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RESUMO 

Os estudos espeleológicos vêm sendo fortemente impulsionados por influência da atual 

legislação ambiental brasileira, seja no âmbito dos processos de licenciamento de novos 

projetos como nas operações correntes das atividades industriais. No caso específico da 

indústria mineral, as consequências econômicas são severas, uma vez que a balança 

comercial brasileira tem influência direta das commodities minerais e, principalmente, o 

minério de ferro, que corresponde a mais de oitenta por cento do volume de exportação 

anual de bens minerais. As questões geológico-geotécnicas, enfoque principal dessa 

pesquisa, compõem os principais parâmetros de análise da estabilidade estrutural das 

cavernas situadas em zonas de mineração. Os estudos sobre a gênese e a dinâmica 

evolutiva natural das cavidades subterrâneas compõem o universo de pesquisas 

pertinentes a geotecnia aplicada a espeleologia, considerando ainda que é necessária uma 

nova estratégia de abordagem no campo das geociências, exigindo levantamentos de 

campo específicos e de longa duração. Neste sentido, essa tese propõe uma nova 

metodologia para análise dos níveis de suscetibilidade a instabilidade estrutural das 

cavernas em litologias ferríferas situadas em áreas de mineração. A metodologia 

proporciona a identificação de parâmetros utilizados na estimativa de riscos geotécnicos 

de cavidades, favorecendo a classificação dos diversos vãos que compõem as cavernas 

segundo um índice geotécnico de cavernas (IGC) proposto, específico e sustentado numa 

abordagem analítica simples, consistente e prática, a qual passa a representar o estado de 

equilíbrio dos respectivos vãos das cavernas estudadas. Como resultados, a classificação 

dos vãos segundo o IGC permite uma efetiva antecipação da possibilidade de impactos 

irreversíveis sobre as cavidades protegidas por lei. Com a aplicação deste novo índice 

geotécnico será possível qualificar o estado de equilíbrio das cavernas em litologias 

ferríferas e agir com medidas que atenuem os esforços da mineração sobre estas cavidades 

subterrâneas naturais. 

Palavras-chave: Cavernas; Previsibilidade de impactos; Geotecnia; Litologias ferríferas. 
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ABSTRACT 

Speleological studies have been heavily boosted by current Brazilian environmental 

legislation, both in terms of the scope of the licensing processes for new projects and in 

terms of the current operation of industrial activities. In the specific case of the mineral 

industry, the economic consequences can be severe, since the Brazilian balance of trade 

has direct influence on mineral commodities, especially for iron ore that accounts for 

more than eighty percent of the annual export volume of mineral goods. Geological-

geotechnical questions, the main focus of the present study, are the primary parameters 

of analysis for the structural stability of caves located in mining zones. Studies on the 

genesis and natural evolutionary dynamics of underground cavities comprise the universe 

of research pertinent to geotechnics applied to speleology, considering also that a new 

strategic approach in the field of geosciences requires specific, long-term field surveys. 

This study proposes a new methodology for the analysis of susceptibility to impacts 

associated with geotechnical problems in caves with iron lithologies located in mining 

areas. The methodology provides for the identification of parameters used for the 

estimation of geotechnical risks of cavities, favoring a geotechnical classification of 

various cavities according to a geotechnical index of caves (GIC), specific and sustained 

in a simple, consistent and practical analytical approach. This approach describes the state 

of equilibrium of the respective spans in the studied caves. As a result, the classification 

of cavities or sectors according to indicators of susceptibility allows for effective 

anticipation of actions that may have irreversible impacts on cavities protected by law. 

With the application of the new geotechnical index for speleological structures, it is 

possible to qualify the steady state of the caves in iron formations and to act according to 

measures that attenuate the effects of mining efforts on natural underground structures. 

Keywords: Caves; Predictability of impacts; Geotechnics. 
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CAPÍTULO 1 

1 INTRODUÇÃO 

As atividades de espeleologia, no Brasil, foram fortemente demandadas a partir do ano 

de 2008, por um lado, devido ao significativo crescimento das atividades minerárias 

impulsionada pela alta demanda internacional de minérios para indústria de base e, por 

outro lado, pela necessidade de se atender ao Decreto Federal n. 6.640, de 7 de novembro 

de 2008 (BRASIL, 2008), que alterou o antigo Decreto Federal n. 99.556, de 1º de outubro 

de 1990 (BRASIL, 1990). A principal inovação trazida pelo Decreto Federal n. 6.640 

(BRASIL, 2008) foi a de permitir, mediante licenciamento e compensação ambiental, a 

supressão de cavidades naturais subterrâneas. 

Desde então é impulsionada pela Instrução Normativa n. 02, de 20 de agosto de 2009 

(BRASIL, 2009), a indústria de mineração passou a dedicar esforços importantes para o 

atendimento das questões espeleológicas em suas unidades de produção, projetos em 

licenciamento e áreas de interesse minerários, uma vez que a gênese das cavernas está 

intimamente ligada à gênese das formações rochosas e depósitos minerários. 

Embora tenha ocorrido uma atualização da legislação no que tange à classificação de 

relevância e à compensação espeleológica das cavernas passíveis de supressão, os 

instrumentos jurídicos que disciplinam o uso da área ao entorno das cavernas de máxima 

relevância, ou cavernas sem estudos de relevância, obedecem à Resolução do Conselho 

Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) n. 347, de 10 de setembro de 2004 (BRASIL, 

2004) revogou a Portaria n. 887. 

A Portaria do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Renováveis (IBAMA) 

n. 887, de 15 de junho de 1990 (BRASIL, 1990), diante da escassez de conhecimento 

disponíveis à época e valendo-se do princípio da precaução, determinou que o uso das 

cavidades naturais subterrâneas estaria restrito a estudos de ordem técnico-científico e 

atividades espeleológicas, étnico-culturais, turísticas, recreativas e educativas. E, até que 

fossem realizados estudos específicos para determinação da área efetiva de influência da 

cavidade, fosse delimitado um perímetro de 250 metros. Desde então, estudos técnicos 

em espeleologia, cada vez mais especializados, passaram a ser exigidos pelos órgãos 
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públicos de licenciamento ambiental. As empresas que dependiam do direcionamento 

preciso para elucidar questões técnicas para a continuidade dos projetos, passaram a se 

dedicar ao tema espeleologia em todas as fases dos empreendimentos. 

Investimentos em pesquisa e desenvolvimento no tema espeleologia, tanto nas empresas 

como na academia, passaram a ser incentivados. Por consequência, uma série de artigos, 

dissertações de mestrado e teses de doutorado vêm demonstrando a importância do tema 

não só no cenário da indústria de mineração, mas também em outros setores, como 

energia (construção de barragens e linhas de transmissão) e infraestrutura (estradas, 

aeroportos e expansão urbana). Iniciativas nos ramos da sismografia, hidrogeologia, 

geotecnia, ecologia aplicada, genética, microbiologia, geografia, geologia estrutural, 

dentre outros têm sido tomadas para promover uma abordagem integrada e 

multidisciplinar para o entendimento dos esforços das atividades antrópicas sobre a 

estabilidade das cavidades naturais subterrâneas, ou cavernas, como reza a legislação. 

Importante registrar que os estudos elaborados para essa tese foram autorizados e 

acompanhados pelos órgãos fiscalizadores competentes à Floresta Nacional de Carajás, a 

saber o IBAMA e o ICMBio/CECAV, os quais regulamentam as questões de espeleologia 

em áreas pertencentes à União. 
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CAPÍTULO 2 

2 OBJETIVO 

O objetivo principal desta pesquisa é desenvolver um índice de classificação geotécnica 

aplicado a cavernas ferríferas, denominado índice geotécnico de cavernas (IGC), que 

possa identificar o nível de suscetibilidade à instabilidade estrutural dos vãos, para 

aumentar a acurácia na previsibilidade de alterações nas estruturas físicas em cavernas 

localizadas em áreas de influência direta de atividades de mineração e, dessa forma, 

antecipar a possibilidade de impactos nas cavernas protegidas pela legislação vigente. 

A partir de levantamentos geológicos e estudos espeleológicos, monitoramento 

sistemático de parâmetros geotécnicos, e o levantamento de variáveis sismográficas e 

hidrológicas de uma série de cavernas representativas do arcabouço espeleológico da 

região das Minas de N4 e N5 em Carajás, estado do Pará, foi montado um banco de dados 

de geotecnia aplicada a espeleologia capaz de suportar esta pesquisa de tese. 

As propostas de prevenção de impactos no meio físico cavernícola utilizarão como 

referência os modelos preditivos de impactos construídos com os resultados alcançados 

a partir da aplicação da metodologia de trabalho apresentada nesta tese. 

Especificamente, pretende-se: 

1. levantar as principais variáveis geológicas, espeleológicas e geotécnicas que regem 

a deformação das estruturas espeleológicas e podem ser gerenciadas no tempo da 

mineração, visando a preservação da integridade física das cavernas protegidas por 

lei; 

2. desenvolver os estudos geotécnicos e estatísticos que permitam associar as 

variáveis coletadas em campo com os eventos característicos das deformações 

estruturais pertinentes a espeleologia em rochas ferríferas; 

3. elaborar um índice geotécnico aplicável a cavernas, permitindo qualificá-las 

segundo classes geotécnicas representativas dos níveis de suscetibilidade que as 

estruturas naturais estão submetidas a deformações irreversíveis; 
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4. classificar as cavidades objeto desses estudos com os novos indicadores de 

qualidade geotécnica, promovendo o desenvolvimento de novos modelos 

geotécnicos que vislumbrem a preservação da integridade física das cavernas 

situadas no entorno de atividades de lavra e/ou novos projetos de mineração. 
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CAPÍTULO 3 

3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1 Conceitos gerais de espeleologia 

A ciência espeleologia, cuja etimologia da palavra tem origem no latim “spelaeum”, do 

grego σπήλαιον “caverna” trata dos estudos das cavidades naturais e outros fenômenos 

cársticos, nas vertentes da sua formação, constituição, características físicas, formas de 

vida, e sua evolução ao longo do tempo. 

Inserida no campo das ciências da natureza, a geologia, geografia, hidrologia, biologia 

(bioespeleologia), climatologia, arqueologia e química são algumas das ciências que 

contribuem para o conhecimento espeleológico. Como suporte aos estudos espeleológicos 

diversos, os levantamentos topográficos têm importância destacada no contexto das 

análises do meio físico e biológico, uma vez que deles partem inúmeras avaliações 

técnicas. 

O Decreto Federal n. 6.640 (BRASIL, 2008), denomina cavernas ou cavidades naturais 

subterrâneas como “todo espaço subterrâneo acessível ao ser humano, com ou sem 

abertura identificada, incluindo seu ambiente, conteúdo mineral e hídrico, fauna e flora 

ali encontrados e o corpo rochoso onde os mesmos se inserem, desde que tenham sido 

formados por processos naturais, independentemente de suas dimensões ou tipo de rocha 

encaixante”. Embora a legislação brasileira tenha preferência pela terminologia cavidades 

naturais subterrâneas, ao longo dessa tese, os dois termos são mencionados de forma 

similar, uma vez que abrigos ou abismos não são considerados na amostra estudada. 

Alguns termos e conceitos são comuns na terminologia espeleológica e merecem atenção, 

sendo destacados: 

• Classificação de Cavidades: As cavidades são classificadas de acordo com o seu 

grau de relevância em Máximo, Alto, Médio ou Baixo, de acordo com a análise dos 

atributos ambientais específicos, sob enfoque local e regional. As cavidades 

classificadas como máxima relevância não podem ser objeto de impactos negativos 

irreversíveis. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Latim
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_grega
https://pt.wikipedia.org/wiki/Caverna
https://pt.wikipedia.org/wiki/Evolu%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Geologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Geografia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hidrologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Biologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Climatologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arqueologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica
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• Área de Influência: Área que compreende os elementos bióticos e abióticos, 

superficiais e subterrâneos, necessários à manutenção do equilíbrio ecológico e da 

integridade física. Será a projeção horizontal da caverna acrescida de um entorno 

de 250 metros, em forma de poligonal convexa. 

• Impacto negativo reversível: Intervenção antrópica em cavidade natural 

subterrânea ou em sua área de influência, que não implique na sua supressão ou no 

comprometimento de sua integridade e preservação e que seja passível de 

restauração, de recuperação ou de mitigação. 

• Impacto negativo irreversível: Intervenção antrópica em cavidade natural 

subterrânea ou em sua área de influência, que implique na sua supressão total ou 

em alteração parcial não mitigável do ecossistema cavernícola, com o 

comprometimento da sua integridade e preservação (conf. inc. II do art. 3º da IN 

ICMBio nº 1, de 2017). 

3.1.1 Marcos regulatórios 

A Legislação Brasileira regulamenta a questão de cavernas desde a Constituição Federal 

de 1988 (BRASIL, 1988), quando estabeleceu que as cavernas do Brasil devem ser 

consideradas como bens da União. No ano de 1990, o Decreto Federal n. 99.556 

(BRASIL, 1990) elencou um conjunto de características espeleológicas que, quando 

presentes, atribuem a determinadas cavidades o status de máxima relevância, ou seja, a 

proteção integral. As cavernas que não apresentassem tais características estariam 

submetidas a um processo de valoração cuja metodologia foi estabelecida no ano 

seguinte, por meio da Instrução Normativa MMA n. 02/2009 (BRASIL, 2009), revogada 

recentemente pela Instrução Normativa MMA n. 02/2017 (BRASIL, 2017). Desde então, 

a espeleologia passou a ser um capítulo extremamente importante nas Avaliações de 

Impactos Ambientais, exigidos no licenciamento ambiental para implantação de novos 

empreendimentos. 

A espeleologia passou a ser um forte entrave aos processos de licenciamento ambiental 

de empreendimentos minerários. Isso se dá pela “rigidez locacional” de uma mina e à alta 

correlação da qualidade dos minérios com a “qualidade das cavernas”, sob a ótica dos 

parâmetros espeleológicos disponíveis. 
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Dentre os principais instrumentos regulatórios, demonstrado na Figura 3.1, destaca-se, 

nesse estudo, a oportunidade de pesquisa concedida pela Resolução CONAMA n 347 

(BRASIL, 2004), que estabelece princípios técnicos para definição da área de influência 

das cavidades objeto de análises. Segundo essa Resolução, a partir da projeção em 

superfície dos limites da caverna, uma poligonal convexa de perímetro de proteção de 

250 m deve ser acrescido, até que estudos especializados justifiquem uma proposta de 

adequação desse entorno de proteção segundo uma distância de segurança que mantenha 

a integridade física, ecológica e ambiental e que assegure também o equilíbrio sustentável 

da caverna e seu desenvolvimento natural. 

 

Figura 3.1: Legislação pertinente a espeleologia em caráter nacional. 
Fonte: Brasil (1988, 1990, 2004, 2009, 2017a, 2017b). 

3.1.2 A Espeleologia no Brasil 

Segundo Auler e Zogbi (2005), os portugueses, ao atracarem na costa do Brasil, 

utilizaram as cavernas como fonte de salitre (matéria prima para produção de pólvora) e 

o avanço em direção ao interior do país foi revelando novas cavernas. Esses pesquisadores 
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ressaltam que há registros de jazidas de salitre em cavidades que datam do final do século 

XVI. Posteriormente, durante os séculos XVIII e XIX, no auge da produção de salitre, 

diversas cavernas foram descobertas no território brasileiro. 

Souza (2012) aponta que a referência mais antiga a uma caverna em território brasileiro 

data de 1717 e consiste na descrição feita por um padre sobre o uso religioso, desde 1690, 

em uma cavidade na Bahia. Entre 1717 e 1936, prossegue o autor, alguns brasileiros e 

estrangeiros se dedicaram a visitar, cadastrar e estudar as cavidades naturais subterrâneas 

do Brasil. Destacam-se o norueguês Peter Lund, que explorou as grutas da região de 

Lagoa Santa, em Minas Gerais, e o alemão Sigismund Ernst Richard Krone, que voltou 

seus esforços para o estudo das cavernas no Vale do Ribeira. 

Embora a exploração e o mapeamento de cavernas no Brasil tenham começado ainda no 

século XVIII, Souza (2012) relata que tais atividades ainda não eram tidas como ciência. 

Isso somente ocorreu no século seguinte, quando a espeleologia foi concebida por 

Édouard-Alfred Martel, autor da exploração de numerosas cavernas na Europa e na 

América. Ainda, segundo esse autor, no Brasil, essa ciência se institucionalizou somente 

no século XX, quando, em 1937, estudantes da Escola de Minas fundaram em Ouro Preto 

o primeiro grupo espeleológico das Américas — a Sociedade Excursionista e 

Espeleológica (SEE). A partir de então a espeleologia avançou significativamente no 

território nacional. 

