação Sn e direções
de escavação opostas.
Salienta-se que a foliação Sn possui atitude média de 147/33, pouco variável, entretanto, a
direção da rampa varia entre NE/SW e NW/SE, fazendo com que os traços (ou mergulho
aparente) da foliação possam apresentar diferentes inclinações, a depender da direção de
escavação das seções. O Phase² possui uma ferramenta que converte, de maneira visual, a
atitude de uma junta (3-D) em um traço 2-D, sendo possível assim visualizar seu mergulho
aparente.
O programa requer que seja fornecida a atitude da junta (direção de mergulho/mergulho) e a
direção de mergulho do plano traço (trace plane). O esquema ilustrado na Figura 4.25 explica
como é obtida a direção de mergulho do trace plane, considerando uma dada seção
transversal (retângulo em marrom). Para uma seção com direção de 135° (NW/SE), seu trace
plane é ortogonal e possui direção 45° (NE/SW), a qual é coincidente com a direção da
escavação (Figura 4.25-a). De maneira análoga, uma seção com direção de 45° (NE/SW)
possui um trace plane com direção de 315° (NW/SE), também coincidente com o eixo da
escavação, como ilustrado na Figura 5.26 (b).
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(a)

(b)
Figura 4.25: Procedimento para obtenção da direção do trace plane. Em (a) eixo da escavação
com direção NE/SW e em (b) eixo da escavação com direção NW/SE.

Finalmente, verificou-se no programa Phase² como seriam os traços (ou mergulho aparente)
de um sistema de juntas ubíquas com atitude 147/33 (média da foliação Sn), para duas
diferentes direções de escavação:


NE/SW (57°), paralela ao direção da foliação, como na Figura 4.25 (a);
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NW/SE (147°), ortogonal ao direção da foliação, como na Figura 4.25 (b).

A Figura 4.26 (a) mostra que quando a rampa possui direção NE/SW, em uma seção
transversal, o traço das juntas possui inclinação de =-33°. Por outro lado, a Figura 4.26 (b)
mostra que quando a rampa possui direção NW/SE, o traço das juntas é horizontal (=0°).
Em outras palavras, quando o eixo da escavação é paralelo ao direção da junta o traço das
juntas possui mergulho aparente coincidente com seu mergulho verdadeiro e quando o eixo
da escavação é ortogonal ao direção da junta, o mergulho aparente das juntas é horizontal.

(a)
(b)
Figura 4.26: Traço de um sistema de juntas com atitude de 147/33, em (a) direção de
escavação para NE/SW e em (b) direção de escavação para NW/SE.

A Figura 4.27 (a, b), a seguir, apresenta os modelos obtidos para simulações adotando-se as
duas inclinações aparentes das juntas ubíquas ilustradas na Figura 4.26 (-33° e ). Os
resultados mostram que as zonas de deslizamento formadas apresentam diferentes
orientações no entorno da abertura, da seguinte forma:


Inclinação-33° - zonas de deslizamento nas porções central (e extrema
direita do teto ();
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Inclinação- zonas de deslizamento na porção esquerda () e
direita do teto, apresentando simetria em relação ao eixo vertical que passa
pelo centro da escavação. .

(a)

(b)

Figura 4.27: Zonas de deslizamento no entorno da escavação para diferentes inclinações
das juntas ubíquas, em (a) -33° e em (b) .

Tendo sido analisado isoladamente o efeito da presença das juntas, os modelos apresentados
na Figura 4.28, a seguir, apresentam as zonas plastificadas obtidas considerando-se o
cisalhamento entre as juntas e também as rupturas pela matriz rochosa (representadas pelos
símbolos). Para o maciço rochoso foram adotados os parâmetros do de Hoek e Brown
relativos à resistência média (GSI=65) apresentados na Tabela 5.1. Observa-se que as
rupturas pela matriz rochosa ocorrem em toda extensão do teto e paredes da escavação e que
a presença das juntas tende a aprofundar as zonas plastificadas nos pontos em que as mesmas
se paralelizam ao contorno da escavação.
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(a)

(b)

Figura 4.28: Zonas plastificadas por ruptura da matriz rochosa e deslizamento das juntas. Em
(a) -33° e em (b) .

A fim de se comparar os resultados dos modelos isotrópicos da seção 4.5 e os resultados
considerando-se a presença das juntas, o gráfico da Figura 4.29, a seguir, descreve a variação
das zonas plastificadas no entorno da escavação para os dois casos. Salienta-se que em ambos
os casos foram simuladas as mesmas condições: profundidade média da rampa e a resistência
média do maciço rochoso.

Figura 4.29: Comparação entre o padrão das zonas plastificadas. Maciço isotrópico (curva
verde) e anisotrópico (linhas azul e vermelha).
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Observa-se que a presença das juntas ubíquas promove aprofundamento das zonas
plastificadas na maioria dos pontos no entorno da escavação. Os pontos de maior influência
das juntas foram circulados no gráfico para facilitar a visualização. Observa- que para as
seções escavadas segundo a direção NE/SW, há um aumento da extensão das zonas
plastificadas principalmente no lado direito: no ponto , por exemplo, o aumento é de
aproximadamente 70 cm em relação ao caso isotrópico. Considerando-se as seções escavadas
na direção NW/SE, o aprofundamento das zonas plastificadas ocorre de forma mais
simétrica, em o aumento também é de 70 cm e em  ou aumento é 60 cm em
relação ao modelo isotrópico.

4.7.4 Comparação com as zonas plastificadas reais

Compararam-se os resultados dos modelos apresentados na Figura 4.28 ao padrão da zona
plastificada média real, para cada direção da escavação. Para isso, utilizando-se a ferramenta
de desenho disponível no Phase², desenhou-se o limite da zona plastificada média real para
as direções NE/SW e NW/SE, cujos valores foram apresentados no gráfico da Figura 3.22.
Salienta-se que entre os níveis 12 e 15 os dados médios referem-se a 26 seções escavadas
segundo a direção NE/SW e a 13 seções segundo a direção NW/SE.

De modo a facilitar a visualização, optou-se por exibir as rupturas pela matriz rochosa (que
representa também a plastificação do maciço isotrópico) pelos símbolos (“x” e “o”) e os
contornos de ruptura por deslizamento das juntas, para um fator de segurança menor ou igual
a 1,1. A Figura 4.30 (a) apresenta o modelo para a rampa com direção NE/SW e a Figura
4.30 (b) referente à direção NW/SE. À direita dos modelos, foram ampliadas as regiões onde
o deslizamento pelas juntas promove a ruptura, indicando a extensão de aprofundamento da
plastificação devido à presença da estrutura.
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(

Figura 4.30 (a): Modelo mostrando ruptura pela matriz rochosa e juntas ubíquas,
comparado ao limite da zona de plastificação média real da rampa FGS (direção NE/SW).

(b)
Figura 4.30(b): Modelo mostrando ruptura pela matriz rochosa e juntas ubíquas, comparado
ao limite da zona de plastificação média real da rampa FGS (direção NW/SE).

Os modelos da Figura 4.30 mostram que os parâmetros de resistência do maciço rochoso
utilizados, referentes a um GSI de 65, são relativamente adequados para reproduzir as zonas
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plastificadas médias na maioria dos pontos no entorno da escavação, exceto naqueles onde o
mecanismo de deslizamento das juntas é predominante. Para a rampa escavada na direção
NE/SW (traço das juntas inclinado), a Figura 4.30 (a) indica que na porção direita do teto
(circulada em vermelho) a zona plastificada média real vai além da ruptura pela rocha, sendo
parte significante de sua extensão (0,51 m) reproduzida pelas juntas ubíquas. Nesse caso,
observa-se também que as rupturas pela rocha na porção esquerda e central do teto indicadas
pela modelagem ocorrem para uma extensão além do limite de plastificação real médio,
sugerindo que a presença da foliação tende a deslocar as rupturas que aconteceriam pela
rocha nessa região para a porção direita do teto, onde as juntas controlam o mecanismo de
ruptura.

Em relação à rampa escavada segundo a direção NW/SE (Figura 4.30-b), a média da zona
plastificada possui um aspecto mais uniforme no entorno da escavação, mas também é
possível observar duas regiões simétricas no teto em que a extensão da zona plastificada é
mais bem reproduzida quando utilizadas as juntas ubíquas, as quais indicam um
aprofundamento das rupturas de aproximadamente 0,40 m nesses pontos.

Como os resultados acima discutidos referem-se à média das zonas plastificadas entre os
níveis 12 e 15, as modelagens foram também comparadas a zonas plastificadas de seções
individuais da rampa FGS. A Figura 4.31 mostra dois exemplos de escaneamentos da rampa
para os quais as modelagens reproduzem satisfatoriamente a extensão e orientação das zonas
plastificadas no teto e paredes. Nas modelagens foi considerada resistência média do maciço
rochoso (GSI=65) e as juntas foram calibradas de modo a reproduzirem a extensão real das
zonas plastificadas.

A seção 27 (Figura 4.31-a) está localizada no nível 13, foi escavada segundo a direção
NE/SW e apresenta zona plastificada máxima na porção direita do teto. A seção 51 (Figura
4.31-b) localiza-se no nível 14 e foi escavada segundo a direção NW/SE, exibindo uma zona
plastificada mais uniforme no entorno da abertura. No teto da escavação os modelos indicam
que as rupturas ocorrem pela rocha e pelo cisalhamento das juntas, sendo o último mecanismo
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responsável pelo aprofundamento das zonas plastificadas. Os resultados mostram que nas
paredes da escavação a rocha tende a romper-se pela rocha por mecanismos de cisalhamento
e tração. Embora os modelos indiquem ruptura pelas juntas ou matriz rochosa no piso da
escavação, as imagens analisadas mostram que, de fato, esses mecanismos não são capazes
de provocar o soerguimento do piso.