3.1.3 O cenário nacional da mineração de ferro 

A mineração de ferro tem um importante papel na balança comercial do Brasil por 

contribuir de forma positiva para o crescimento da economia e representar cerca de 62% 

do total de exportação de minérios nos últimos cinco anos. Entretanto, a franca atividade 

da mineração de ferro e novos projetos em licenciamento coincidem com novas e cada 

vez mais rígidas políticas de controle ambiental implementadas pelos órgãos reguladores, 

sejam de âmbito federal ou estadual. O desafio da conciliação entre a indústria da 

mineração e a preservação ambiental, corretamente denominados de desenvolvimento 

sustentável, tem corroborado para a iniciativa de pesquisas acadêmicas e operacionais 

que vislumbram a busca do equilíbrio adequado para a compatibilização do binômio 

industrialização e conservação dos recursos naturais não renováveis. 
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Nos últimos anos, grandes mineradoras como a Vale, Anglo American, Gerdau S. A., 

Usiminas, Ferrous Mineração, Bahia Mineração, dentre outras, impulsionadas pelo 

processo de industrialização da China e do continente Asiático promoveram o 

licenciamento de novos projetos e a abertura de novas minas nos estado de Minas Gerais, 

Pará e Bahia, de forma a manter a oferta de minérios de ferro para a indústria internacional 

de produção de aço. E, em todos os processos pertinentes ao licenciamento ambiental das 

citadas empresas, a questão da regulamentação espeleológica sempre se fez presente. Seja 

como um desafio à condução das soluções mais adequadas para a compensação 

espeleológica, ou o desempenho dos estudos técnicos pertinentes às exigências impostas 

pela legislação. Entretanto, devido à escassez de mão de obra especializada para atender 

às demandas dos órgãos licenciadores nessa ciência da natureza, as empresas se viram 

diante de um tema novo, complexo e com profunda necessidade de estudos específicos 

correlatos às geociências e biologia. Na Tabela 3.1 pode-se observar o quanto os estudos 

espeleológicos foram impulsionados pela legislação em vigor. 

Tabela 3.1: Evolução do cadastro de cavernas no Brasil. 

Cavernas cadastradas em 

bases oficiais e privadas 

(Minas Gerais e Pará) 

Estado Até 2009 2010-2015 Total  

Minas Gerais 1897 (32,5%) 3938 (67,5%) 5835 

Pará 507 (20,5%) 1970 (79,5%) 2477 

Fonte: Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Cavernas (2017). 

3.1.4 Espeleogênese e dinâmica evolutiva 

Os processos de espeleogênese e evolução de cavidades naturais hospedadas em litotipos 

ferríferos ainda estão em ampla discussão. Dutra (2013) afirma que o principal processo 

de gênese dessas cavidades se dá a partir da erosão por drenagem temporária 

subsuperficial, com evolução a partir de abatimento de blocos. A autora discute diversos 

processos erosivos possivelmente formadores das galerias, sendo o principal estabelecido 

pela erosão em cabeceiras de drenagem, comum em locais inclinados, onde as águas têm 

energia suficiente para garantir a erosão mecânica das rochas. Simmons (2005) também 

apresenta a erosão como um importante processo de espeleogênese, comum no contato 

entre a canga e a formação ferrífera, onde o substrato friável é parcialmente removido, 

restando a carapaça de canga como teto das cavernas. Segundo o autor, além da erosão, 

as cavidades podem ser formadas por dissolução e lixiviação dos minerais menos 

estáveis, principalmente a sílica. 
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Pinheiro e Maurity (1988), por sua vez, associaram duas fases para explicar a formação 

das galerias: a primeira dada pelos processos de dissolução em zona freática e a segunda 

dada pelos processos erosivos em zona vadosa. Assim, essas cavidades teriam se formado 

em profundidade por dissolução, e evoluído a partir de processos erosivos com 

abatimentos e acomodações mecânicas, formando e ampliando os salões e galerias. 

Diversos autores corroboram com essa teoria, sendo a primeira fase ligada aos processos 

químicos responsáveis pela formação das lateritas ferruginosas, e a segunda ligada aos 

processos físicos atuantes sobre as rochas já fragilizadas pelo ataque químico 

(MAURITY; KOTSCHOUBEY, 1995; PILÓ; AULER, 2009; CALUX, 2013; AULER; 

PILÓ, 2015; ABREU; MACAMBIRA; CABRAL, 2016). 

Os estudos de Calux (2013) mostram uma primeira fase (fase freática) marcada por uma 

lenta alteração do substrato rochoso segundo vetores hidrodinâmicos, formando alvéolos 

com dimensões submilimétricas, que se unem progressivamente, gerando protocavidades 

em profundidade. A segunda fase (fase de transição), por sua vez, é condicionada pela 

evolução da paisagem, onde as cavidades oclusas são interceptadas pela regressão das 

vertentes, gerando vetores gravitacionais de erosão mecânica, com o transporte do 

material inconsolidado e ação intensificada dos processos erosivos, de modo a ampliar 

progressivamente o volume interno das cavidades. Essa hipótese pode ser comprovada 

por Auler e Piló (2015), que ao executar furos de sondagem em zonas de rochas ferríferas 

observaram vazios isolados a centenas de metros da zona vadosa. Além disso, Abreu, 

Macambira e Cabral (2016) e Calux (2013) confirmam a hipótese de dissolução a partir 

de estudos petrográficos em lâminas, que evidenciam a formação de vazios em BIFs 

desde a escala submilimétrica. 

Alguns autores discutem a possibilidade de processos biológicos na formação e evolução 

dessas cavidades. Dutra (2013) apresenta dois tipos de contribuição da biota na gênese e 

evolução das cavernas: o primeiro relaciona-se às paleotocas, geradas e/ou ampliadas por 

grandes animais (tatus, preguiças gigantes, dentre outros), e a segunda relaciona-se à 

erosão mecânica gerada por raízes de plantas que penetram as galerias e favorecem o 

desplacamento e abatimento de blocos. Parker et al. (2013) também atribuem esses 

processos às comunidades microbianas, que favorecem a redução do óxido de ferro em 

um ambiente com condições geoquímicas favoráveis. 
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Sabe-se que os principais fatores ligados ao desenvolvimento natural das galerias são 

geológicos/estruturais, tais como a zona de contato entre a canga e a formação ferrífera, 

o acamamento principal, as fraturas, os eixos de dobras e demais descontinuidades que 

possam influenciar nos processos de abatimento. Além disso, alguns fatores relacionados 

ao relevo e a hidrologia também são importantes influenciadores, como a oscilação de 

lagoas e o escoamento pluvial e fluvial (PILÓ; AULER, 2009). 

Os estudos de Auler e Piló (2015) mostram que a gênese das cavidades naturais inseridas 

em formações ferríferas ainda é objeto de pesquisas de naturezas diversas. Entretanto, um 

senso comum entre os autores é a evolução natural das cavidades por desplacamento e 

incasão de blocos, sendo comumente observados blocos de diversos tamanhos abatidos 

no piso das galerias. Outro fator concordante é a relação dos processos de mineralização 

com os locais onde as cavidades se inserem, ou seja, a ocorrência das cavernas é 

diretamente relacionada ao minério de ferro de alto teor (ROSIÈRE; CHEMALE 

JÚNIOR, 2000; CALUX, 2013). 

Um fenômeno relacionado ao desenvolvimento das cavidades que merece menção é o 

abatimento de blocos. Osborne (2002) discorre sobre a influência dos processos de 

intemperismo em zona não saturada e conclui que apesar dos sistemas cársticos serem 

altamente vulneráveis, é mais comum que a remoção de material geológico da superfície 

cause a supressão de cavidades do que o processo de abatimento. White (2012) interpreta 

o fenômeno de abatimento à luz do conhecimento de escavações subterrâneas, buscando 

estabelecer correlações entre elementos estruturais e geológicos. Contudo, a autora ainda 

salienta que há diferenças ao se analisar aberturas induzidas em um tempo recente com 

cavidades que se desenvolveram ao longo de milhares de anos. 

Ambos autores, Osborne (2002) e White (2012) discorrem sobre os processos que 

favorecem o desenvolvimento de abatimentos. Dentre eles, Osborne (2002) salienta a 

perda de suporte hidráulico, a degradação de sulfetos com produção de ácidos e a remoção 

dos suportes como algumas das causas dos abatimentos. White (2012), por sua vez, 

aborda o aspecto mecânico associado às características geológicas das cavidades, como 

exemplo, a influência da espessura de bandamento do carbonato e também o 

desenvolvimento de microfraturas para condições de deformação. De toda forma, os dois 
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trabalhos são desenvolvidos em cavernas carbonáticas, exigindo reinterpretação de suas 

conclusões para cavernas no contexto de litologias ferríferas. 

3.2 Geotecnia aplicada 

Em projetos de engenharia convencionais, os carregamentos a serem exercidos são 

determinados e o material de construção é proposto de acordo com sua resistência e 

deformabilidade, considerando-se a geometria das estruturas de suporte. Em mecânica 

das rochas, no entanto, o projetista lida com materiais complexos e propriedades que não 

podem ser prescritas para atenderem requisitos de projeto. Além disso, os carregamentos 

externos não são tão importantes no maciço quanto as forças resultantes da redistribuição 

das tensões originais (BIENIAWSKI, 1989). 

3.2.1 Conceitos gerais 

Tognon (2012) define maciço rochoso como sendo a unidade geológica considerada 

como um conjunto de blocos (rocha intacta) e as descontinuidades que os limitam. Esse 

autor trata descontinuidade como um vocábulo geral para qualquer interrupção mecânica 

do maciço rochoso que tenha resistência à tração baixa ou nula, sendo o termo descritivo 

para a maioria dos tipos de juntas, planos de acamamento, foliação, zonas de fraqueza, 

falhas, fraturas, etc. 

Serra Júnior e Ojima (1998) ressaltam que os maciços rochosos são essencialmente 

heterogêneos, anisotrópicos e descontínuos, e sua complexidade resulta da evolução 

geológica a que foram submetidos. Esses autores levantam que como a natureza das 

características do maciço rochoso difere de local para local, em função da história 

geológica da região considerada, é necessário evidenciar os atributos do meio rochoso, 

que, isolados ou em conjunto, condicionam o seu comportamento frente às solicitações 

impostas pela obra em questão (ou meio), sendo esse procedimento denominado 

“caracterização geológico-geotécnica”. O ato de hierarquizar essas características, 

organizá-las individualmente em grupos ou classes, às quais se possa associar 

comportamentos diferenciados do meio rochoso, para as condições de solicitação 

consideradas, denomina-se “classificação geomecânica”. 
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Magalhães e Cella1 (1998 apud NONATO, 2002) definem as descontinuidades 

geomecânicas como feições tabulares ou planares com propriedades de resistência e 

rigidez muito inferiores às da rocha encaixante. Desta forma, corpos rochosos que se 

destacam por sua litologia mais branda ou intensidade de alteração ou deformação devem 

ser descritos como unidades de comportamento geomecânico diferenciado e podem ser 

consideradas descontinuidades geomecânicas. Fiori e Carmignani (2009) acrescentam 

que a resistência ao cisalhamento pode chegar a ser nula, dependendo da frequência e 

natureza do preenchimento. 

Deere e Miller (1966) sugerem que para desenvolver um sistema de avaliação do 

comportamento geomecânico in situ em local de interesse geotécnico é oportuno 

investigar, inicialmente, as propriedades da rocha intacta. A natureza das 

descontinuidades, prosseguem os autores, sugere os fatores de redução a serem aplicados 

ao “limite inferior” da resistência do maciço, dado pelas características da rocha intacta. 

De acordo com Azevedo e Marques (2002), um fator importante nessa análise é o 

entendimento de que não se trata de um material fabricado, mas de um material que foi e 

continua sendo submetido a inúmeras ações mecânicas, térmicas e químicas ao longo de 

milhões de anos, apresentando características extremamente heterogêneas, com uma 

grande variedade de condicionantes. Assim, são apresentados nos próximos tópicos os 

principais atributos geológico-geotécnicos a serem analisados para a caracterização do 

maciço, principalmente quando se trata de ambientes subterrâneos. Além disso, são 

apresentados os principais sistemas de classificação geomecânica aplicados a esses 

ambientes, de modo a hierarquizar esses atributos. 

Outro aspecto importante é a análise das condições de estabilidade do maciço a partir da 

sua caracterização prévia. Sabe-se, que dependendo das modificações e solicitações 

aplicadas, o maciço tende a se comportar de maneiras diferentes, de forma a alcançar o 

equilíbrio estático de seus blocos. Tal fato torna necessária a análise da deformabilidade 

                                                 

1 MAGALHÃES, F. S.; CELLA, P. R. C. Estruturas dos maciços rochosos. In: OLIVEIRA, A. M. S.; 

BRITO, S. N. A. Geologia de Engenharia. São Paulo: Associação Brasileira de Geologia de Engenharia, 

1998. 
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e do estado de tensão do maciço, além do conhecimento da dimensão dos vãos, no caso 

de galerias subterrâneas. 

3.2.2 Caracterização geológico-geotécnica de maciços rochosos 

As características que resumem a qualidade da rocha intacta estão associadas, 

fundamentalmente, à litologia, ao grau de alteração e à coerência do material (SERRA 

JÚNIOR; OJIMA, 1998). A litologia é pautada na petrografia, que é o ramo da geologia 

dedicado ao estudo e classificação das rochas. O grau de alteração está relacionado às 

mudanças sofridas pela rocha que podem estar associadas a processos endógenos 

(hidrotermalismo e/ou retrometamorfismo, por exemplo) ou exógenos (intemperismo, de 

forma geral). A coerência do material, por sua vez, está relacionada à resistência do 

material (tenacidade, dureza e friabilidade) e pode ser expressa pela avaliação tátil-visual 

(GUIDICINI et. al., 1972) ou por meio de ensaios laboratoriais. 

Magalhães e Cella (1998) sugerem que corpos rochosos que se destacam do material 

adjacente pelo elevado grau de alteração ou baixa resistência devem ser descritos como 

unidades de comportamento geomecânico diferenciado e podem constituir 

descontinuidades. A natureza das descontinuidades, segundo o International Society for 

Rock Mechanics (1978), é definida por uma série de características, dentre elas 

orientação, espaçamento, persistência, rugosidade, abertura e preenchimento. A seguir 

são apresentadas algumas diretrizes para a caracterização geológico-geotécnica, em 

termos de maciço rochoso composto por rocha intacta e as descontinuidades que a 

limitam. 

3.2.2.1 Rocha Intacta 

A rocha intacta é definida na literatura como a porção contínua do maciço rochoso, dada 

por um segmento de rocha sem descontinuidades relevantes, mesmo que afetado por 

processos de intemperismo ou pequenas fissuras. Sua análise compreende, sobretudo, a 

litologia e composição mineral do material, além do estado de alteração e coerência, todos 

comumente associados à resistência da rocha. 

A International Society for Rock Mechanics (1981) estabelece as diretrizes para 

caracterização da rocha intacta. O grau de alteração está associado à intensidade de 

intemperismo sofrido pelo maciço, e pode ser classificado conforme a Tabela 3.2. A 
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coerência, por sua vez, relaciona-se à resistência da rocha ao ser submetida ao impacto 

com o martelo de geólogo e ao risco com lâmina de aço, e pode ser classificada conforme 

o disposto na Tabela 3.3. 

Tabela 3.2: Graus de alteração. 

Classe Característica 

W1 Rocha sã 

W2 Rocha pouco alterada 

W3 Rocha moderadamente alterada 

W4 Rocha muito alterada 

W5 Rocha completamente alterada 

W6 Solo residual 

Fonte: Modificado de International Society for Rock Mechanics (1981). 

Tabela 3.3: Graus de resistência/coerência da rocha. 

Grau Característica 

Resistência 

Compressão 

Uniaxial (MPa) 

Índice de 

carga Pontual 

(MPa) 

Campo estimado de Força 

R6 
Extremamente 

Forte 
> 250 > 10 

Material rochoso é somente lascado sob repetidos 

golpes de martelo. 

R5 Muito forte 100 - 250 4 - 10 

Requer várias batidas de martelo para quebrar a 

rocha intacta gerando fragmentos com bordas 

cortantes; não é riscável pelo canivete. 

R4 
Rochas 

resistentes 
50 - 100 2 - 4 

Espécies quebradas por alguns golpes de martelo; 

superfície dificilmente riscável pelo canivete; 

Escavável a fogo. 

R3 

Rochas 

mediamente 

resistentes 

25 - 50 1 - 2 

Golpe firme com o martelo de geólogo quebra a 

rocha; o canivete apenas risca a superfície. 

Escavável a fogo. 

R2 Rochas brandas 5 - 25 ** 

Quebra-se num único golpe de martelo; As bordas 

dos fragmentos podem ser quebradas pela pressão 

dos dedos. O canivete corta o material. Escavação 

mecanizada. 

R1 
Rochas muito 

brandas 
1 – 5 ** 

Esfarelamento sobre um golpe firme com o martelo 

de geólogo, pode ser conformado pelo canivete; 

Desplacamentos ao longo da foliação sob pressão 

dos dedos; Escavação mecanizada. 

R0 

Solos 

Estruturados á 

rochas muito 

brandas 

0.25 - 1 ** 

Penetrada pela ponta do dedo polegar; moldada 

pelas mãos; facilmente penetrada pelo canivete e 

martelo de geólogo; escavada por equipamento 

manual. 

 

O comportamento mecânico da rocha intacta diz respeito a sua resistência e a sua 

deformabilidade. Segundo Azevedo e Marques (2002), a resistência da rocha indica sua 

competência em manter coesos seus componentes, preservando seu arranjo original. 

Trata-se então, da carga máxima que um material é capaz de suportar sob um dado tipo 

de solicitação, sem perda da sua integridade. Para a definição dessa resistência são 

realizados ensaios laboratoriais ou in situ, sendo a resistência à compressão uniaxial um 
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parâmetro amplamente utilizado na caracterização da rocha intacta nos sistemas de 

classificação geomecânica e nos critérios de ruptura. 

São listados a seguir os principais ensaios empregados para a obtenção de um valor para 

a resistência da rocha intacta. 