(a)

(b)
Figura 4.31: Comparação e sobreposição entre imagens de escaneamento e modelos
numéricos. Em (a): Seção 27 (cj=2 MPa j=35°) e (b) Seção 51 (cj=3 MPa j=35°).

A boa concordância entre os resultados das modelagens e as zonas plastificadas reais
verificada nos exemplos da Figura 4.31 não foi constatada para todas as seções analisadas. A
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Figura 4.32, a seguir, mostra um exemplo em que a modelagem não reproduziu o padrão real
da zona plastificada. A imagem refere-se a uma seção no nível 14 escavada na direção
NW/SE, condição para a qual as modelagens sugerem a formação de zonas plastificadas
relativamente uniformes no teto, padrão divergente do aspecto real capturado pela imagem
de escaneamento, que mostra uma zona plastificada máxima na porção esquerda do teto.

Figura 4.32: Exemplo de escaneamento cuja zona plastificada não foi satisfatoriamente
reproduzida pela modelagem (porção 55, nível 14).

É importante mencionar que por mais que fossem modificados os parâmetros de resistência
do maciço rochoso ou das juntas (mantida constante a inclinação), os modelos não foram
capazes de sugerir a formação de zonas plastificadas máximas unicamente na porção
esquerda do teto, como ocorre no exemplo acima. Um dos fatores que pode ocasionar esse
tipo de configuração seria uma rotação da tensão principal in situ em 45°, como mostrado na
análise paramétrica da apresentada anteriormente na Figura 4.12 (c).

4.8 MODELAGEM NUMÉRICA 3-D

As análises de tensão e deformação computadas pelo Phase² são realizadas em duas
dimensões, isso significa que quando fornecidas ao programa as orientações das juntas em
3-D, esse dado somente é utilizado para determinar os traços em duas dimensões das mesmas,
para uma dada direção do trace plane, não interferindo nos cálculos de tensão e deformação.
Além disso, o recurso de juntas ubíquas é uma ferramenta de pós-análise, ou seja, para
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cálculo do fator de segurança contra o deslizamento, são utilizadas as tensões calculadas sem
a presença das juntas, portanto, considera-se que essas estruturas não afetam a distribuição
de tensão e deslocamentos.

A fim de se contornar a tais limitações, serão realizadas modelagens tridimensionais
utilizando-se o programa de modelagem tridimensional RS3 (Rocscience), onde é possível
entrar com a atitude (em 3-D) das juntas e as mesmas são consideradas nos cálculos de
tensões. Dessa forma, os dados relativos a tensões, deslocamentos e deformação obtidos no
programa contemplam a presença das juntas, ao contrário do Phase², onde a ferramenta de
juntas ubíquas é implementada como pós-análise e é fornecida somente a informação relativa
ao fator de segurança contra o deslizamento das juntas. Devido às limitações do Phase², as
informações obtidas no RS3 serão importantes para validar os resultados da modelagem 2D, os quais, até então, mostraram-se satisfatórios em reproduzir as tendências de
comportamento da rampa (vide Figuras 4.30 e 4.31).

4.8.1 Comparação com os resultados da modelagem 2-D

Considerando-se o maciço rochoso com resistência média e um sistema de juntas ubíquas de
atitude 147/33, avaliou-se as zonas plastificadas no entorno de uma seção transversal
localizada no centro do modelo, para duas situações: escavação na direção NE/SW e
escavação para NW/SE. Para cada direção, a Figura 4.33 apresenta uma comparação entre os
resultados obtidos na modelagem 2-D (seção anterior) e os da modelagem 3-D.
Os modelos mostram que para seções escavadas segundo a direção NE/SW (Figura 4.33-a e
b) a zona plastificada é irregular e mais extensa no lado direito do teto, e os resultados 2-D e
3-D apresentam uma boa concordância. Para seções escavadas segundo a direção NW/SE
(Figura 4.33-c e d) observa-se a formação de uma zona plastificada mais uniforme no entorno
do teto, entretanto a zona plastificada obtida no modelo 2-D é significativamente mais
extensa a referente ao modelo 3-D e parece sobrestimar o efeito das juntas.
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3-D

2-D

(RS3)

Phase²

(a)

(b)

3-D

2-D

(RS3)

Phase²

(c)

(d)

Figura 4.33: Comparação entre os resultados das modelagens 3-D e 2-D para zona plastificada
no entorno da escavação. Em (a e b) rampa com direção NE/SW; em (c e d) rampa com direção
NW/SE.
Para uma interpretação mais minuciosa, os resultados também foram comparados por meio
de gráficos. A seguir, os gráficos da Figura 4.34 mostram, para cada direção da rampa, a
variação da zona plastificada no entorno da escavação, considerando-se os resultados obtidos
pela modelagem bidimensional (Phase²-em vermelho) e tridimensional (RS3-em azul).
Observa-se em alguns pontos uma concordância relativamente ruim entre os resultados: em
ambos os casos, a modelagem 2-D indica a formação de zonas plastificadas mais extensas
resultado de uma maior influência da presença das juntas, fazendo com que as curvas
apresentem um aspecto menos suave em relação aos resultados da modelagem 3-D.
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(a)

(b)
Figura 4.34: Variação da zona plastificada no entorno da escavação, comparando
resultados das modelagens 2-D e 3-D. Em (a) rampa com direção NE/SW e (b) rampa
com direção NW/SE.

O gráfico da Figura 4.34 (a) mostra que para a direção de escavação NE/SW, ambos os
métodos indicam zona plastificada máxima na porção direita do teto, em , porém com
extensões diferentes. Quanto à direção NW/SE (Figura 4.34-b) a modelagem 3-D indica a
formação de uma zona plastificada praticamente uniforme no entorno da escavação, enquanto
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o modelo 2-D indicou a formação da zona plastificada máxima em dois pontos
aproximadamente simétricos no entorno da escavação (em e 128°).
4.8.2 Deformação cisalhante máxima
Verificou-se também, para cada direção da escavação, a deformação cisalhante máxima ao
longo da rampa. O modelo da Figura 4.35 demonstra que para a rampa com direção NE/SW,
a deformação cisalhante é máxima na porção direita do teto, com magnitude de 0,1150, valor
aproximadamente o dobro daquele indicado para as porções esquerda e central.

Figura 4.35: Modelo numérico tridimensional para rampa escavada na direção NE/SW
(direção=45°), evidenciando deformação cisalhante máxima na porção direita do teto.

O modelo da Figura 4.36, referente à rampa escavada segundo a direção NW/SE, demonstra
que a deformação cisalhante máxima é relativamente mais simétrica na região do teto.
Observa-se ainda que a deformação cisalhante máxima localizada no lado direito do teto,
para o primeiro caso (rampa NE/SW), de 0,01150, é aproximadamente o dobro do valor
obtido para a rampa NW/SE (0,0060).
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Figura 4.36: Modelo numérico tridimensional para rampa escavada na direção NW/SE
(direção=135°), evidenciando deformação cisalhante simétrica no teto.

A Figura 4.37 , a seguir, mostra os gráficos que descrevem a variação da deformação
cisalhante máxima à medida em que se afasta no contorno da escavação, em três pontos do
teto: porção esquerda (=60°), centro (=90°) e porção direita (=120°). Observa-se que
para a rampa com direção NE/SW (Figura 4.37-a), a deformação cisalhante no lado direito
do teto é maior (até o dobro) que nas demais porções até uma distância de aproximadamente
3m do contorno da escavação. Para rampa com direção NW/SE (Figura 4.37-b), por sua vez,
observa-se uma menor diferença na deformação cisalhante entre as regiões analisadas, sendo
mínima no centro do teto e apresentando magnitudes próximas nas porções direita e esquerda
do teto.
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(a)

(b)
Figura 4.37: Gráficos mostrando a variação da deformação cisalhante em três pontos do
teto (porções esquerda, central e direita). Em (a) rampa com direção NE/SW e (b) rampa
com direção NW/SE.

4.9 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Nesse capítulo foram realizadas modelagens 2-D e 3-D da rampa Fonte Grande Sul, com a
finalidade de avaliar como diversos parâmetros geotécnicos influenciam no padrão das zonas
plastificadas no entorno da escavação. Buscou-se relacionar os resultados numéricos às
tendências reais de comportamento entre os níveis 12 e 15 da rampa, descritas no Capítulo
3. A seguir citam-se as principais conclusões das análises:
158



A distribuição das tensões principais (e)que atuam no entorno da escavação é
exatamente a mesma quando comparados modelos com parâmetros de
deformabilidade isotrópico e transversalmente isotrópico. Entretanto, a distribuição
da tensão intermediária ()a qual atua para fora do plano, é distinta entre os dois
casos analisados. A presença de planos de isotropia de inclinação de -33°, por
exemplo, faz com que apresente maiores magnitudes na porção direita do teto.



A zona de baixo confinamento (<2,5 MPa) possui profundidade média de 0,48 m
e em seu interior ocorrem mecanismos de ruptura por tração e cisalhamento, havendo
uma predominância do primeiro nas paredes da escavação. A extensão média real das
zonas plastificadas das paredes encontra-se dentro do limite de baixo confinamento,
enquanto a zona de plastificação média real do teto vai além desse limite, mostrando
ainda que fora da zona de baixo confinamento ocorrem predominantemente rupturas
por cisalhamento.