3.2.2.1.1 Ensaios de resistência à compressão uniaxial 

Nesse tipo de ensaio, a resistência à compressão uniaxial é calculada a partir da razão 

entre a carga de ruptura (P) e a área transversal inicial do corpo de prova em m² (A). No 

caso de ensaios feitos com registro das deformações axiais, é possível a geração de uma 

curva tensão/deformação, a qual nos fornece várias características de interesse (Tabela 

3.2). Uma dessas características é o módulo de elasticidade, representado por (ε) na 

Tabela 3.2 (a) onde para um alto valor de ε a parte inicial da curva será mais íngreme, 

representando uma rocha mais rígida. Por outro lado, para um baixo valor de ε, a curva 

será mais suave, representando uma rocha mais macia (HUDSON; HARRISON, 1997). 

Outra característica é definida pela porção descendente da curva, que mede a fragilidade 

da rocha, mostrando seu comportamento após alcançar a resistência à compressão 

uniaxial. Rochas mais dúcteis continuam o processo de deformação, enquanto as rochas 

mais rúpteis interrompem esse processo, diminuindo a tensão até se atingir a resistência 

residual. 

 

Figura 3.2: (a) Curva de tensão/deformação obtida a partir de ensaios de compressão uniaxial. 

(b) Diferença entre material dúctil e rúptil na curva. 
Fonte: Adaptado de Hudson e Harrison (1997). 

Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento..1 

– (a) Curva de tensão/deformação obtida a partir de ensaios de compressão  

 

 

  

(a) (b) 
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3.2.2.1.2 Ensaios de resistência à compressão triaxial 

Os ensaios de compressão triaxial são amplamente utilizados para a definição das 

propriedades de resistência e deformabilidade de materiais rochosos. Esse tipo de ensaio 

permite controlar o nível de tensão de confinamento ao qual o corpo é submetido, aspecto 

importante quando se trata de escavações subterrâneas, uma vez que a tensão à qual o 

maciço está submetido, varia com a profundidade da escavação. Escavações pouco 

profundas são submetidas a níveis muito baixos de tensão de confinamento, fazendo com 

que os parâmetros de resistência e deformabilidade sejam independentes desse aspecto. 

As recomendações da International Society for Rock Mechanics (1978) indicam a 

utilização do critério de Mohr Coulomb para a análise da envoltória de ruptura, onde são 

obtidos os parâmetros de coesão (c) e ângulo de atrito (ɸ). A partir desses dados é possível 

calcular a tensão normal (σ) e a tensão cisalhante (τ) de pico (Equação 1). 

 𝜏 = 𝑐 + 𝜎 tan(ɸ) Equação (1) 

3.2.2.2 Descontinuidades 

O conhecimento comportamental do maciço rochoso deve possuir, em sua descrição, a 

análise característica das descontinuidades presentes na área de estudo por influenciarem 

diretamente na resistência do maciço. As descontinuidades são definidas como qualquer 

feição geológica, de superfície mais ou menos planar, que interrompa a continuidade do 

maciço, sendo representadas principalmente por planos de acamamento, contato 

litológico, juntas, fraturas e falhas em geral. Na maioria das vezes elas são encontradas 

em famílias, de mesma gênese geomecânica e com características morfológicas 

semelhantes. 

Essas estruturas representam as principais zonas de fraqueza do maciço rochoso, 

condicionando suas propriedades mecânicas e sua estabilidade, principalmente quando se 

trata de ambientes subterrâneos. Segundo Hudson e Harrison (1997), elas podem ser o 

mais importante fator que rege a deformabilidade, a resistência e a permeabilidade do 

meio. Por isso, é necessária uma caracterização minuciosa da sua geometria, das suas 

propriedades mecânicas e hidrológicas e da forma como essas características podem 
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afetar o maciço. Além disso, trata-se do principal parâmetro utilizado na maior parte dos 

sistemas de classificação geomecânica de rochas. 

Os principais parâmetros analisados são espaçamento, orientação, persistência, 

rugosidade, abertura, preenchimento, percolação de água, além da definição das famílias. 

International Society for Rock Mechanics (1978), com o objetivo de estabelecer diretrizes 

para a caracterização geológico-geotécnica de descontinuidades em maciços rochoso, 

propõe tabelas classificatórias para espaçamento, persistência, rugosidade, abertura e 

preenchimento. As Tabela 3.4, 3.5 e 3.6 apresentam uma síntese dos parâmetros 

analisados. 

Tabela 3.4 - Classes de espaçamento. 

Valor de espaçamento (mm) Característica 

> 6000 Extremamente afastadas 

2000-6000 Muito afastadas 

600-2000 Afastadas 

200-600 Moderadamente espaçadas 

60-200 Próximas 

20-60 Muito próximas 

< 20 Extremamente próximas 

 

Tabela 3.5: Classes de persistência. 

Valor de persistência (m) Característica 

< 1 Muito pouco persistente 

1-3 Pouco persistente 

3-10 Moderadamente persistente 

10-20 Muito persistente 

> 20 Muito alta persistência 

Fonte: Modificado de International Society for Rock Mechanics (1978) 

Tabela 3.6: Classes de abertura. 

Valor de abertura (mm) Característica 

< 0,1 Muito fechada 

Fechadas 0,1-0,25 Fechada 

0,25-0,5 Parcialmente aberta 

0,5-2,5 Aberta 

Abertas 2,5-10 Moderadamente aberta 

>10 Aberta 

10-100 Muito larga 

Afastadas 100-1000 Extremamente larga 

>1000 Cavernosa 

Fonte: Modificado de International Society for Rock Mechanics (1978) 

O preenchimento das descontinuidades deve ser avaliado, segundo ISRM (1978), nos 

termos espessura, grau de alteração, mineralogia tamanho da partícula, resistência do 
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material, movimentação pretérita e presença de água. As Figura 3.3 e 3.4 apresentam 

detalhes quanto a classe de rugosidade e propriedades das descontinuidades encontradas 

em maciços rochosos. 

 

Figura 3.3: Classes de rugosidade. 
Fonte: Modificado de International Society for Rock Mechanics (1978) 

 

Figura 3.4: Principais propriedades das descontinuidades nos maciços rochosos. 
Fonte: Adaptado de Hudson e Harrison (1997). 

3.2.3 Classificações geomecânicas de maciços rochosos 

Os sistemas de classificação geomecânica são desenvolvidos com base em determinadas 

características de maciços rochosos previamente selecionados, de modo a se definir 

diferentes classes de maciço com a finalidade fundamental de subsidiar decisões de 

engenharia. Elas são elaboradas pela disposição hierárquica das características do maciço, 

organizadas individualmente em categorias. Tal concepção conduz à caracterização 

semiquantitativa de um maciço rochoso, implicando na previsão de suas aptidões e seu 
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comportamento geomecânico, em face de uma utilização específica de engenharia. A 

previsão do comportamento de maciços rochosos em escavações constitui o principal 

objetivo das classificações geomecânicas (SERRA JÚNIOR; OJIMA, 1998). 

Osgood et al.2 (1975 apud SERRA JÚNIOR; OJIMA, 1998) sugerem que, em termos 

gerais, um sistema de classificação bem-sucedido deve contemplar os seguintes 

requisitos: 

I. Objetividade: o método deve fornecer dados verificáveis e reprodutíveis; 

II. Confiabilidade: deve produzir os mesmos resultados dentro das margens de erro 

aceitáveis; 

III. Validade: os dados resultantes devem ser compatíveis com aqueles obtidos por 

algum outro método independente; 

IV. Sensitividade: o método deve produzir diferenciações mensuráveis em unidade 

compatível com a natureza do fenômeno; 

V. Comparabilidade: deve ser aplicável a um amplo leque de expressões de campo 

do fenômeno, no caso, à diversidade de possíveis combinações de propriedades 

geológicas e geotécnicas dos maciços rochosos; 

VI. Utilidade: deve fornecer informações relevantes para questões teóricas e práticas 

congruentes, não devendo ser de aplicação complicada e trabalhosa a ponto de inibir 

a coleta de dados. 

Bieniawski (1989) ressalta que um sistema de classificação geomecânica não deve ser a 

única ferramenta aplicada em um projeto de engenharia, pelo fato de se tratar de uma 

abordagem empírica, não eliminando assim a necessidade de serem levados em 

consideração estudos analíticos, observações e medidas de campo e o julgamento do 

especialista. 

Potvin, Dight, Wesseloo (2012) distingue a caracterização e a classificação do maciço 

rochoso, destacando o frequente mal-entendido entre esses dois conceitos. Esses 

pesquisadores definem a caracterização como o levantamento de parâmetros intrínsecos 

do maciço rochoso, independentemente dos objetivos essa informação será usada, 

                                                 

2 OSGOOD, C. E.; MAY, W. H.; MIRON, M. S. Cross-cultural universals of affective meaning. 

Urbana: University of Illinois Press, 1975. 486 p. 
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devendo ser genérica a ponto de poder ser aplicada a qualquer sistema de classificação. 

A classificação, por sua vez, é um passo subsequente e dependente do objetivo do projeto. 

Ou seja, a caracterização é intrínseca do maciço rochoso e é dado de entrada da 

classificação, que, por sua vez, varia de acordo com a proposta de intervenção do projeto, 

mesmo que referente a um mesmo maciço rochoso. 

Técnicas de previsão de comportamento geomecânico dependem fundamentalmente da 

aquisição de dados confiáveis e relevantes. Ressalta-se, porém, que Deere e Miller (1966), 

Bieniawski (1973), Carter (1992) e outros pesquisadores alertam que a caracterização 

geológica, variável fundamental em todos os sistemas de classificação geomecânica, 

sempre envolve certo grau de imprecisão. 

Identificar os principais parâmetros que influenciam no comportamento do maciço 

rochoso e dividi-lo em zonas de comportamento semelhante são os dois principais 

objetivos das classificações geomecânicas (BIENIAWSKI, 1989). Para projetar 

estruturas em maciços rochosos, naturalmente faz-se primordial classificá-los de acordo 

com sua competência geomecânica. Face a isso, sobretudo desde a década de 40, diversos 

autores convergiram seus esforços para a concepção de índices geotécnicos que 

permitissem prever seu comportamento, especialmente quando expostos a esforços de 

origem antrópica, como mineração e escavações para túneis (EDELBRO; SJOBERG; 

NORDLUND, 2006). 

A classificação geomecânica dos maciços rochosos compreende, em síntese, do 

levantamento de atributos qualitativos e quantitativos que permitem avaliar a qualidade 

geotécnica dos maciços e fazer previsões quanto a seu comportamento perante esforços 

externos ou mesmo naturais. A metodologia de classificação dos maciços rochosos 

constitui-se de caracterização geológico-geotécnica específica, posicionamento das 

descontinuidades no espaço e a classificação dos parâmetros avaliados. 

Os parâmetros de classificação dos maciços e a ênfase a eles dada variam de um sistema 

para outro, variando também, o resultado obtido para o mesmo maciço entre os métodos 

aplicados. Por este motivo, Hoek (2000) recomenda que no estágio inicial de um projeto 

sejam utilizados pelo menos dois métodos de classificação no maciço a ser estudado. 
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Em suma, sistemas de classificação geomecânica, quando aplicados, seguindo-se as 

recomendações propostas pelos pesquisadores que as conceberam, cumprem o seu 

objetivo principal que, segundo Bieniawski (1989), é a setorização do maciço rochoso de 

acordo com as características geológico-geotécnicas, de modo que seja possível expressar 

a qualidade de cada um desses setores por meio de classes. 

Edelbro (2003) realiza também uma extensa revisão acerca dos sistemas de classificação 

geomecânica que surgiram ao longo do tempo (Tabela 3.7), ressaltando que os sistemas 

mais utilizados atualmente são o Rock Mass Rating (RMR) (BIENIAWSKI, 1973) e o 

Sistema-Q (BARTON; LUNDE; LIEN, 1974), sendo que ambos utilizam o RQD de 

Deere e Miller (1966). 

Tabela 3.7: Sistemas de classificação geomecânica. 

Classificação 
Autor e 

primeira versão 

País de 

origem 
Aplicações Forma e tipo* Observações 

Teoria da carga de 

rocha 
Terzhagi, 1946 EUA 

Túneis com 

suportes de aço 

F Descritivo, F 

Comportamento, 

T Funcional 

Inadequado para 

tunelamento 

moderno 

Tempo de pé Lauffer, 1958 Áustria Tunelamento 
F Descritivo, T 

Geral 
Conservador 

NATM 
Rabcewicz, 

1964/65 e 1975 
Áustria 

Tunelamento em 

terreno 

incompetente 

(sobrecarregado) 

F Descritivo, F 

Comportamental, 

Conceito de 

tunelamento 

Utilizado em 

condições de aperto 

do solo 

RQD 
Deere et al., 

1966 
EUA 

Registro principal, 

tunelamento 

F Numérico, T 

Geral 

Sensível a efeitos 

de orientação 

Classificação 

recomendada de 

rochas para fins 

mecânicos de 

rochas 

Patching e 

Coates, 1968 
 

Para entrada em 

mecânica de 

rochas 

F Descritivo, T 

Geral 
 

A classificação 

unificada de solos 

e rochas 

Deere et al., 

1969 
EUA 

Baseado em 

partículas e blocos 

para comunicação 

F Descritivo, T 

Geral 
 

i) Conceito RSR 
Wickham et al., 

1972 
EUA 

Túneis com 

suporte de aço 

F Numérico, T 

Funcional 

Não é útil com 

concreto projetado 

de fibra de aço 

Sistema RMR 

(CSIR) 

Bieniawski, 

1974 

África 

do Sul 

Túneis, minas, 

fundações etc. 

F Numérico, T 

Funcional 

Registros de casos 

base não publicados 

Sistema Q 
Barton, Lunde e 

Lien, 1974 
Noruega 

Túneis, grandes 

câmaras 
  

Mineração RMR Laubscher, 1975  Mineração 
F Numérico, T 

Funcional 
 

Classificação 

tipológica 

Matula e Holzer, 

1978 
 Para uso em 

comunicação 

F Descritivo, T 

Geral 

Não apresentado 

neste relatório 

ii) O sistema de 

classificação 

unificada de rochas 

(URCS) 

Williamson, 

1980 
EUA 

Para uso em 

comunicação 

F Descritivo, T 

Geral 
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Classificação 
Autor e 

primeira versão 

País de 

origem 
Aplicações Forma e tipo* Observações 

Descrição 

geotécnica básica 

(BGD) 

ISRM, 1981 - Para uso geral 
F Descritivo, T 

Geral 
 

Força de massa de 

rocha (RMS) 

Stille et al., 

1982 
Suécia  F Numérico, T 

Funcional 
RMR modificado 

RMR básica 

modificada (MBR) 

Cummings et 

al., 1982 
 Mineração 

F Numérico, T 

Funcional 
 

Classificação 

simplificada da 

massa rochosa 

Brook e 

Dharmaratne, 

1985 

 Minas e túneis 
F Numérico, T 

Funcional 

RMR e MRMR 

modificados 

Classificação de 

massa de 

inclinação 

Romania, 1985 Espanha Encostas 
F Numérico, T 

Funcional 
 

Ramamurthy/Arora 
Ramamurthy e 

Arora, 1993 
Índia 

Para rochas 

intactas e 

articuladas 

F Numérico, T 

Funcional 

Abordagem 

Modificada Deere e 

Miller 

Índice de força 

geológica - GSI 

Hoek et al., 

1995 
- Minas, túneis 

F Numérico, T 

Funcional 
 

Número de massa 

rochosa - N 
Goel et al., 1995 Índia  

F Numérico, T 

Funcional 

Sistema Q livre de 

estresse 

Rock mass index - 

RMi 

Arild 

Palmstrøm, 

1995 

Noruega 

Engenharia de 

rocha, 

comunicação, 

caracterização 

F Numérico, T 

Funcional 
 

* Definição das seguintes expressões (PALMSTRØM, 1995): 

 Descritivo F = Forma descritiva: a entrada para o sistema é baseada principalmente em descrições; 

 F Numérico = Forma numérica: os parâmetros de entrada recebem classificações numéricas de acordo 

com seu caráter; F Behaviorista F = Forma behaviorista: a entrada é baseada no comportamento da 

massa de rocha em um túnel T Geral = Tipo geral: o sistema é trabalhado para servir como uma 

caracterização geral. 

 T Funcional = Tipo Funcional: o sistema está estruturado para uma aplicação especial (por exemplo, 

para suporte de rocha). 

 i) O RSR foi um precursor do sistema RMR, embora ambos forneçam classificações numéricas aos 

parâmetros de entrada e os resume a um valor total conectado ao suporte sugerido. 

 ii) O sistema de classificação unificada de rochas (URCS) está associado ao sistema de classificação de 

Casagrande para solos em 1948. 

Fonte: Edelbro (2003). 

Segundo Deere e Miller (1966), o Rock Quality Designation (RQD) é baseado na 

resistência da rocha intacta e na frequência de fraturamento, sendo determinado pela 

avaliação de testemunhos de sondagem e foi desenvolvido para designar a qualidade 

média do maciço rochoso in situ. Neste método, prosseguem os autores, a razão entre o 

comprimento de porções rígidas, relativamente pouco fraturas, do testemunho de 

sondagem, e a recuperação é determinada, sendo que apenas fragmentos acima de 10 cm 

são considerados. A rocha é então classificada entre excelente, boa, razoável e ruim, em 

ordem decrescente de qualidade, com base na percentagem de fragmentos íntegros 

recuperados na manobra. 
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Priest e Hudson (1976) propõem uma abordagem teórica que relaciona o espaçamento 

das descontinuidades ao RQD com base na distribuição estatística de valores possíveis de 

espaçamento. Segundo esses pesquisadores, auferir o RQD consome tempo e, da forma 

como foi concebido, pode levar a resultados não representativos para o maciço rochoso. 

Os autores propõem uma expressão matemática, exposta na equação (2), para o cálculo 

do RQD, demonstrando uma correlação satisfatória entre esses valores e a forma 

estabelecida por Deere e Miller (1966). 

 𝑅𝑄𝐷 = 100𝑒−0,1𝜆(0,1𝜆 + 1) Equação (2) 

A seguir são abordadas as particularidades de alguns dos sistemas de classificação 

geomecânica consagrados na bibliografia e no cotidiano da mecânica das rochas. 

3.2.3.1 Q de Barton 

Os noruegueses Barton, Lunde e Lien (1974) desenvolveram um sistema de classificação 

geomecânica denominado sistema-Q. Representando uma grande contribuição para o 

ramo da geotecnia dedicado à classificação de maciços, esse sistema se baseia na relação 

algébrica entre 6 variáveis. O resultado obtido por meio dessa equação se relaciona à 

classe geomecânica do maciço, conforme exposto na Equação 3. 

 𝑄 =  
𝑅𝑄𝐷

𝐽𝑛
×

𝐽𝑟

𝐽𝑎
×

𝐽𝑤

𝑆𝑅𝐹
 Equação (3) 

Onde: RQD: Rock Quality Designation (DEERE; MILLER, 1966); 

 Jn: Número de famílias das estruturas; 

 Jr: Rugosidade da descontinuidade mais desfavorável; 

 Ja: Grau de alteração e/ou preenchimento da família mais desfavorável; 

 Jw: Condições de água da descontinuidade; 

 SRF: Fator de redução de tensão. 

No trabalho de Barton, Lunde e Lien (1974), o primeiro fator (RQD/Jn) representa o 

tamanho médio dos blocos, considerando o fraturamento do maciço; o segundo fator 

(Jr/Ja) representa a rugosidade e o grau de alteração das paredes das juntas ou matérias 

de preenchimento, que pode ser considerado uma aproximação da resistência ao 
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cisalhamento entre blocos; e o último fator (Jw/SRF) consiste em dois parâmetros 

referentes aos esforços ativos: o parâmetro Jw é referente à pressão de água existente, que 

pode gerar efeitos adversos na resistência ao cisalhamento das juntas devido à redução do 

esforço efetivo normal, enquanto que o parâmetro SRF, por sua vez, pode ser uma medida 

de (i) alívio de carga devido a escavações por zonas cisalhadas e rochas argilosas, (ii) 

esforços em rochas competentes ou (iii) deformações e fluidificação em rochas plásticas 

incompetentes (CHRISTOFOLLETTI, 2014). 

Segundo Christofolletti (2014) outros parâmetros poderiam ser adicionados à 

classificação proposta por Barton, Lunde e Lien (1974), como por exemplo a orientação 

das descontinuidades, embora tenha baixa importância, pois os parâmetros já 

considerados seriam suficientes para definir o grau de liberdade de movimentação dos 

blocos, quando esse vir a ocorrer. Entretanto, se se observada uma orientação especial de 

grande importância, como uma zona de cisalhamento espessa e preenchida por material 

argiloso, a classificação Q não deve ser utilizada, por se tratar de um caso muito específico 

e devendo este ser tratado em uma abordagem mais apropriada. A Tabela 3.8 apresenta, 

como exemplo, as classes e pontuações de um maciço rochoso avaliados segundo o 

sistema Q de Barton. 

Tabela 3.8: Classes e pontuações do maciço segundo o sistema Q. 

Classe Padrão geomecânico Q 

I Excelente > 400 

II Ótimo 100 - 400 

III Muito bom 40 - 100 

IV Bom 10 - 40 

V Regular 4 - 10 

VI Ruim 1 - 4 

VII Muito ruim 0,1 - 1 

VIII Extremamente ruim 0,01 - 0,1 

IX Péssimo 0,0001 - 0,01 

Fonte: Adaptado de Barton, Lunde e Lien (1974). 

3.2.3.2 RMR de Bieniawski 

Em 1973, Bieniawski propôs o Rock Mass Rating (RMR). O sistema tem sido aprimorado 

desde então e, desde a revisão do autor, em 1989, é composto pela análise de nove 

parâmetros relativos ao maciço rochoso em estudo e às descontinuidades nele contidas, 

sendo que a cada parâmetro é atribuída uma nota e o somatório é o resultado do sistema 

de classificação (Tabela 3.9 e 3.10). Antes de ser aplicado, o autor sugere que o maciço 
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rochoso seja dividido em setores estruturais com características semelhantes, 

normalmente separados por grandes estruturas, e que a classificação se aplique à cada um 

desses setores. Após obtidos os valores para os nove parâmetros relativos ao maciço 

rochoso e às descontinuidades, Bieniawski (1989) sugere realizar uma correção 

relacionada à orientação das descontinuidades de acordo com sua influência na 

estabilidade da estrutura (Tabela 3.10). 

Tabela 3.9: Parâmetros, faixas de valores e pesos do sistema de classificação RMR. 

Parâmetro Faixas de Valores 

Rocha intacta 
Resistência 

Muito 

resistente 
Resistente Med. resistente Branda 

Muito 

branda 

Peso 15 12 7 4 2 

RQD 90 a 100% 75 a 90% 50 a 75% 25 a 50% <25% 

Peso 20 17 13 8 3 

Espaçamento >2m 0,6 a 2m 0,6 a 0,2m 0,2 a 0,06m <0,06m 

Peso 20 15 10 8 5 

Condições das 

desconti-

nuidades 

Persistência <1m 1 a 3 m 3 a 10 m 10 a 20 m >20m 

Peso 6 4 2 1 0 

Abertura Nenhum <0,1 mm 0,1 a 1 mm 1 a 5 mm >5mm 

Peso 6 5 4 1 0 

Rugosidade Muito rugosa Rugosa Levemente rugosa Lisa Espelhada 

Peso 6 5 3 1 0 

Preenchimento Nenhum Duro Lev. duro Macio Macio 

Peso 6 4 2 2 0 

Alteração das 

paredes 
Sã 

Levemente 

alterada 
Mod. Alterada Alterada Decomposta 

Peso 6 5 3 0 0 

Atividade 

hidrológica 

Condições gerais Seco Úmido Molhado Gotas Fluxo 

Peso 15 10 7 4 0 

Orientação das 

desconti-

nuidades 

Túneis e minas 

subterrâneas 

Muito 

favorável 
Favorável Razoável Desfavorável 

Muito 

desfavorável 

Peso 0 -2 -5 -10 -12 

Fonte: Adaptado de Bieniawski (1989). 

Tabela 3.10: Correção no RMR relacionada com a orientação das descontinuidades. 

Orientação das descontinuidades 

Túneis e minas 

subterrâneas 
Muito favorável Favorável Razoável Desfavorável 

Muito 

desfavorável 

Peso 0 -2 -5 -10 -12 

Fundações Muito favorável Favorável Razoável Desfavorável 
Muito 

desfavorável 

Peso 0 -2 -7 -15 -25 

Taludes Muito favorável Favorável Razoável Desfavorável 
Muito 

desfavorável 

Peso 0 -5 -25 -50 -60 

Fonte: Adaptado de Bieniawski (1989). 
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Tabela 3.11: Resultados do sistema de classificação RMR de Bieniawski. 

Somatório 100 - 81 80 - 61 60 - 41 40 - 21 < 20 

Número da classe I II III IV V 

Descrição 
Maciço 

muito bom 

Maciço 

bom 

Maciço 

regular 

Maciço 

ruim 

Maciço 

muito ruim 

Fonte: Adaptado de Bieniawski (1989). 

Os parâmetros considerados são: resistência da rocha intacta, RQD Deere e Miller (1966), 

espaçamento, persistência, abertura, rugosidade, preenchimento, alteração das paredes, 

atividade hidrológica e orientação das descontinuidades. 

Para que os valores obtidos sejam representativos, é necessário que sejam delimitadas 

porções homogêneas da rocha, de forma que as características das descontinuidades e do 

maciço sejam similares. A definição dos pontos de mapeamento e a delineação dos limites 

de classes deve ser feita de forma cuidadosa (BIENIAWSKI, 1989). Bieniawski, em 

1984, defende que a classificação seja aplicável a diversos projetos de engenharia, como 

taludes rochosos, fundações e minas subterrâneas, sendo a aplicação mais frequente em 

túneis. 

3.2.3.3 MRMR de Laubscher 

Em 1974, o pesquisador Laubscher propôs um sistema de classificação geotécnica 

baseado no RMR de Bieniawski, simplificando-o e ponderando-o com quatro novas 

variáveis para a criação do Mining Rock Mass Rating (MRMR). Seu objetivo era conceber 

um índice mais alinhado às necessidades da mineração, considerando variáveis 

específicas desse contexto (LAUBSCHER, 1990). 

Esse sistema de classificação parte de ajustes do RMR de Bieniawski e posterior correção 

com base em alguns fatores (LAUBSCHER, 1990). O autor propõe classes e pesos 

diferentes dos considerados por Bieniawski para os parâmetros geotécnicos considerados 

no RMR. Os parâmetros considerados nesta classificação são a umidade, a resistência e 

o RQD do maciço e o espaçamento e a condição das descontinuidades, contemplando 

rugosidade, grau de alteração das paredes e preenchimento (LAUBSCHER, 1990). Para 

obtenção do MRMR pondera-se o RMR ajustado com quatro variáveis relacionadas com 

a escavação mineral: potencial de alteração do maciço ao longo do tempo, tensões 

induzidas pela mineração, orientação das descontinuidades e efeitos de detonação. Ele 
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sugere os quatro parâmetros pela experiência empírica, definindo a importância e os 

valores a serem adotados (Tabela 3.12). 

Tabela 3.12: Relação dos parâmetros e respectivos pesos de ajuste propostos por 

Laubscher (1990). 

Parâmetro Ajuste possível (%) 

Potencial de alteração do maciço ao longo do tempo 30-100 

Tensões induzidas pela mineração 63-100 

Orientação das descontinuidades 60-120 

Efeitos de detonação 80-100 

Fonte: Laubscher (1990). 

O sistema proposto por Laubscher é amplamente difundido na mineração subterrânea, 

mantendo-se como uma das principais referências para consultores no mundo 

(CHITOMBO, 2010). De acordo com Jakubec e Laubscher (2000), o MRMR foi 

concebido para mineração subterrânea, mas seu uso foi expandido para diversas 

aplicações em operações minerárias e ressaltam que não se trata de uma análise rigorosa, 

estando os resultados sujeitos ao julgamento da engenharia. 

3.2.3.4 Análises comparativas 

Como conclusão, apesar das particularidades de cada método, os sistemas de classificação 

apontaram para resultados similares e se mostraram satisfatórios. Nilsen et al. (2003) 

sugerem que os sistemas de classificação geomecânica avaliados no trabalho são 

ferramentas úteis para a previsão do comportamento geomecânico de um maciço. 

Segundo esses pesquisadores, alguns parâmetros utilizados no sistema-Q 

(PALMSTRØM; NILSEN, 2010) são, geralmente, difíceis de se quantificar no estágio de 

planejamento de um projeto e recomendam a não utilização desse sistema como única 

ferramenta de avaliação da qualidade do maciço. 

Nilsen et al. (2003) compararam os resultados obtidos para classificação geomecânica e 

previsão de suporte a partir da aplicação de três métodos de classificação geotécnica de 

maciços, sendo dois deles o Q (PALMSTRØM; NILSEN, 2010) e o RMR 

(BIENIAWSKI, 1989), para um túnel rodoviário. Os autores mencionam que o sistema 

Q mostrou-se mais sensível à variação dos parâmetros e foi escolhido como o mais 

conveniente. De toda forma, os dois métodos foram considerados similares. 
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Edelbro, Sjoberg e Nordlund (2006) discutem as diferentes metodologias de classificação 

de maciço, existentes desde a década de 40, para estimativa de resistência à compressão 

uniaxial. Foi aplicado teste Round Robin, onde profissionais da área compartilharam 

igualitariamente uma determinada tarefa. Os pesquisadores ressaltam que o teste foi 

aplicado para um limitado número de casos (dois) e número de participantes (onze). Os 

resultados mostraram a estimativa de resistência obtida pelo RMR (YUDHBIR; 

LEMANZA; PRINZL, 1983; HOEK; BROWN, 1988; SHEOREY, 1997) e pelo MRMR 

(LAUBSCHER, 1984) como pouco acuradas, considerando-se o resultado do ensaio 

laboratorial da amostra. 

O Q de Barton, por outro lado, ofereceu resultados satisfatórios para estimativa da 

resistência (EDELBRO; SJOBERG; NORDLUND, 2006), com baixa variação entre os 

participantes. Entretanto, a quantidade de notas de rodapé nas tabelas de Barton, 

sobretudo na de definição do SRF, tornou o método pelo sistema Q menos simples aos 

usuários. 

Segundo Christofolletti (2014), diversos autores buscaram estabelecer correlação entre 

RMR de Bieniawski e Q de Barton com uma equação, apesar da classificação Q usar 

escala logarítmica e a classificação RMR, escala linear. Dentre os autores, os que 

obtiveram as correlações mais relevantes, conforme (GOEL; JETHWA; DHAR, 1996), 

foram os autores relacionados na Tabela 3.13. 

Tabela 3.13: Relação de correlações mais relevantes entre Q e RMR de Bieniawski. 

Autor (es) Relação entre os índices 

Bieniawski, 1976 RMR ≈ 9 lnQ + 44 

Rutledge e Preston, 1978 RMR ≈ 5,9 lnQ + 43 

Moreno, 1980 RMR ≈ 5,4 lnQ + 55,2 

Cameron-Clarke e Budavari, 1981 RMR ≈ 5 lnQ + 60,8 

Abad et al., 1984 RMR ≈ 10,5 lnQ + 41,8 

Fonte: Goel, Jethwa e Dhar3 (1996 apud CHRISTOFOLLETTI, 2014). 

De acordo com Goel, Jethwa e Dhar (1996), as tentativas de correlação entre as duas 

classificações geomecânicas ignoram o fato desses dois sistemas não serem 

completamente equivalentes. A exemplo disso, podemos citar que RMR de Bieniawski 

                                                 

3 GOEL, R. K.; JETHWA, J. L.; DHAR, B. B. Effect of tunnel size on support pressure. International 

Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences & Geomechanics Abstracts, v. 33, n. 7, p. 749-

755, 1996. 
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não leva em consideração o campo de esforços aos quais o maciço rochoso está 

submetido, enquanto a classificação Q de Barton não considera a orientação das fraturas 

e a resistência da rocha como parâmetros independentes. 

Apesar disso, Barton e Bieniawski (2008) sugerem que as equações de correlação são 

válidas e que devem ser utilizadas, inclusive, como forma de checagem de dados. 

Segundo esses autores, para se aplicar corretamente o Q de Barton ou o RMR de 

Bieniawski deve-se obter dados conforme as duas metodologias e utilizar pelo menos 

duas equações de correlação para checagem dos resultados. 

O sistema MRMR (LAUBSCHER, 1990) leva em consideração os mesmos parâmetros 

utilizados no RMR de Bieniawski, incluindo ajustes para orientação das 

descontinuidades, efeito da detonação, tensões induzidas pela mineração e potencial de 

alteração das rochas. Dessa forma, a partir do valor obtido para o RMR, basta aplicar os 

fatores de ajuste propostos por Laubscher para se obter o valor de MRMR. 

3.2.4 Geotecnia em ambientes subterrâneos escavados 

A estabilidade de estruturas subterrâneas é fundamental durante as fases de projeto e 

construção de uma obra de engenharia. A depender das condições geotécnicas e fatores 

de influência, diferentes mecanismos de falha são esperados. A partir da definição dessas 

condições abordagens construtivas específicas são escolhidas para garantir a integridade 

do meio (AUSTRIAN SOCIETY FOR GEOMECHANICS, 2010). 

A’ssim e Xing (2010) ponderam que na engenharia de escavações subterrâneas, sistemas 

de classificação geomecânica sempre tiveram um papel importante, especialmente na 

previsão de suporte para as escavações. Baseados em vastos estudos de caso de 

intervenções pretéritas, esses métodos relacionam as características dos maciços rochosos 

a procedimentos construtivos e requerimentos de suporte para novos projetos. Esses 

pesquisadores vão além, afirmando que os sistemas de classificação geomecânica 

representam uma das únicas abordagens para estimar as características de grandes 

porções de maciços rochosos. No setor de escavações subterrâneas essa abordagem 

representa a base para avaliações de estabilidade empíricas e mais criteriosas. 

Pode-se afirmar, portanto, que o ponto de partida para a avaliação de instabilidade 

estruturais dos vãos é a adequada classificação geomecânica do meio de estudo. No 
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entanto, a qualidade do maciço não é a única variável na avaliação de instabilidade 

estruturais dos vãos. Diversos pesquisadores sugerem fatores como morfologia do teto 

(ARIOGLU; ARIOGLU; GIRGIN, 1999; PARISE; LOLLINO, 2011; PECK; 

SAINSBURY; LEE, 2013), espessura de teto (CARTER; MILLER, 1995; CARTER, 

1992; YARDIMCI; TUTLUOGLU; KARPUZ, 2016) e geometria da seção horizontal da 

escavação (BARTON, 2007; LAUBSCHER, 1990; SWART; HANDLEY, 2005; 

STEWART; TRUEMAN, 2001). Adiante estão descritas as características desses fatores 

capazes de influenciar a estabilidade de estruturas subterrâneas. 