Considerando o maciço como isotrópico e utilizando o critério de ruptura de Hoek
Brown, as modelagens indicam que o aumento de profundidade entre os níveis 12 e
15 ocasionaria um aumento médio de 30 cm na extensão das zonas plastificadas.
Entretanto, as medidas reais não corroboram essa expectativa teórica, o nível 13, por
exemplo, apresenta zona plastificada média (ZPM) 10% mais extensa que o nível 15.
Uma das possíveis explicações para esse fato pode estar relacionada à resistência do
maciço rochoso, já que as modelagens também indicaram que no nível 15 o valor de
GSI que melhor se adequa à extensão das zonas plastificadas reais seria o máximo
mapeado (GSI=73).



Considerando o maciço como isotrópico e utilizando o critério de ruptura de Hoek
Brown, a análise das zonas plastificadas mostrou que com exceção do nível 15, a
resistência do maciço que melhor se ajusta aos resultados médios reais é a média,
correspondente a um GSI de 65.
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Por mais que fossem modificados os parâmetros de resistência, os modelos
isotrópicos indicavam a formação de uma zona plastificada relativamente uniforme
no entorno da escavação. Dessa forma, tais modelos não foram capazes de
reproduzirem a tendência real de orientação das zonas plastificadas, que podem se
concentrar na porção direita ou central do teto, a depender da direção da escavação.
Verificou-se que a tendência real poderia ser mais bem reproduzida caso a tensão
principal maior in situ fosse rotacionada. Essa rotação poderia ser ocasionada por
condições geológicas específicas, tais como presença de dobras, porém, não se dispõe
de informações suficientes para afirmar que esse fato ocorra.



Para análise da influência da anisotropia na estabilidade da escavação, foi
inicialmente considerado o exemplo de uma escavação subterrânea circular
hipotética. Os resultados numéricos utilizando o recurso de junta ubíquas no Phase²
apresentaram excelente compatibilidade com os analíticos obtidos através da
formulação de Daemen (1983). Constatou-se que os parâmetros de resistência das
juntas (coesão e ângulo de atrito) são inversamente proporcionais a extensão das
zonas de deslizamento formadas no entorno da escavação, cuja localização é
controlada majoritariamente pela inclinação das juntas.



A análise paramétrica das juntas considerando-se uma seção da rampa FGS mostrou
que as mesmas devem ser modeladas com coesão máxima de 4 MPa e ângulo de atrito
máximo de 40°. Acima desses valores, são formadas zonas de deslizamento com
extensão inexpressiva e consequentemente a anisotropia não é capaz de influenciar a
estabilidade da escavação. Assim, foi constatada uma boa adequabilidade dos
parâmetros das juntas calibrados por Itasca (2009) e utilizados por Trópia (2013), os
quais são cj=2MPa e j=35°.



Verificou-se que a direção da tensão in situ não representa um fator que modifica as
zonas de deslizamento das juntas ubíquas no entorno da escavação. Nesse modelo,
orientação das zonas de deslizamento depende unicamente da inclinação da junta e
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do ângulo de atrito. Por outro lado, a extensão das zonas de deslizamento depende da
magnitude da tensão in situ e dos parâmetros de resistência das juntas e também não
é influenciada pela direção das tensões in situ.


Constatou-se que a inclinação aparente das juntas em seções da rampa FGS é um fator
que contribui para a formação de zonas plastificadas com diferentes aspectos no
entorno da escavação. Quando a rampa é escavada para NE/SW, o mergulho aparente
ou traço das juntas aproxima-se de seu mergulho verdadeiro (média 33°) e é formada
uma zona de deslizamento na porção direita do teto. Por outro lado, quando a rampa
é escavada para NW/SE, o mergulho aparente das juntas é horizontal e é formada
uma zona de deslizamento na porção central do teto, com aspecto mais simétrico e
uniforme. Com base nesses resultados foi possível seguir para a etapa de comparação
entre os modelos e o padrão real das zonas plastificadas.



Considerando-se as direções NW/SE e NE/SW do eixo da rampa, foram desenhados
os limites médios das zonas plastificadas reais e foram comparadas aos modelos que
indicavam rupturas pela matriz rochosa (Hoek e Brown) e pelo cisalhamento das
juntas ubíquas (Figura 5.31). Constatou-se que a extensão da zona plastificada real
foi mais bem reproduzida quando utilizadas as juntas ubíquas, pois essas indicaram
aprofundamento das rupturas nos locais onde se paralelizam ao contorno da
escavação. Esse resultado é muito relevante, pois comprova que a presença da
anisotropia conferida pela foliação Sn contribui para formação de zonas plastificadas
variáveis no entorno da escavação, as quais não são satisfatoriamente reproduzidas
pelo modelo isotrópico quando utilizado somente o critério de Hoek e Brown.



A boa concordância entre os resultados da modelagem utilizando juntas ubíquas e as
zonas plastificadas médias reais e de seções individuais da rampa não ocorre para
todas as 39 seções analisadas. Especificamente, a seção 55 localizada no nível 14
apresenta plastificação máxima na porção esquerda e somente uma rotação de 45° na
direção da tensão in situ poderia reproduzir o padrão dessa ruptura. Pelo modelo de
161

juntas ubíquas, entretanto, independente da tensão in situ, seria esperada uma zona
plastificada uniforme no teto.


A comparação entre os resultados 2-D e 3-D mostrou que as análises bidimensionais
indicam a formação de zonas plastificadas mais extensas, sendo mais conservadora
que a análise 3-D. Entretanto, a diferença observada entre os resultados é muito
acentuada, sugerindo que a análise bidimensional, onde as juntas são uma ferramenta
de pós-análise, tende a sobrestimar o efeito da presença da anisotropia principalmente
para o caso em que a direção da escavação é ortogonal ao direção das juntas, nesse
caso a direção NW/SE. Esse resultado demonstra que, de fato, a abordagem de juntas
ubíquas implementada no Phase² produz resultados mais coerentes com a modelagem
3-D (RS3) caso a direção da escavação seja paralela ao direção das juntas.



A análise 3-D mostrou que para a rampa escavada segundo a direção NE/SW, a
deformação cisalhante é máxima no lado direito do teto. Por outro lado, considerando
a rampa com eixo NW/SE, a deformação cisalhante no teto é mais uniformemente
distribuída, não havendo diferença significativa entre os valores do lado direito e
esquerdo. Esses resultados mostram que a direção da rampa e sua orientação relativa
aos planos de anisotropia influencia no padrão de deformação no entorno da
escavação, confirmando a tendência observada através da modelagem numérica 2-D
e real da rampa.
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CAPÍTULO 5 - CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS

Através medição das zonas plastificadas de 124 seções compreendidas entre os níveis 12 e
15 da rampa Fonte Grande Sul verificou-se que as mesmas apresentam uma alta variabilidade
em relação à extensão e orientação relativa das rupturas. Considerando-se as médias por
nível, as seções da rampa próximas a escavações secundárias apresentam zonas plastificadas
com maior variabilidade do que aquelas ditas isoladas (distantes mais de 15 m de uma
escavação adjacente à rampa). Contudo, mesmo para as 43 seções isoladas, foram verificados
padrões distintos entre os níveis analisados, além de expressivos desvios padrão em certos
pontos.

Refinando o estudo às seções isoladas observou-se que o aumento da profundidade da
escavação não necessariamente ocasiona um aumento na extensão das zonas plastificadas,
indicando que existem outros fatores contribuem para a variabilidade verificada. Dentre eles,
para 39 seções, foi identificada uma relevante tendência de variação das zonas plastificadas
com a direção da escavação. As seções escavadas segundo a direção NE/SW tendem a
apresentar rupturas mais extensas na porção direita do teto enquanto aquelas escavadas
segundo a direção NW/SE apresentam zonas plastificadas mais uniformes no teto.

As modelagens numéricas mostraram que a extensão das zonas plastificadas que ocorrem nas
paredes da rampa FGS encontra-se dentro do limite da região de baixo confinamento
(3<2,5MPa), onde há predominância do mecanismo de ruptura por tração. As rupturas do
teto, mais extensas que nas paredes, vão além do limite de baixo confinamento, sendo
provocadas majoritariamente por cisalhamento.

Devido ao aumento no nível de tensão in situ entre os níveis, as modelagens indicam um
aumento de até 10 cm nas zonas plastificadas, fato não condizente com a tendência real. A
análise das zonas plastificadas no entorno da escavação considerando-se diferentes
resistências do maciço mostrou que um GSI de 65 melhor se ajusta às medidas reais, com
exceção do nível 15 (GSI=73). Entretanto, independentemente da resistência adotada, as
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análises considerando-se o maciço isotrópico (sem juntas) indicaram a formação de uma zona
plastificada uniforme no teto, divergindo do padrão real. Esse resultado mostrou que o
critério de Hoek Brown possui limitações em reproduzir o padrão de ruptura em maciços
anisotrópicos, por não considerar a orientação dos planos de foliação em relação à face da
escavação. Dessa forma, ficou evidente a necessidade de se utilizar a abordagem por juntas
ubíquas para avaliar a influência da anisotropia no padrão de zonas plastificadas observados
na rampa FGS.

Através dos estudos paramétricos utilizando-se juntas ubíquas, foi constatada uma ótima
concordância entre os resultados utilizando-se a formulação analítica de Daemen (1983) e os
numéricos (Phase²), para um modelo hipotético. Entretanto, por se tratarem de abordagens
2-D, a aplicação de ambos os métodos exige uma condição de paralelismo entre o direção
das juntas e a direção da escavação. Por ter sido escavada em variadas direções, essa condição
de paralelismo não ocorre para todas as seções da rampa, de forma que para viabilizar as
modelagens 2-D no Phase², foi necessário utilizar o mergulho aparente das juntas, o qual
demonstrou variar com a direção da escavação. Utilizando-se esse artifício, foi possível
verificar via modelagem a tendência observada nas medições da rampa FGS: zonas
plastificadas máximas no lado direito do teto para escavação com direção NE/SW
(subparalela ao direção da foliação) e mais uniformemente distribuídas no entorno da
escavação para direção NW/SE (subortogonal ao direção da foliação).