3.2.4.1 Morfologia do teto 

Peck, Sainsbury e Lee (2013) afirmam que a forma do teto é um fator chave para a 

avaliação de estabilidade de uma escavação subterrânea, juntamente com as 

características geológicas e as condições gerais do terreno. Esses pesquisadores 

comparam a performance de formas retas (planas) e arqueadas (abóbadas) em escavações 

rasas, concluindo que áreas de instabilidade estão normalmente associadas às geometrias 

planas, salientando que as formas de teto estáveis são similares à configuração pós-

ruptura – abóbadas. 

Parise e Lollino (2011) avaliaram os mecanismos de falha em uma mina de calcarenito 

abandonada e registraram os resultados das rupturas, observando que os pontos de falha 

apresentam formas arqueadas (Figura 3.5). Consideram que o processo de degradação do 

teto da câmara ou vão produz zonas de cisalhamento e deslocamentos verticais (Figura 

3.6A) que indicam um mecanismo de falha local que forma uma cúpula abobadada. Em 

situações de vazios subterrâneos de maiores dimensões e consequente diminuição da 

espessura de teto o mecanismo geral de ruptura passa a ser tipo chaminé, produzindo 

efeitos de dolinamento (Figura 3.6B). 
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Figura 3.5: A) Seção típica de mina subterrânea de calcarenito, notar forma de teto plana. B) 

Registro de ruptura em uma região da mina subterrânea, notar forma de teto abóbada. 
Fonte: Parise e Lollino (2011). 

 

Figura 3.6: Análise de elementos finitos para avaliação da evolução e do mecanismo de falha 

dos espaços subterrâneos em uma mina abandonada: A) deslocamento vertical acumulado; 

B) deslocamento vertical acumulado para um vazio maior que em A. 
Fonte: Parise e Lollino (2011). 

Peck, Sainsbury e Lee (2013) realizaram uma série de modelos realísticos de 

redistribuição de tensões e deslocamentos no entorno de diferentes vazios subterrâneos 

com quatro formas de teto diferentes. Para tal, simularam as condições de um arenito com 

estratificação plano-paralela sub-horizontal, conforme modelo esquemático contendo as 

quatro formas de teto (Figura 3.7). Simularam também diferentes geometrias de teto em 

túneis próximos à superfície em uma situação tridimensional de interseção. Os autores 

concluem que a tradicional forma abobadada apresenta menor valor para tensão principal 

e deslocamentos induzidos associado a maior confinamento, então, mais estável. As 

outras três formas avaliadas se mostraram menos estáveis, sendo a geometria plana a que 

apresentou maiores valores de deslocamento induzido. Os resultados da análise estão 

expostos na Figura 3.8. Cabe ressaltar que essa análise foi feita baseada apenas em uma 

seção 2D. 
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Figura 3.7: Modelo esquemático elaborado por Peck, Sainsbury e Lee (2013) contendo as quatro 

formas de teto avaliadas. 
Fonte: Peck, Sainsbury e Lee (2013). 

 

Figura 3.8: Redistribuição de tensões e deslocamentos induzidos para o modelo sugerido por 

Peck, Sainsbury e Lee (2013). 
Fonte: Peck, Sainsbury e Lee (2013). 
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Diederichs e Kaiser4 (1999 apud PECK; SAINSBURY; LEE, 2013) sugerem que a 

ocorrência de interseções reduz a capacidade de rocha de formar um arco estável; 

estendendo a zona de deformação, o que equivale a relaxar os suportes de uma seção do 

túnel. Nesse trabalho são apresentados os resultados da análise tridimensional, 

considerando duas geometrias de teto: abóbada e plano, em um túnel próximo da 

superfície, construído em um folhelho brando, com acamamento plano-paralelo 

horizontal e moderadamente fraturado (Figura 3.9) indicando, novamente, que a forma 

do teto que apresenta maior estabilidade é a abobadada. 

 

Figura 3.9: Deslocamentos totais para interseção de túneis próximos à superfície de teto plano e 

abobadado. 
Fonte: Peck, Sainsbury e Lee (2013). 

                                                 

4 DIEDERICHS, M. S.; KAISER, P. K. Tensile strength and abutment relaxation as failure control 

mechanisms in underground excavations. International Journal of Rock Mechanics and Mining 

Sciences, v. 36, n. 1, p. 69-96, 1999. 
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De forma similar, Fiore et al. (2018) avaliam a suscetibilidade à ruptura de minas 

subterrâneas de calcarenito em uma região na Itália, apontando a geometria do teto como 

um fator importante. Esses pesquisadores concluem que tetos planos configuram 

situações de maior suscetibilidade à ruptura (Figura 3.10), onde, na figura os painéis da 

esquerda mostram as zonas plásticas e os painéis da direita mostram os deslocamentos 

verticais para (a) uma cavidade retangular (L = 5m, h = 4m, t = 5m), (b) uma cavidade 

em arco semicircular e (c) uma cavidade do arco fechado. L é a largura da seção, h é a 

altura e t é a espessura do teto. 

 

Figura 3.10: Influência da geometria do teto na evolução de uma cavidade. 
Fonte: Fiore et al. (2018). 
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3.2.4.2 Espessura de teto 

Em termos de espessura de teto, diversos pesquisadores sugerem que, em se tratando de 

escavações rasas, quanto mais próximas à superfície, menor estabilidade essas estruturas 

apresentam (CARTER, 2014). 

Yardimci, Tutluoglu e Karpuz (2016) relatam que a tentativa inicial para a avaliação de 

estabilidade a partir do método crown pillar se deu no campo do empirismo. Este método 

foi desenvolvido a partir de registros de casos de setenta minas abrangendo 200 estruturas 

subterrâneas próximas à superfície, com pequena espessura de teto ou problemáticas, e 

30 registros de falhas Carter5 (1989 apud YARDIMCI; TUTLUOGLU; KARPUZ, 2016). 

Basicamente, esse método estabelece uma relação entre sistemas de classificação 

geomecânica, como o RMR (BIENIAWSKI, 1973) e o Q (BARTON; LUNDE; LIEN, 

1974) e a geometria dos espaços subterrâneos levando em consideração a espessura do 

teto. Carter e Miller (1995) propuseram diretrizes aceitáveis de exposição ao risco, 

dividindo seções de minas subterrâneas em classes de qualidade, estimando a 

probabilidade de falha e a vida útil do salão. Trata-se de um método prático dependente 

de retro análises de casos históricos de falhas. Carter (2014) apresenta uma equação 

(Equação 4) que correlaciona fatores geométricos e espessura de teto para calcular o fator 

Cs (scaled span) que é comparado à qualidade do maciço rochoso para avaliação de 

estabilidade. 

 𝐶𝑆 = 𝑆 (
𝛾

𝑇(1+𝑆𝑅)(1−0,4 cos 𝜃)
) Equação (4) 

Onde: S é a largura do espaço subterrâneo; 

 γ é o peso específico da rocha encaixante; 

 T é a espessura do teto; 

 θ é o mergulho da estrutura da rocha encaixante (acamamento, foliação, etc.); 

 SR é a razão entre a largura do espaço subterrâneo (S) e o comprimento desse 

(L). 

                                                 

5 CARTER, T. G. Formation of ripple bands in a wave-convergence zone; discussion. Journal of 

Sedimentary Research, v. 59, n. 2, p. 346-348, 1989. 
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Para efeitos de comparação e avaliação da estabilidade, Carter (2014) propõe o ábaco 

apresentado na Figura 3.11, que relaciona o fator Cs com a qualidade do maciço rochoso. 

 

Figura 3.11: Gráfico do Scaled Span com intervalos de probabilidade de falha. 
Fonte: Carter (2014). 

Tendo em vista a equação do fator Cs (eixo y) é possível afirmar que a redução do valor 

de espessura de teto produz significante aumento do valor do fator Cs. Dessa forma, 

pequenas espessuras de teto geram altos valores de Cs o que implica instabilidade. 

Parise e Lollino (2011) também relacionam a espessura de teto com a estabilidade de 

espaços subterrâneos. Esses pesquisadores relacionam limite de coesão, largura do espaço 

e espessura de teto concluindo que escavações com baixa espessura de teto e grande 

largura necessitam de altos valores de coesão para manter a estabilidade (Figura 3.12). 

Fiore et al. (2018) acreditam que a variável espessura de teto é fundamental para a 

avaliação de estabilidade de espaços subterrâneos quando se trata de estruturas rasas. 

Esses pesquisadores sugerem um parâmetro geométrico adimensional relacionando a 

largura do vão com a respectiva espessura de teto. Quando comparado à razão coesão 

mínima por tensão vertical, estabelece-se um gráfico de avaliação de estabilidade 

(Figura 3.13), onde os resultados são em relação a limite de valores de coesão e variação 
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do tamanho das estruturas, ocorrendo redução no valor de espessura de teto e/ou valor de 

coesão mínima motivo causador de instabilidade. 

 

Figura 3.12: Análise de sensibilidade de um espaço subterrâneo ideal de largura considerável e 

baixa espessura de teto em calcarenito brando. 
Fonte: Parise e Lollino (2011). 

 

Figura 3.13: Gráfico da razão entre L/t e σc min/σv para a avaliação da estabilidade da 

cavidade: a posição do ponto vermelho mostra uma condição estável. 
Fonte: Perrotti et al. (no prelo apud FIORE et al., 2018). 
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3.2.4.3 Geometria da seção horizontal 

Em termos de geometria da seção horizontal, diversos pesquisadores propuseram 

índices/parâmetros a serem levados em consideração na avaliação de estabilidade de 

espaços subterrâneos. Dentre esses, destacam-se: 

• Raio Hidráulico (LAUBSCHER, 1990; MATHEWS et al., 1981; NICKSON, 1992; 

PAKALNIS; VONGPAISAL, 1993; VILLAESCUSA, 1996); 

• Span width ou largura do vão (BARTON; LUNDE; LIEN, 1974; HOEK; BROWN, 

1980; BIENIAWSKI, 1989; HUTCHINSON; DIEDERICHS, 1996). 

A Figura 3.14 apresenta uma comparação entre esses dois fatores. Milne (1997) destaca 

que os fatores geométricos empregados na avaliação de estabilidade de espaços 

subterrâneos exprimem indiretamente a condição de carga em que a estrutura está 

submetida. Dessa forma, ao se avaliar a estabilidade de uma estrutura subterrânea deve-

se escolher o fator geométrico que melhor se adequa às condições de suporte da feição 

em questão. 

 

Figura 3.14: Comparação entre raio hidráulico e largura do vão. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

Adiante são discutidas as peculiaridades de cada um dos fatores citados anteriormente. 



72 

3.2.4.3.1 Span width ou largura do vão 

Milne (1997) relata que a abordagem que relaciona a condição de suporte à largura do 

vão, ou span width, é empregada há décadas e um dos registros mais antigos remonta a 

Terzaghi, (1949). Esse método é empregado, principalmente, em projetos de túneis e pode 

ser efetivamente relacionado à estabilidade, já que a largura da abertura define a distância 

entre os principais elementos de suporte de um túnel, que são as paredes laterais. Em 

engenharia de túneis esse método é bastante válido, já que as extremidades dos túneis são 

normalmente distantes o suficiente para que não forneçam suporte para a maioria do 

comprimento da estrutura. 

O mesmo autor ressalta que em alguns casos, como na mineração, o suporte das 

extremidades não pode ser ignorado. Quando o comprimento da abertura retangular é 

inferior a três vezes a largura, o suporte proporcionado pelas extremidades da abertura é 

significativo. Nesses casos, deve-se empregar uma outra abordagem. 

A Figura 3.15 apresenta um exemplo de span width (largura do vão). 

 

Figura 3.15: Exemplo de seção de um túnel com 9 m de span width. 
Fonte: Adaptado de Barton, Lunde e Lien (1974). 
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3.2.4.3.2 Raio hidráulico 

O termo “raio hidráulico” ou, em alguns casos, “Fator forma” tem sido empregado na 

avaliação de estabilidade de estruturas subterrâneas desde 1977, sendo o pesquisador D. 

H. Laubscher o primeiro a aplicar essa metodologia. Milne (1997) destaca que o termo 

“raio hidráulico” foi inicialmente aplicado na dinâmica de fluidos para comparar o fluxo 

em canos quadrados com o fluxo em canos de seção circular. Esse pesquisador esclarece 

o motivo pelo qual um parâmetro inicialmente aplicado na hidráulica apresenta relação 

com a estabilidade de escavações subterrâneas. 

O raio hidráulico é um parâmetro obtido pela razão entre a área e o perímetro da seção 

analisada. Essa razão pode expressar também a distância entre centro do espaço 

subterrâneo às estruturas de suporte (Figura 3.16), além da abordagem de que o raio 

hidráulico é bastante pertinente quando se trata de escavações com formas irregulares e 

quando o comprimento da estrutura é até três vezes maior que a largura, já que, 

diferentemente de outros, esse parâmetro considera todas as faces da escavação como 

capazes de oferecer suporte efetivo, conforme menciona Milne (1997). 

 

Figura 3.16: O Raio hidráulico expresso como a distância entre o centro da superfície às 

estruturas de suporte (paredes). HR = Raio Hidráulico. 
Fonte: Milne (1997). 

3.2.4.4 Métodos empíricos de avaliação de estabilidade 

Milne (1997) aponta a existência de muitos métodos analíticos e empíricos empregados 

na avaliação de projetos de engenharia subterrânea. Todos esses demandam 

conhecimento acerca da resistência do maciço rochoso, das condições de suporte e de um 

critério de falha. A resistência do maciço rochoso é, em geral, estimada por meio dos 
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sistemas de classificação geomecânica Q (BARTON; LUNDE; LIEN, 1974) ou RMR 

(BIENIAWSKI, 1973), o que pode representar um método preciso e replicável, mesmo 

que pouco acurado para tal. 

De forma recorrente, as abordagens empíricas consistem em ábacos/gráficos contendo 

uma ampla faixa de transição entre condições estáveis e instáveis que podem ser 

calibradas conforme condições específicas da área de estudo. Milne (1997) defende que 

todos os métodos empíricos requerem retro análise para serem validados em condições 

diferentes daquelas em que foram concebidos. Idealmente, prossegue o autor, a retro 

análise deve focar na calibração dos parâmetros menos compreendidos e mais difíceis de 

estimar. 

Em suma, Milne (1997) considera que métodos empíricos são baseados em um critério 

de falha derivado da experiência do proponente. Esse critério usualmente constitui uma 

linha, ou zona, em um gráfico que divide situações estáveis e instáveis, com pouca ou 

nenhuma base teórica. Retro análises de casos de ruptura são conduzidas e os resultados 

podem levar à modificação do critério de falha e, consequentemente, da linha/zona 

proposta pelo pesquisador. Uma desvantagem dessa abordagem é que casos históricos de 

falha são necessários para se definir os limites entre condições estáveis e instáveis, ou 

seja a avaliação de instabilidade não pode ser realizada e baseia-se exclusivamente em 

observações visuais de uma superfície estável ou não, começando a falhar ou a desabar. 

O mesmo autor prossegue, relatando que, inicialmente, os métodos empíricos de 

avaliação de estabilidade baseados em classificação geomecânica foram desenvolvidos 

para avaliar a estabilidade de túneis e consideravam apenas a largura da estrutura como 

fator relacionado ao suporte, estando os mais comumente empregados listados abaixo. 

• Classificação de maciços rochosos de Terzaghi (TERZAGHI, 1949); 

• Rock Quality Designation (RQD) (DEERE, 1964); 

• Ábaco de dimensão equivalente de Barton (BARTON; LUNDE; LIEN, 1974); 

• RMR de Bieniawski (1974). 

Alguns pesquisadores, segundo Milne (1997), desenvolveram métodos empíricos para 

avaliação de estabilidade em projetos de mineração. Essas abordagens também são 

baseadas em sistemas de classificação geomecânica. No entanto, diferentemente dos 
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métodos desenvolvidos para túneis, a avaliação da geometria baseada apenas na largura 

da estrutura foi substituída pelo raio hidráulico. As abordagens mais comuns, 

desenvolvidas para aplicação na mineração são: 

• Análise de Mathews (MATHEWS et al., 1981); 

• Ábaco de auto portabilidade de Laubscher (LAUBSCHER, 1990); 

• Método da diluição (PAKALNIS, 1986); 

• Método gráfico de estabilidade modificado (POTVIN, 1988); 

• Método de estabilidade de bancada (VILLAESCUSA, 1996). 

Segundo Nilsen et al. (2003), o ábaco de auto portabilidade de vãos de Barton é um dos 

mais convenientes para cálculo de suporte para túneis. Por outro lado, para Jakubec e 

Laubscher (2000) o sistema de avaliação gráfica de estabilidade pelo sistema MRMR 

permanece como um dos mais versáteis e práticos disponíveis para projetos de mineração. 

Na sequência é discutida a aplicação desses dois métodos no universo da mecânica das 

rochas. 