Os modelos obtidos no Phase² acoplando-se as rupturas pela matriz rochosa (critério de Hoek
e Brown) e pelo cisalhamento entre as juntas ubíquas foram capazes de reproduzir o padrão
médio real das zonas plastificadas entre os níveis 12 e 15, comprovando as expectativas
teóricas de que a anisotropia influencia o comportamento da escavação e demonstrando que
o modo como seu efeito se manifesta está relacionado ainda da direção da escavação. Pontuase que no caso da rampa FGS, a aplicação da ferramenta de juntas ubíquas auxiliou a
identificar pontos no entorno da escavação onde as rupturas tendem a ser mais profundas
devido à orientação relativa entre as juntas e a escavação, não substituindo, entretanto, a
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necessidade de se utilizar o critério de Hoek Brown para reproduzir o padrão real das zonas
plastificadas.

Apesar das limitações e simplificações da modelagem 2-D (Phase²), pode-se dizer que os
resultados obtidos foram satisfatórios e as tendências obtidas mostraram-se coerentes com
aqueles referentes à modelagem 3-D (RS3). Considerando-se a presença de juntas, os
modelos obtidos através de ambos os métodos indicaram que as plastificações/deformações
no entorno da abertura são influenciadas pela direção de escavação (NE/SW ou NW/SE).

Por fim, salienta-se que mesmo diante da alta variabilidade das zonas plastificadas capturadas
pelo escaneamento da rampa FGS, considerando-se os dados médios, foi possível obter e
comprovar tendências de comportamento. Entretanto, reconhece-se que a rampa é uma área
da mina altamente perturbada por fatores externos (scaler, suportes e detonação), os quais
não foram tratados nesse trabalho. Desse modo, a principal sugestão para pesquisas futuras
é estudar o comportamento de zonas plastificadas formadas no entorno de escavações
minimamente afetadas por agentes externos.

Outra oportunidade de pesquisa diz respeito ao mecanismo de buckling, o qual é tido como
o estágio inicial das rupturas. Acredita-se que uma melhor compreensão do mecanismo e de
sua progressão possa ser obtida através do uso de métodos numéricos descontínuos, nos quais
se baseiam os programas UDEC e 3-DEC (Itasca). Entretanto, como essas análises requerem
muitos parâmetros entrada, ressalta-se a importância de se trabalhar com dados devidamente
calibrados e selecionar áreas de estudo minimamente perturbadas por agentes externos.
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ANEXO I - REPRESENTAÇÃO EM PLANTA POR NÍVEL DA RAMPA FGS
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ANEXO II – IMAGENS DE ESCANEAMENTO DAS SEÇÕES ISOLADAS
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Seção 40

II.3

173
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Seção 47
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Seção 51
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Seção 52

Seção 55
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Seção 56

Seção 63

Seção 67
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NÍVEL 15
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ANEXO III – MEDIDAS SEÇÕES ISOLADAS
NÍVEL 12
TETO
Porção direita

Seção

PAREDES

Teto

Porção esquerda

Porção esquerda

Porção direita

0

15

30

45

60

75

90

105

120

135

150

165

180

199

214

326

341

1
7
10
11
13
16
17
19
20.1
20.2
22
23
24.1

0.30
0.26
0.38
0.33
0.71
0.69
0.29
0.23
0.29
0.13
0.00
0.14
0.43

0.39
0.41
0.26
0.40
0.86
0.65
0.49
0.34
0.22
0.14
0.26
0.23
0.35

0.00
0.55
0.28
0.74
1.14
0.82
0.77
0.54
0.00
0.17
0.47
0.47
0.13

0.39
1.40
0.49
1.01
0.15
0.79
1.02
0.70
0.00
0.28
0.83
0.63
0.00

0.38
1.56
0.95
0.85
0.55
0.61
0.81
0.62
0.00
0.21
1.29
1.32
0.00

0.31
1.02
1.11
0.57
0.15
0.11
0.00
0.00
0.40
0.00
1.12
1.72
0.28

0.00
0.65
0.73
0.42
0.15
0.00
0.00
0.00
0.69
0.00
0.17
1.43
0.52

0.00
0.39
0.30
0.00
0.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.60
0.41

0.00
0.31
0.14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.29
0.27

0.00
0.29
0.00
0.00
0.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.27
0.14

0.00
0.23
0.00
0.00
0.12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.23
0.00

0.00
0.27
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.16
0.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.24

0.24
0.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.22
0.22
0.00
0.18
0.00
0.23
0.35

0.31
0.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.50
0.39
0.00
0.23
0.00
0.17
0.00

0.11
0.24
0.27
0.00
0.21
0.50
0.00
0.00
0.14
0.00
0.00
0.00
0.75

0.24
0.25
0.45
0.27
0.71
0.56
0.23
0.33
0.25
0.11
0.00
0.22
0.69

26
27
33
37
39
40
41
42
43
45
46

0.70
0.60
0.18
0.29
0.25
0.63
0.79
0.00
0.80
0.69
0.10

0.67
0.49
0.44
0.34
0.43
0.60
1.13
0.00
0.86
0.86
1.50

0.78
0.49
0.47
0.30
0.78
0.55
1.04
0.29
0.92
1.23
1.80

0.86
0.55
0.72
0.00
1.08
0.56
1.35
0.55
0.99
1.40
1.50

0.92
0.73
0.70
0.00
1.30
0.83
1.87
0.58
1.06
1.37
0.70

1.02
1.32
0.48
0.00
1.70
1.54
1.91
1.02
1.17
0.76
0.30

0.91
1.00
0.00
0.00
2.35
2.03
1.04
1.95
1.43
0.41
0.10

0.78
0.58
0.00
0.00
1.23
1.25
0.50
1.69
1.67
0.32
0.30

0.81
0.39
0.55
0.36
0.85
0.61
0.34
1.18
0.96
0.74
0.50

0.90
0.24
0.87
0.55
0.72
0.37
0.16
1.23
1.11
0.76
0.40

0.72
0.19
1.04
0.58
0.50
0.16
0.00
1.30
0.89
0.39
0.40

0.70
0.39
1.08
0.59
0.41
0.17
0.00
1.27
0.83
0.43
0.50

0.64
0.49
1.06
0.59
0.76
0.35
0.20
0.96
0.81
0.56
1.00

0.73
0.52
1.03
0.49
0.83
0.58
0.44
0.90
0.44
0.38
1.00

0.34
0.58
0.15
0.69
0.17
0.72
0.42
0.00
0.68
0.00
0.50

0.76
0.55
0.17
0.55
0.06
0.73
0.64
0.00
1.07
0.47
0.90

NÍVEL 13
0.81
0.26
0.00
0.00
0.91
0.88
0.33
1.43
1.44
0.59
0.40

III.1

1

NÍVEL 14
Seção
47
50.1
50.2
51
52
55
56
63
67

0
0.98
0.76
0.85
0.71
0.00
0.23
0.18
1.06
0.41

15
1.20
0.28
0.94
0.59
0.00
0.24
0.20
1.26
0.39

Porção direita
30
45
1.27
1.23
1.17
1.31
0.85
0.82
0.69
0.64
0.00
0.00
0.30
0.14
0.45
0.59
1.66
1.61
0.32
0.56

70
71
77
82
87
89

0.69
0.58
0.00
1.10
0.88
0.00

0.81
0.46
0.00
1.38
0.68
0.00

1.19
0.70
0.00
1.27
0.55
0.24

60
0.86
1.52
0.78
0.71
0.28
0.18
0.63
1.28
0.24

75
0.47
1.64
0.56
0.63
0.51
0.36
0.70
1.08
0.00

TETO
Teto
90
0.27
1.77
0.55
0.63
0.61
0.34
0.85
0.56
0.00

0.84
0.84
0.66
0.59
0.83
0.70

0.71
0.73
0.69
0.14
0.52
0.86

0.63
1.07
0.68
0.14
0.00
0.60

105
0.25
1.24
0.72
0.65
0.80
0.87
1.00
0.44
0.30
0.66
0.90
0.65
0.00
0.00
0.66

120
0.27
1.06
1.14
0.71
0.73
1.19
1.12
0.43
0.48

Porção esquerda
135
150
0.38
0.21
1.55
1.01
1.44
1.77
1.14
1.24
0.93
1.07
1.32
1.32
1.43
1.27
0.26
0.19
0.92
1.31

165
0.37
0.79
1.52
0.88
1.12
0.90
1.13
0.20
1.22

180
0.26
0.65
1.33
0.67
1.25
0.80
1.11
0.21
1.04

0.00
0.90
0.54
0.00
0.00
0.88

0.00
0.92
0.77
0.00
0.00
0.75

PAREDES
Porção esquerda
Porção direita
199
214
326
341
0.44
0.53
0.60
0.81
0.76
0.88
0.73
0.68
1.14
0.90
0.77
0.93
0.88
0.61
0.95
0.80
1.46
1.46
0.00
0.00
0.90
0.84
0.43
0.30
0.91
0.62
0.31
0.28
0.00
0.00
0.74
0.90
1.18
0.96
0.39
0.48

NÍVEL 15
1.47
0.86
0.33
0.78
0.40
0.68

III.2
2

0.69
1.42
0.87
0.00
0.00
0.89

0.81
1.50
0.78
0.00
0.00
1.05

0.33
0.87
0.66
0.00
0.00
1.50

0.00
0.74
0.93
0.00
0.00
0.71

0.00
0.25
0.84
0.00
0.00
0.53

0.59
0.33
0.00
0.54
0.74
0.00

0.66
0.48
0.00
0.75
0.95
0.00