3.2.4.4.1 Ábaco de auto portabilidade de Laubscher 

De acordo com a classificação do maciço proposta por Laubscher (1990), é sugerida a 

relação entre o raio hidráulico, também denominado índice de estabilidade, e o MRMR 

para análise de auto portabilidade de vãos em minas subterrâneas. Baseado em dados de 

onze minas em quatro países, gerou-se um ábaco, exposto na Figura 3.17, classificando 

pontos como estáveis, transicionais ou instáveis. 

Observa-se que com a diminuição do valor de MRMR ou aumento do valor de raio 

hidráulico, aumenta a possibilidade de instabilização. O autor sugere três zonas de 

classificação: 

• Zona estável: requer suporte apenas em blocos ou cantos isolados; 

• Zona transicional: requer suporte penetrativo substancial e/ou pilares; e 

• Zona instável: há grande risco de haver subsidência. 

Milne (1997) destaca que esse método foi desenvolvido para aplicação em mina 

subterrânea de abatimento (caving) e possui pouca aplicação em minas que empregam 

lavra sem suporte artificial (open stoping). 
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Figura 3.17: Ábaco de auto portabilidade de vãos de Laubscher. 
Fonte: Laubscher (1990). 

3.2.4.4.2 Ábaco de dimensão equivalente de Barton 

Barton, Lunde e Lien (1974) desenvolveram, com base em mais de 200 casos de 

escavações para túneis, um ábaco que permite avaliar a estabilidade tanto do teto da 

escavação, quanto de suas paredes. A variável a ser empregada na dimensão equivalente 

(De) é o que permite diferenciar a interpretação. Para avaliação da estabilidade das 

paredes, deve-se considerar como dimensão a altura do vão, ponderando-o com o ESR. 

Por outro lado, para avaliação da estabilidade do teto, deve-se considerar a largura do 

vão, também ponderado o ESR. O ESR, por sua vez, varia de acordo com o objetivo da 

escavação, refletindo o grau de segurança exigido à obra. 

A Figura 3.18 apresenta o ábaco original de Barton. A Figura 3.19, por sua vez, 

exemplifica os valores sugeridos para o ESR com base no objetivo da escavação. 
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Figura 3.18: Ábaco de estabilidade pelo sistema Q. 
Fonte: Barton, Lunde e Lien (1974). 

 

Figura 3.19: Valores de ESR sugeridos para aplicação no ábaco de suporte de Barton. 
Fonte: Adaptado de Barton, Lunde e Lien (1974). 

Em 1993, Barton e Grimstad propuseram atualizações nesse ábaco, ao expandirem a 

amostra de túneis estudados para mais de 1000 casos (Figura 3.20). 

Em seguida, Barton (2007) também o atualiza. No ano seguinte, Barton e Bieniawski 

(2008) acrescentam a este ábaco, correlação entre as classificações Q de Barton e RMR 

de Bieniawski (Figura 3.21). Já em 2014, Barton e Grimstad (2014) sugerem novos 
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valores para o ESR, que se justificam com a tendência mundial de incremento na 

segurança das escavações (Figura 3.22). 

Nos ábacos, os autores relacionam a classificação com a necessidade de suporte para o 

vão. De maneira geral, na Figura 3.21, observa-se que a diminuição do Q e do RMR ou o 

aumento da dimensão equivalente aumenta a necessidade de suporte do vão. O autor 

estabelece nove zonas de classificação, sendo a primeira a única que não necessitaria de 

suporte (BARTON; BIENIAWSKI, 2008). 

 

Figura 3.20: Ábaco de estabilidade atualizado. 
Fonte: Barton e Grimstad (1994). 
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Figura 3.21: Ábaco de estabilidade sistemas Q e RMR. 
Fonte: Barton e Bieniawski (2008). 

 

Figura 3.22: Valores de ESR sugeridos para aplicação no ábaco de suporte de Barton. 
Fonte: Barton e Grimstad (1994). 

3.2.5 Geotecnia aplicada à espeleologia 

A avaliação de estabilidade de cavidades naturais subterrâneas tem sido objeto de estudo 

de diversos pesquisadores com diferentes motivações. Alguns se dedicam ao estudo de 

cavidades com foco no risco geológico-geotécnico e nas perdas financeiras que 
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abatimentos no interior de cavidades podem ocasionar (ANDRIANI; PARISE, 2017; 

FIORE et al., 2018; GUTIÉRREZ et al., 2014; HATZOR; WAINSHTEIN; MAZOR, 

2010; JORDÁ-BORDEHORE et al., 2016b; PARISE et al., 2015; PARISE; LOLLINO, 

2011; PARISE; TRISCIUZZI, 2007; SZUNYOGH, 2010; WALTHAM, 2002, 2008, 

2009; WALTHAM; LU, 2007). Outros estudos estão relacionados à avaliação da 

aplicabilidade de métodos tradicionais de avaliação de estabilidade amplamente 

empregados na engenharia em cavidades naturais subterrâneas. Portanto, há um grupo de 

pesquisadores dedicados ao entendimento dos processos e fatores que influenciam a 

estabilidade de cavidades naturais subterrâneas com foco na previsão de impactos 

negativos irreversíveis ao patrimônio espeleológico (ARAÚJO et al., 2016; BRANDI et 

al., 2015; DUTRA, 2017; LACERDA et al., 2017; RENÓ, 2016; SÁNCHEZ et al., 2007; 

SANTOS JÚNIOR, 2017; VALENTIM, 2016). Barton, Lunde e Lien (1974) 

consideraram cinco vãos de cavidades naturais para compor um ábaco de avaliação de 

estabilidade consagrado na engenharia de túneis. Alguns desses trabalhos são discutidos, 

em detalhes, nesta pesquisa, com o objetivo de se avaliar a aplicação dos conceitos 

tradicionais de geotecnia na espeleologia e aferir os métodos que os respectivos 

pesquisadores empregaram na avaliação de estabilidade de determinados vãos de 

cavernas específicas. 

Waltham e Lu (2007) avaliam a ocorrência de colapsos naturais em cavidades em regiões 

cársticas e a formação de dolinas de abatimento que podem causar danos às estruturas 

antrópicas na superfície. O foco desses pesquisadores é compreender os mecanismos de 

ruptura e estabelecer uma relação entre os atributos geométricos das cavidades e a 

suscetibilidade ao colapso. A partir da ótica do modelamento numérico e da classificação 

geomecânica (RMR) (BIENIAWSKI, 1973), Waltham e Lu (2007) simulam os efeitos de 

carregamentos sobre cavidades naturais em calcários com RMR, variando de 20 a 50 e 

vãos com 3-50 m de largura e 2-10 m de espessura de teto, concluindo que com uma 

estimativa da largura dos vãos é possível estabelecer uma profundidade de segurança a 

ser investigada por meio de sondagem convencional para eliminar o risco de dolinamento 

associado ao carregamento por estruturas antrópicas. Considerando um fator de segurança 

minimamente aceitável de cinco, esses pesquisadores apresentam um nomograma 

explicitando a relação entre espessura de teto e largura do vão e segurança/insegurança. 

A Figura 3.23 retrata modelos numéricos gerados com cargas incrementais aplicadas 
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sobre uma fundação de 1 metro quadrado de área, diretamente na superfície acima das 

cavernas. As áreas sombreadas representam situações em que a relação entre largura da 

caverna e espessura do teto é considerada insegura, onde um carregamento de 1 MN 

(MegaNewton) imprime um fator de segurança inferior a cinco. 

 

Figura 3.23: Nomogramas que relacionam os limites de carga à largura da caverna e à espessura 

do teto em terrenos de diferentes classificações geomecânicas. 
Fonte: Waltham, Bell e Culshaw6 (2005 apud WALTHAM; LU, 2007). 

Szunyogh (2010) acredita que há inúmeras causas de colapso e ruptura no interior de 

cavidades naturais subterrâneas. Intervenções antrópicas, alteração intempérica e a 

própria evolução natural das cavidades podem ocasionar pequenas rupturas ou até mesmo 

desencadear a formação de grandes dolinas. Para identificar áreas mais ou menos 

susceptíveis esse pesquisador acredita que os esforços devem se voltar para a 

identificação e análise cinemática das descontinuidades no interior e acima das cavidades 

e para a avaliação do estado de maturidade da estrutura em questão, ou seja, o estado de 

evolução em que a cavidade se encontra. É proposto, então, que áreas identificadas como 

críticas (instáveis) sejam reforçadas com estruturas antrópicas. 

                                                 

6 WALTHAM, T.; BELL, M.; CULSHAW, M. Sinkholes and Subsidence. Berlim: Springer, 2005. 

382p. 
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Parise e Trisciuzzi (2007) avaliam os processos causadores de rupturas naturais em uma 

caverna na Itália e propõem uma metodologia para examinar esse fenômeno. Segundo 

esses pesquisadores rupturas naturais em cavernas geralmente ocorrem através de 

pequenas falhas progressivas no teto, enquanto que falhas na parede são menos comuns. 

O processo de elevação do teto (ou migração vertical da cavidade) consiste na falha 

progressiva de camadas de rocha individuais e, eventualmente, esse processo alcança a 

superfície do terreno. 

Primeiramente, Parise e Trisciuzzi (2007) realizaram um inventário de todos os depósitos 

clásticos gerados a partir de falhas no interior da caverna. Em seguida aplicaram os 

procedimentos recomendados por International Society for Rock Mechanics (1978) para 

caracterização geológico-geotécnica. Com o tratamento dos dados obtidos, concluem que 

a caracterização geológico-geotécnica do maciço rochoso é fundamental para qualquer 

avaliação de estabilidade. Os principais mecanismos de ruptura identificados foram: 

• Evolução progressiva ascendente do teto da caverna através da ruptura de camadas 

sucessivas, até atingir, possivelmente, a superfície do solo; 

• Desprendimento de bloco(s) isolado(s) do teto ou das paredes; 

• Desprendimento de camadas do teto; 

• Queda de blocos em balanço nas paredes. 

Por fim, Parise e Trisciuzzi (2007) atentam para a verificação da geometria da seção 

vertical da caverna. Segundo eles, em alguns casos podem restar porções sem suporte (em 

balanço) que podem estar sujeitas a rupturas, Figura 3.24. 
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Figura 3.24: Seção vertical de uma caverna. As setas pretas indicam situações de bloco em 

balanço, sujeitas à ruptura. 
Fonte: Parise e Trisciuzzi (2007). 

Hatzor, Wainshtein e Mazor (2010) avaliam a estabilidade de cavidades naturais 

subterrâneas rasas na proximidade de áreas de mineração a céu aberto. Nessas condições, 

para uma operação segura e livre de riscos de dolinamento não previstos, é necessário 

conhecer a relação entre espessura de teto e largura do vão antes das operações, ressaltam 

os pesquisadores, apontando sete fatores capazes de afetar a estabilidade dessas 

estruturas, dentre eles, do mais importante para o menos importante: 

• Espessura de teto; 

• Largura do vão; 

• Descontinuidades (número de famílias, espaçamento e persistência); 

• Orientação das descontinuidades; 

• Resistência ao cisalhamento das descontinuidades; 

• Resistência da rocha intacta; 

• Condições de água subterrânea. 

Espera-se que cavidades em maciços rochosos fraturados com vãos mais largos sejam 

menos estáveis, considerando-se um valor fixo para a espessura de teto, sugerem 

(HATZOR; WAINSHTEIN; MAZOR, 2010). Segundo esses pesquisadores, na 

engenharia de túneis há uma máxima que diz ser necessário uma espessura de teto de ao 

menos duas vezes a largura da escavação para garantia de estabilidade. Os autores 
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prosseguem e realizam um estudo de caso de uma caverna em Israel, situada nas 

proximidades de uma mina a céu aberto. Nessa situação foram auferidas algumas 

propriedades geológico-geotécnicas da rocha intacta e das descontinuidades para serem 

implementadas em modelos numéricos para avaliação de estabilidade, como demonstrado 

na Figura 3.25. 

 

Figura 3.25: Limites entre condições seguras, marginais e inseguras propostas por Hatzor, 

Wainshtein e Mazor (2010), levando em consideração a espessura de teto (h) e largura do 

vão (b). 
Fonte: Hatzor, Wainshtein e Mazor (2010). 

De modo a propiciar a preservação da caverna e a operação da mina, Hatzor, Wainshtein 

e Mazor (2010) sugerem uma alteração no layout da cava e um raio protetivo para a 

caverna. Esses pesquisadores concluem que a topografia acima da caverna seja 

conformada e que bancadas devem ser implementadas sucessivamente a 

aproximadamente 50 m da projeção horizontal da caverna de modo a formar uma 

geometria trapezoidal. As Figura 3.26 e 3.27 exibem a condição original e proposta para 

o layout da cava, sendo a situação proposta a que propicia maior estabilidade para a 

caverna. 
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Figura 3.26: Inserção da cavidade na configuração atual da mina. (A): Atributos geométricos. 

(B): Deslocamentos verticais na modelagem. 
Fonte: Adaptado de Hatzor, Wainshtein e Mazor (2010). 

 

Figura 3.27: Inserção da cavidade na configuração proposta para a mina. (A): Atributos 

geométricos. (B): Deslocamentos verticais na modelagem. 
Fonte: Adaptado de Hatzor, Wainshtein e Mazor (2010). 
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Ao avaliar a necessidade de conservação de uma caverna na Espanha, Sánchez et al. 

(2007) defendem que a preservação das pinturas rupestres que ocorrem no interior dessa 

estrutura depende, fundamentalmente, da conservação dos ambientes relacionados a 

cavernas e que o foco deve ser voltado à prevenção de danos, com importante aplicação 

na proteção do patrimônio histórico mundial. Os autores buscam um índice geotécnico 

almejando, finalmente, a conservação do patrimônio humanitário. Consideraram como 

primeira etapa de identificação de risco geológico a caracterização geológica externa e 

interna à caverna. O objetivo central é definir as principais estruturas e processos 

geológicos que ocorrem na área de estudo. Por se tratar de uma cavidade aparentemente 

muito frágil, intervenções emissoras de vibrações, como desmoronamentos, por exemplo, 

são os que apresentam maior risco à estabilidade da caverna. Por outro lado, o potencial 

fluxo de água é o segundo maior risco, devendo também ser considerado. 

Sánchez et al. (2007) sugerem onze parâmetros para compor o índice Natural Risk Index 

(NRI), que varia de 0 a 10. Destaca-se que a calibração metodológica foi realizada em 

apenas uma caverna carbonática no norte da Espanha, conforme representado pela 

Equação (5). 

 𝑁𝑅𝐼 =
𝑃 ×(0,1.𝑆.𝐸𝑑+2.𝑃𝑡+𝑊+𝑆𝑝+2.𝐿𝑠+2.𝑆𝑑+2.𝑃𝑠+0,2.𝐺𝑟.𝐴𝐿)

130
 Equação (5) 

Os autores destacam que são necessárias adequações para aplicações em diferentes 

contextos geológicos e espeleológicos. Também é proposto um fator de segurança 

geológico, dado pela equação (6). 

 𝑆𝐹 =
𝐷+2.𝑆𝑒+𝑅𝑒+𝐷𝑖

0,1.𝑆.𝐺𝑟+𝑆𝑝+𝐿𝑠+𝐷𝑖+0,1.𝐺𝑟.𝐴𝐿
 Equação (6) 

A Tabela 3.14 e 3.15 relacionam as variáveis sugeridas para o NRI e SF. Sánchez et al. 

(2007) concluem que a definição dos pesos foi desafiadora, mas consideram a 

flexibilidade do método uma de suas principais vantagens. Mesmo a inclusão de novos 

parâmetros é possível, desde que considerada necessária. Sugerem novas análises para a 

confirmação e correção, se pertinente, dos fatores da avaliação de risco. 
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Tabela 3.14: Variáveis do NRI de Sánchez et al. (2007). 

Variável Descrição 

Parâmetros geográficos 

P Proximidade do objeto protegido 

S Ângulo do talude 

Ed Diferença altimétrica (ponto mais baixo do chão ao mais alto do teto) 

Parâmetros geomorfológicos 

Pt Posição da área (ou ponto) avaliada com relação ao objeto protegido 

W Grau de alteração 

Sp Infiltração nas descontinuidades 

Ls Desmoronamento 

Parâmetros estruturais 
Sd Descontinuidades 

Ps Proximidade do objeto protegido 

Parâmetros geotécnicos 
Gr Granulometria 

AL Limite de Atterberg 

Fonte: Sánchez et al. (2007). 

Tabela 3.15: Variáveis complementares fator de segurança de Sánchez et al. (2007). 

Variável Descrição 

D Profundidade da caverna (espessura do teto) 

Se Velocidade da onda sísmica 

Re Tomografia de resistividade elétrica 

Di Distância da caverna ao elemento estudado 

Fonte: Sánchez et al. (2007). 

Jordá-Bordehore et al. (2016a) lançam mão dos ábacos de Nickson (1992), que modificou 

de Potvin (1988) e de Waltham e Fookes (2003) para avaliação da estabilidade geotécnica 

de salões de uma cavidade, em calcário, na Espanha. Os autores comparam os resultados 

usando os dois ábacos, concluindo que o Método Gráfico de Estabilidade, de Nickson e 

Potvin, retrataram de forma mais fidedigna a situação geotécnica dos salões e consideram 

ser devido às formas poliédricas dos salões. 

De forma complementar, Jordá-Bordehore (2016) interpreta o resultado de 72 cavidades 

no ábaco de Barton, sendo 53 em rochas calcárias e dezenove cavidades vulcânicas. O 

autor conclui que o ábaco convencional de Houghton e Stacey7 (1980 apud JORDÁ-

BORDEHORE, 2016) é impreciso para avaliação de estabilidade de cavidades naturais, 

considerando-o excessivamente conservador. Propõe, então, nova curva de estabilidade a 

                                                 

7 HOUGHTON, D. A.; STACEY, T. R. Application of probability techniques to underground situations. 

REGIONAL CONFERENCE FOR AFRICA ON SOIL MECHANICS AND FOUNDATION 

ENGINEERING, 7., 1980, Accra. Proceedings… Accra: Balkema, 1980. v. 2, p. 879-883. 
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ser aplicada no ábaco, com base em seus dados, mais coerente com os resultados 

esperados. 

Jordá-Bordehore et al. (2016b) avaliam a estabilidade de cavidades vulcânicas e 

concluem, que o ábaco de Houghton e Stacey8 (1980 apud JORDÁ-BORDEHORE et al., 

2016b), baseado no sistema Q de Barton (BARTON; LUNDE; LIEN, 1974) é demasiado 

conservador. Nessa situação os autores lançam mão da metodologia da Golder Associates 

(1990 apud JORDÁ-BORDEHORE et al. 2016b) e de Carter e Miller (1995), para se 

obter o fator de segurança da cavidade, bem como sua probabilidade de colapso. A partir 

da avaliação desse fator, os pesquisadores sugerem o padrão da visitação da caverna 

propondo que só deve ser permitida quando F.S. ≥ 1,2, de forma coerente ao trabalho de 

Houghton e Stacey9 (1980 apud JORDÁ-BORDEHORE, 2016). 

Jordá-Bordehore (2017) avalia a estabilidade de uma amostra de 137 cavidades naturais 

com amplos vãos com base na abordagem empírica baseada no Q de Barton e na largura 

do vão. Esse pesquisador propõe uma curva de estabilidade, exposta na Tabela 3.8. O 

pesquisador salienta que a interpretação sobre o ábaco considera como instáveis pontos 

nos quais há risco de colapso expressivo, embora ainda interprete que em pontos 

entendidos como estáveis, a possibilidade de ocorrência de rupturas de blocos e/ou 

abatimentos no teto não seja nula. 

Contempla-se, ainda, as classificações geomecânicas como a solução para o dilema entre 

disponibilidade de dados, custo da análise e confiança no resultado, considerando-se que 

as classificações foram construídas sobre numerosos casos intrinsecamente validados. 

Afirma ser comum estudar casos similares aos que compuseram o banco de dados. Alega 

ter usado o Q, ao invés do RMR, pela difusão no meio técnico e facilidade de aplicação 

do sistema de Barton. O pesquisador destaca ainda que o monitoramento geotécnico é a 

                                                 

8 HOUGHTON, D. A.; STACEY, T. R. Application of probability techniques to underground situations. 

REGIONAL CONFERENCE FOR AFRICA ON SOIL MECHANICS AND FOUNDATION 

ENGINEERING, 7., 1980, Accra. Proceedings… Accra: Balkema, 1980. v. 2, p. 879-883. 
9 HOUGHTON, D. A.; STACEY, T. R. Application of probability techniques to underground situations. 

REGIONAL CONFERENCE FOR AFRICA ON SOIL MECHANICS AND FOUNDATION 

ENGINEERING, 7., 1980, Accra. Proceedings… Accra: Balkema, 1980. v. 2, p. 879-883. 
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forma mais adequada para analisar uma cavidade natural que se tenha acesso, pois 

compreende técnica não destrutiva, permitindo a conservação da cavidade ao estudá-la. 

 

Figura 3.28: Ábaco de portabilidade de cavernas naturais de Jordá-Bordehore (2017). 
Fonte: Jordá-Bordehore (2017). 

Brandi, Araújo e Frigo (2016) realizaram um estudo que contempla a avaliação da 

estabilidade geotécnica de uma cavidade em litologia ferrífera no pelo ábaco de 

Laubscher. A cavidade em questão foi mapeada pela metodologia de Bieniawski (1989) 

e, em seguida, foi obtido um valor para o MRMR de Laubscher (1990) para classificação 

no ábaco proposto pelo mesmo autor. O estudo também contemplou a análise de tensão 

x deformação pelo software PHASE 2. 

Renó (2016), em uma outra vertente, emprega o ábaco de Barton (BARTON; LUNDE; 

LIEN, 1974). Nesse estudo, a pesquisadora aplicou o sistema Q a cavidades ferríferas e 

optou por não utilizar a penalização da classificação de acordo com a orientação da galeria 

em relação às descontinuidades. A autora reforça que seria incorreto comparar uma 

cavidade natural subterrânea, formada em uma escala de tempo geológico, com uma 

escavação antrópica, formada em uma escala de tempo bem menor. Embora tenha sido 
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empregado o ábaco, não foi foco do estudo avaliar sua coerência com o resultado obtido, 

sendo objetivo o zoneamento geotécnico da cavidade. 

Araújo (2016) e Jordá-Bordehore et al. (2016c) discorrem sobre o mapeamento 

geotécnico de cavidades naturais por realidade virtual a partir do escaneamento a laser. 

Araújo et al. (2016) também publicam sobre o assunto, concluindo que o mapeamento 

geotécnico pode ser parcialmente realizado em realidade virtual, oferendo expressivo 

ganho de produtividade. Embora alguns parâmetros não possam ser estimados em 3D, o 

mapeamento prévio pela realidade virtual oferece ganho de tempo e melhora a qualidade 

do mapeamento tradicional. 

De forma similar, Valentim (2016) realiza estudo de classificação geomecânica de uma 

cavidade natural subterrânea em litologia ferrífera, contemplando classificação 

geomecânica segundo o RMR de Bieniawski (1989) adaptado por Vale (2007 apud 

VALENTIM, 2016) em ambiente de realidade virtual, como proposto por Araújo et al. 

(2016), e análise cinemática. O autor destaca que o método adaptado pela Vale é o único 

sistema que não utiliza o parâmetro de resistência da rocha intacta na chave de 

classificação. 

Dutra (2017), por outro lado, realizou análise de suscetibilidade geotécnica de duas 

cavidades naturais em litologias ferríferas com base em parâmetros geológico-

geotécnicos e hídricos. No estudo tem-se a classificação do maciço com base no RMR de 

Bieniawski (1989), e Q de Barton, Lunde e Lien (1974), análise de desmoronamento em 

cunha através do programa Unwedge, estudos de raio hidráulico nos maiores salões, 

caracterização de espessura de teto e mapeamento de pontos de aporte de 

sedimentos/fragmentos. Ênfase especial foi dada às formas de ocorrência de água com 

caracterização da pluviometria local e infiltração. Tais análises culminaram em mapas de 

pontos de aporte de água, localização de raízes, desmoronamentos recentes, cones de 

sedimentos, descontinuidades, espessura de teto, classificação geomecânica e litologia. 

Através da sobreposição comparativa destes mapas obteve-se pontos de maior 

suscetibilidade à ocorrência de desplacamentos/desmoronamentos. Dutra (2017) 

contribui evidenciando a importância da água na suscetibilidade à ocorrência de rupturas 

nas cavidades em litologias ferruginosas e aponta a necessidade de se adaptar a 

classificação geomecânica para cavidades em litologias associadas a ferro. 
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Lacerda et al. (2017), por sua vez, aplicou o ábaco de avaliação de estabilidade proposto 

por Barton, Lunde e Lien (1974), a cavidades naturais subterrâneas inseridas em quartzito 

no Estado de Minas Gerais. Como resultado, sete de oito pontos de análise foram 

classificados como instáveis. Entretanto, os autores indicam que os trabalhos de inspeção 

geomecânica (que identifica regiões de risco geotécnico, quedas de blocos e 

deslizamentos) não apontaram perigo para visitantes, na contramão do resultado gráfico. 

Santos Júnior (2017) lançou mão de modelagem estocástica para estudar o 

comportamento geomecânico de cavidades com o intuito de sugerir metodologia para 

cálculo do perímetro de proteção para cavidades naturais subterrâneas frente aos esforços 

induzidos pela atividade minerária. O autor contemplou propriedades geomecânicas da 

cavidade e do meio até a frente de lavra, bem como dados de sismografia disponíveis. A 

metodologia foi concebida com base em apenas uma cavidade e mostrou-se promissora. 

3.3 Desmonte de rochas 

A lavra a céu aberto é um método comumente utilizado na viabilidade da lavra de corpos 

mineralizados aflorantes ou próximos à superfície, sendo a explotação do minério e a 

remoção do estéril realizadas a partir de um sistema de bancadas descendentes, 

construídas com a utilização de equipamentos mecânicos e ou explosivos, conforme a 

resistência geomecânica das rochas do depósito mineral. No caso dos desmontes por 

detonação, os explosivos são inseridos em furos de detonação perfurados de acordo com 

variáveis geométricas pré-definidas, conforme pode ser observado na Figura 3.29, as 

quais constituem os denominados planos de fogo. 



92 

 

Figura 3.29: Variáveis geométricas do plano de fogo para bancadas. 
Fonte: Silva et al. (2014). 

Algumas dessas variáveis são controláveis, podendo ser modificadas durante o 

planejamento do plano de fogo de modo a aperfeiçoar a qualidade do desmonte e as 

condições de vibração do terreno. As principais variáveis geométricas que podem ser 

modificadas e influenciam nas condições de vibração do terreno são diâmetro do furo, 

afastamento e espaçamento, altura da bancada, subfuração e tampão. 

Além dos fatores geométricos, têm-se como parâmetros controláveis, os relacionados aos 

explosivos e ao tempo de duração do processo. Os explosivos são substâncias capazes de 

reagir exotermicamente, produzindo grandes volumes de gases com alta temperatura e 

pressão em um curto intervalo de tempo. Os tipos de explosivos mais utilizados são o 

ANFO, emulsão e blindado, selecionados principalmente a partir da densidade e da 

energia necessária para o desmonte. Klen (2010) apresenta uma tabela com a relação do 

tipo do explosivo com a densidade e os níveis de energia e vibração liberados (Tabela 

3.16). 
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Tabela 3.16: Comparação entre a densidade e os níveis de energia e vibração por 

explosivo. 

Tipo de explosivo Densidade (g/cm³) Nível de vibração Nível de energia 

ANFO 0,8 Médio Médio 

Emulsão 1,15 Pequeno Pequeno 

Blendado 1,45 Grande Grande 

Fonte: Klen (2010). 

Outra informação importante é a presença de água nos furos, que pode influenciar na 

escolha do explosivo, além de se tratar de um fluído incompressível, ocupando todos os 

poros vazios da rocha e facilitando a propagação de ondas de tensão. Tem-se ainda, a 

carga de explosivos detonada, variável fundamental na magnitude das vibrações do 

terreno. Nesses casos, o que vai influenciar os níveis de vibração é a carga máxima por 

espera entre um retardo e outro, e não a carga total do desmonte. 

Para dar início a detonação, são necessários acessórios de iniciação, tais como o cordel 

detonante, o tubo de choque e o estopim. Esses acessórios geram uma onda de choque 

que avança ao longo do explosivo, promovendo uma reação interna dos seus 

componentes. De acordo com Silva et al. (2014), o sistema de tubo de choque é o mais 

indicado, por apresentar baixo ruído, ser insensível a corrente elétrica, além de permitir 

uma iniciação pontual, contribuindo para a redução da carga máxima por espera e 

consequente redução dos níveis de vibração do terreno. 

É comum a utilização de acessórios de retardo, de modo a dividir um desmonte grande 

em diversos desmontes pequenos, facilitando o processo de refração e reflexão das ondas 

e reduzindo os níveis de vibração do terreno. A escolha adequada dos tempos de retardo 

permite a detonação de cada carga individualmente, evitando a sobreposição de ondas e 

o aumento da velocidade de partícula (Figura 3.30). Além disso, segundo Klen (2010), a 

inserção do retardo pode melhorar a fragmentação, reduzir danos à rocha remanescente, 

controlar o formato da pilha, aumentar o número de faces livres, melhorar a distribuição 

de teores, dentre outros. 
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Figura 3.30: Influência do intervalo de retardo no nível de vibração. 
Fonte: Jimeno et al. (1994). 

Conforme já mencionado, a energia liberada pelo explosivo não se dissipa inteiramente 

no desmonte de rochas, parte dela passa pelo maciço rochoso na forma de ondas sísmicas, 

provocando vibrações no terreno, e outra parte é transmitida para a atmosfera, na forma 

de ruídos e ondas aéreas (SILVA et al., 2014). No caso das vibrações do terreno, são 

conhecidos dois tipos principais de ondas participantes, as chamadas “ondas internas” e 

as “ondas superficiais”. 

As ondas internas são subdivididas em P (internas ou primárias) e S (transversais ou 

secundárias). As primeiras se deslocam na mesma direção de propagação da frente de 

onda, com velocidades de até 14 x 10³ m/s, e as segundas se deslocam 

perpendicularmente, causando cisalhamento, com velocidades de até 3,5 x 10³ m/s 

(KLEN, 2010). Assim, o sismógrafo capta inicialmente a velocidade das ondas P, que 

chegam primeiro devido a sua maior celeridade. 

As ondas superficiais são diversas e se propagam a uma profundidade aproximadamente 

igual ao seu comprimento de onda, com velocidades em torno de 60% da velocidade das 

ondas internas e energias bem superiores. As ondas superficiais mais comuns geradas 

pelos desmontes são as chamadas “Love” e “Raylegh” (R). As velocidades das ondas P, 

S e R podem ser estimadas a partir das equações (7), (8) e (9), descritas por Persson, 
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Holmberg e Lee (1994), onde σ é a tensão aplicada, ρ é a densidade do meio e E é o 

módulo de elasticidade. Pode-se citar ainda a equação (10), que correlaciona a velocidade 

de propagação da onda P com o sistema de classificação de Barton. 

 𝑉𝑃 =  √
𝐸(1−𝜎)

𝜌(1−2𝜎)(1+𝜎)
 Equação (7) 

 𝑉𝑆 = √
𝐸

2𝜌(1+𝜎)
 Equação (8) 

 𝑉𝑅 = 𝑉𝑆
0,86+1,14𝜎

1+ 𝜎
 Equação (9) 

É preciso diferenciar a transmissividade da vibração em um meio e o movimento próprio 

que essa vibração gera nas partículas, denominado velocidade de partícula (ALONSO; 

GÓMEZ; HERBERT, 2013). Segundo os autores, uma partícula submetida a uma 

vibração experimenta um movimento oscilante, que pode ser medido através da sua 

velocidade, melhor representante dos níveis de vibração do terreno e danos produzidos a 

edificações. Esse movimento pode ser longitudinal, transversal ou vertical à direção de 

propagação da onda, sendo que o valor máximo obtido entre essas três componentes é 

denominado velocidade de partícula de pico (Vp). 

Diversos aspectos influenciam a propagação dessas ondas, podendo ser controlados na 

fonte emissora, comumente aspectos relativos ao plano de fogo ou controlados no meio 

em que a onda se propaga, referente à geologia local e às características das rochas, 

principalmente do ponto de vista estrutural. Em maciços heterogêneos a propagação da 

vibração é totalmente influenciada pelas estruturas, propagando-se em diferentes direções 

e com diferentes taxas de atenuação. Os solos, por sua vez, podem atenuar as ondas, que 

perdem a força ao tentar passar pelas suas partículas, reduzindo a velocidade da onda 

rapidamente. 

3.3.1.1 Estimativa dos níveis de vibração 

Diversos autores apresentam equações para estimar essa velocidade de pico (Vp), 

baseadas, sobretudo, na distância entre o ponto de monitoramento e o centroide do 

polígono de desmonte (D), nas características geológicas e geotécnicas do maciço por 

onde vai ocorrer a propagação e na carga máxima por espera (Q). Sabe-se que a 
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velocidade de partícula (Vp) é inversamente proporcional à distância de aferição até o 

centroide do polígono de desmonte (D), e diretamente proporcional à carga máxima por 

espera aplicada (Q), chegando a uma equação geral Equação (10), onde K, a, b e m são 

constantes empíricas. Essa equação ficou conhecida posteriormente como equação de 

atenuação das ondas, com o fator distância escalonada (DE), obtido em m/kg0,5, dado por 

(D/Qa/b)-m. 

 𝑉𝑝 = 𝐾 ∗ (
𝐷

𝑄
𝑎
𝑏

)−𝑚 Equação (10) 

Jimeno et al. (1994) apresenta duas simplificações da equação geral de atenuação das 

ondas, utilizadas conforme o formato da carga de explosivos. Assim, para cargas esféricas 

deve-se utilizar a Equação (11) e para cargas cilíndricas deve-se utilizar a Equação (12), 

sendo K e m constantes empíricas relacionadas às características do maciço. 

  𝑉𝑝 = 𝐾 ∗ (
𝐷

𝑄1/3)−𝑚 Equação (11) 

 𝑉𝑝 = 𝐾 ∗ (
𝐷

𝑄1/2)−𝑚 Equação (12) 

Como normalmente são utilizadas cargas cilíndricas nas detonações, a definição das 

variáveis “K” e “m” se baseia na equação (12). Segundo Klen (2010) essas variáveis 

devem ser determinadas a partir da medição da velocidade de partícula de pico por 

sismógrafos em diversos pontos, que em conjunto com o fator distância escalonada (DE), 

pode fornecer por tratamento estatístico as constantes “K” e “m”. Assim, obtêm-se as 

equações de atenuação de ondas sísmicas, através da curva de atenuação das vibrações, 

conforme exemplo genérico apresentado na Figura 3.31. Essas equações são variáveis de 

acordo com as características do meio, uma vez que as constantes “K” e “m” representam 

esse fator. 
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Figura 3.31: Gráfico genérico Vp x De. 
Fonte: Jimeno et al. (1994). 

Dias et al. (2012) utilizaram a equação (12) em seu trabalho, desenvolvido no interior e 

proximidades de cavidades naturais próximas a cava N5 Sul, na Serra dos Carajás. Os 

autores definiram três equações de atenuação das ondas sísmicas, para canga, hematita 

friável e rocha máfica, obtendo resultados animadores para a estimativa das cargas 

máximas por espera a serem utilizadas em distâncias inferiores a 250 metros das cavernas 

e com objetivos na conservação da respectiva integridade física das cavernas e suas áreas 

de influência. Considerando as atuais práticas de detonação da mina, os autores estimam 

uma possibilidade de redução do raio de proteção de uma das cavidades para 50 metros a 

partir de sua projeção horizontal. 
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3.3.1.2 Velocidade crítica de partícula 

Alguns autores sugerem ainda uma equação para a dedução da velocidade de partícula 

crítica (Vc) que determinado maciço rochoso é capaz de suportar até o seu rompimento. 

Jimeno et al. (1994) apresenta o cálculo dessa velocidade a partir da velocidade de 

propagação das ondas P (VP), da densidade da rocha (ρr) e da sua resistência a tração (σt) 

Equação (13). A Equação (14) também apresenta uma estimativa da velocidade de 

partícula crítica, obtida a partir da resistência a compressão uniaxial da rocha (σc) e do 

módulo de deformabilidade (E) (JIMENO et al., 1994). 

 𝑉𝑐 =  
𝜎𝑡

𝜌𝑟∗𝑉𝑃
 Equação (13) 

 𝑉𝑐 = 0,1 ∗ 𝜎𝑐 ∗
𝑉𝑃

E
 Equação (14) 

3.3.1.3 Normas técnicas brasileiras 

A vibração provocada por explosivos no Brasil é atualmente regulamentada pela norma 

NBR 9653 de 2005, intitulada “Guia para avaliação dos efeitos provocados pelo uso de 

explosivos nas minerações em áreas urbanas – Procedimento” (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2005). Essa norma define os limites de 

velocidade de vibração de partícula de pico (Ppv), considerando o intervalo de 

frequências das vibrações médias de pico. Ainda segundo esta norma, seu uso é 

facultativo em casos de empreendimentos situados em áreas não urbanas. 

Os riscos são avaliados em relação à frequência dominante de vibração e a velocidade de 

pico de partícula, conforme apresentado na Tabela 3.17 e na Figura 3.32. 

Para frequências abaixo de 4 Hz deve ser utilizado como limite o critério de deslocamento 

de partícula de pico de no máximo 0,6 mm (de zero a pico). 

Tabela 3.17: Limite de velocidade de partícula de pico por faixa de frequência. 

Faixa de Frequência* Limite de velocidade de vibração de partícula de pico 

4 Hz a 15Hz Iniciando em 15 mm/s, aumenta linearmente até 20 mm/s 

15 Hz a 40 Hz Acima de 20 mm/s, aumenta linearmente até 50 mm/s 

Acima de 40 Hz 50 mm/s 

Fonte: Associação Brasileira de Normas Técnicas (2005). 
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Figura 3.32: Representação gráfica do limite de velocidade de partícula de pico por faixa de 

frequência. 
Fonte: Associação Brasileira de Normas Técnicas (2018). 

Em pesquisas desenvolvidas no interior de cavidades naturais, Dias et al. (2012) 

observaram valores de frequência e velocidade de partícula superiores a esses limites sem 

quaisquer alterações nas cavernas monitoradas. Os autores afirmam que para estudos 

nesses ambientes, os limites estipulados pela NBR 9653 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA 

DE NORMAS TÉCNICAS, 2018) são extremamente conservadores, uma vez que em 

distâncias inferiores à 250 metros das cavidades, não foi observada influência do 

desmonte nas estruturas das cavernas, mesmo com valores bem superiores ao estipulado 

pela citada Norma. 

Os autores recomendam a instalação de sismógrafos e transdutores de velocidade com 

geofones nivelados e orientados conforme a direção da detonação. Sugerem ainda a 

utilização de insumos na operação de desmonte que minimizem os impactos, além da 

implantação de uma sistemática de treinamento para os operadores vinculados às tarefas 

de desmonte. Deve-se ainda registrar todos os planos de fogo realizados por um período 

de um ano, assim como estabelecer um plano de monitoramento das detonações 

compatível com as necessidades específicas de cada unidade mineradora. 

No caso de locais onde por motivos maiores não seja possível a instalação de sismógrafos, 

deve ser obedecida uma distância escalonada (DE) superior a 40 m/kg0,5 para distâncias 

entre o ponto de monitoramento e o ponto de desmonte superiores (D) a 300 m. 
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A velocidade de vibração de partícula de pico (PPV) e a frequência de vibração de 

partícula de pico são os principais parâmetros utilizados em normas técnicas mundiais 

para a prevenção de danos físicos a estruturas em área urbanas. 

Até o momento são desconhecidas na literatura nacional e internacional, normas técnicas 

específicas que estabeleçam limites de vibrações capazes de garantir a integridade física 

das cavidades naturais subterrâneas em áreas de entorno de empreendimentos. 

O modelo projecional descrito por Dowding (2000) é um padrão mundialmente utilizado 

para obtenção de parâmetros físicos para a elaboração da lei de atenuação. A velocidade 

de partícula de pico pode ser estimada de duas maneiras: relação de atenuação e relação 

de escalonamento. 

A relação de atenuação descreve o decaimento da velocidade de pico com o aumento da 

distância da fonte de energia, enquanto a escalonada descreve esse decaimento com a 

distância, de forma normalizada pela fonte de energia. Esta última é a mais utilizada para 

situações onde a uma mesma distância do ponto de controle, a fonte de energia é variável, 

como no caso das detonações em maciços rochosos. Na prática, a “Lei de Atenuação da 

Vibração dos Terrenos”, relaciona a velocidade de partícula com a distância escalonada 

(D/Q0,5), sendo expressa pela equação: 

 V = k(DE)-m = k(D/Q0,5)-m Equação (15) 

Onde: V = Velocidade de vibração de partícula de pico (mm/s) 

 DE = Distância escalonada (m/kg0,5) 

 D = Distância entre o ponto de medição e o ponto de detonação (m) 

 Q = Carga máxima de explosivo detonada por espera (kg) 

 k e m = função dos parâmetros de fogo e das características do terreno 

A partir do monitoramento das detonações e da medição de valores de velocidade de 

vibração de partícula para distâncias escalonadas conhecidas, os fatores k e m são obtidos 

através da regressão linear da reta representativa da Lei de Atenuação da Vibração nos 

Terrenos, quando tomada em escala bi-logarítmica. 
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Na construção dos modelos matemáticos de previsão das vibrações é considerado que os 

dados de vibração seguem uma distribuição log normal. Todo tratamento matemático 

aplicado na linearização dos dados e obtenção dos coeficientes k e m é realizado com 

logaritmo de base 10, conforme demonstrado na Figura 3.33. 

 

Figura 3.33: Exemplo de gráfico relacionando velocidade de partícula de pico e distância 

escalonada. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

No final de 2016, o Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Cavernas do Instituto 

Chico Mendes (CECAV), órgão pertencente ao Instituto Chico Mendes de Conservação 

da Biodiversidade (ICMBio), publicou o documento “Orientações Básicas à Realização 

de Estudos Ambientas”, especificamente na área de sismografia aplicada ao patrimônio 

espeleológico. Neste documento são apresentadas orientações técnicas minimamente 

necessárias ao controle das emissões de vibração de maquinários e atividades 

operacionais em geral, com vistas a subsidiar os termos de referência dos estudos a serem 

solicitados em processos de licenciamento ambiental de empreendimentos capazes de 

afetar o patrimônio espeleológico ou a sua área de influência. 

Além disso, são apresentados valores limites de velocidade de vibração de partícula de 

pico (PPV) para cavidades naturais subterrâneas para quando não houver estudos de 
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diagnósticos geológico-geotécnicos específicos. Os limites recomendados pelo 

CECAV/ICMBio são: 

• Para atividades emissoras de vibração de caráter intermitente (Ex.: detonações por 

explosivos, cravação de estacas e compactação dinâmica), recomenda se o nível de 

vibração (PPV) igual a 5,0 mm/s, como critério de segurança preliminar; 

• Para atividades emissoras de vibração de caráter transiente (Ex.: tráfego de veículos 

de carga, equipamentos ferroviários, carga e descarga de material), recomenda-se o 

nível de vibração (PPV) igual a 3,0 mm/s, como critério de segurança preliminar; 

• Para atividades emissoras de vibração de caráter contínuo (Ex.: maquinários 

pesados, britagens), recomenda-se o nível de vibração (PPV) igual a 2,5 mm/s como 

critério de segurança preliminar, até que se estabeleçam estudos específicos para 

cada caso. 

3.3.1.4 Formas de controle das variáveis técnicas de detonação 

A principal e mais efetiva forma de controle de vibrações é a definição de um plano de 

fogo criterioso, com modificações diversas nas variáveis controláveis, que vise atenuar 

as ondas de vibração no terreno e otimizar a fragmentação. Jimeno et al. (1994) indicam 

as principais medidas a serem tomadas de um modo geral, sem levar em consideração os 

casos específicos: 

• minimizar a carga de explosivos por unidade de tempo de retardo, incluindo: 

redução do diâmetro do furo; divisão de cargas dentro de um mesmo furo com 

detonação em tempos distintos; utilização do maior número de iniciadores e de 

tempos de retardo; 

• reduzir o número de furos detonados por tempo de retardo; 

• definir um tempo de retardo efetivo entre furos e filas que evite sobreposição de 

ondas e permitir o bom movimento da rocha; 

• definir a progressão da detonação do ponto mais próximo para o mais afastado do 

local se pretende ter os menores níveis de vibração; 

• definir frentes com a maior superfície livre possível; 

• controlar a perfuração para a menor possibilidade de desvios. 
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CAPÍTULO 4 

4 CONTEXTO GEOLÓGICO, GEOTÉCNICO E ESTRUTURAL DA ÁREA DE 

ESTUDO 

A área onde se localizam as cavidades estudadas se insere no contexto do Cráton 

Amazônico, uma das principais unidades tectônicas da plataforma sul-americana, 

recobrindo uma área de aproximadamente 4.500.000 km² (SCHOBBENHAUS; NEVES, 

2003), que representa uma grande placa litosférica continental estabilizada 

tectonicamente há 1,0 Ga (BRITO NEVES; CORDANI, 1991). 

Diversos pesquisadores propuseram modelos de compartimentação dessa entidade. No 

presente trabalho de tese será adotado o estabelecido por Santos (2003), que divide o 

cráton em sete províncias tectônicas ou geocronológicas, de direção geral NW/SE (Figura 

4.1) dentre elas: Carajás (3.000 a 2.500Ma), Transamazonas (2.260 a 1.990Ma), Tapajós 

– Parima (2.030 a 1.860Ma), Amazônia – Central (1.900 a 1.860Ma), Rondônia – Juruena 

(1.850 a 1.540Ma), Rio Negro (1.820 a 1.520Ma) e Sunsás (1.450 a 1.000Ma). 

Do ponto de vista de Santos (2003), a área de estudo se insere no contexto da Província 

Carajás, que representa a porção crustal mais antiga e melhor preservada do Cráton 

Amazônico, com diversos estudos realizados desde 1968 em virtude da descoberta de 

enormes jazidas minerais. Situada próxima à borda sudeste do Cráton Amazônico, essa 

entidade representa uma das mais importantes províncias minerais do planeta, com 

depósitos de Fe, Cu, Au, Mn e Ni, e uma estruturação aproximadamente WNW-ESE, 

marcada pela foliação regional. Vasquez e Rosa-Costa (2008) apresentam os limites mais 

atuais propostos na literatura para a Província Carajás: a norte pelo Domínio Bacajá, a sul 

pelo domínio Santana do Araguaia, a leste pela Província Tocantins e a oeste pela 

Província Amazônia Central. 

Santos (2003) propõe a divisão da Província Carajás em dois domínios, dentre eles: 

• Domínio Rio Maria: caracterizado por uma crosta juvenil mesoarqueana, com 

sequencias de greenstone belts e granitoides TTG; 
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• Domínio Carajás: composto por crosta continental predominantemente 

neoarqueana, marcada por sequencias metavulcanosedimentares e granitoides de 

alto K. 

 

Figura 4.1: Compartimentação do Cráton Amazônico segundo Santos (2003). 
Fonte: Santos (2003). 
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O Domínio Rio Maria (mais antigo) se situa a norte e se aparta do Domínio Carajás (mais 

novo), que se situa a sul, por uma descontinuidade regional de direção E-W. A área de 

estudo está incluída no Domínio Carajás (VASQUEZ; ROSA-COSTA, 2008), situada no 

sudeste do estado do Pará, sul da Província Carajás, sendo representado pelas rochas mais 

antigas do Cráton Amazônico. São distinguidas unidades metavulcanossedimentares, 

máfico-ultramáficas, granitoides e gnaisses TTG, sedimentares e magmáticas 

anorogênicas Arqueanas, além de unidades sedimentares Neoporterozóicas e diques 

félsicos e máficos associados ao magmatismo anorogênico do Orosiriano (HASUI, 2012; 

VASQUEZ; ROSA-COSTA, 2008). De acordo com Hasui (2012), a estruturação do 

Domínio Rio Maria esboça um padrão de domos e quilhas, com falhas transcorrentes em 

diversas direções seccionando o setor. Vasquez e Rosa-Costa (2008) indicam uma 

estruturação geral de direção E-W com variações, e mergulhos moderados a fortes, em 

geral para sul. 

O Domínio Carajás, por sua vez, é representado por rochas vulcano-sedimentares 

depositadas na Bacia Carajás que se apresentam cortadas por corpos graníticos. 

Macambira (2003) propõe cinco estágios de evolução para a Bacia Carajás, dentre elas: 

• rifteamento intracontinental, marcado por vulcanismo basáltico tholeiítico, com 

contaminação crustal; 

• deposição da Formação Carajás sobre uma plataforma continental marinha, ampla, 

calma e influenciada pela ressurgência de águas ricas em Fe e Si; 

• recobrimento da Formação Carajás por vulcânicas associadas a sedimentação 

clástica; 

• instalação de outro ambiente de plataforma continental onde se depositaram 

clásticas e carbonáticas; 

• inversão da Bacia e deposição fluvial fecham essa evolução. 

A Bacia Carajás, de idade arqueana, apresenta como embasamento as rochas do 

Complexo Xingu e é composta pelas rochas metassedimentares do Grupo Grão Pará 

(Supergrupo Itacaiúnas), a Formação Águas Claras e a Formação Gorotire (RIO DOCE 

GEOLOGIA E MINERAÇÃO S. A., 1988). Duas principais propostas são apresentadas 

para a sequência de rochas sedimentares do Grupo Grão Pará. Para Macambira (2003), o 

Grupo Grão Pará é constituído por uma sequência vulcano-sedimentar composta na base, 
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pela Formação Parauapebas, sobreposta pela Formação Carajás e, em seguida, pelas 

formações Igarapé Cigarra e Igarapé Boa Sorte. Abaixo estão descritas as características 

principais dessas unidades estratigráficas, segundo Macambira (2003). 

A Formação Parauapebas corresponde às rochas vulcânicas máficas que ocorrem na base 

da Formação Carajás, representadas por derrames basálticos, além de rochas vulcânicas 

félsicas subordinadas e intrusões máficas. Ocorrem também, associados aos derrames 

basálticos, níveis pouco espessos de rochas piroclásticas máficas a intermediárias, além 

de derrames e tufos félsicos. 

A Formação Carajás ocupa a porção intermediária do Grupo Grão Pará. A mesma 

encontra-se bem estudada na região da Serra Norte e é descrita como constituída por 

jaspilitos com bandamento definido pela alternância de micro e mesobandas de óxidos de 

ferro (hematita, magnetita e maghemita), jaspe (chert impregnado por hematita fina) e/ou 

chert, além do minério de ferro associado. Possui espessura estimada entre 200 e 300 m, 

e o contato com as unidades subjacentes é concordante. 

A Formação Igarapé Cigarra é constituída por camadas de BIF recobertas por rochas 

vulcânicas máficas com intercalações de tufos, seguida por rochas sedimentares clásticas 

e químicas. Está em contato concordante com a Formação Carajás e apresenta algo entre 

1 e 3 km de espessura. 

A Formação Igarapé Boa Sorte, por sua vez, é a unidade superior do Grupo Grão Pará, 

sendo constituída por siltitos intercalados com folhelhos, ambos carbonosos e 

carbonáticos, com níveis arenosos em direção à base. 

Do ponto de vista estrutural, a região do Domínio Carajás é marcada por um trend geral 

E-W e WNW-ESSE Mesoarqueano, com feições dúcteis e reativações rúpteis no 

Neoarqueano (HASUI, 2012; VASQUEZ; ROSA-COSTA, 2008). Essas reativações 

desenvolveram os sistemas transcorrentes Carajás e Cinzento na porção norte do setor, 

sendo a porção sul controlada por um sistema compressivo dúctil. 

Sá (2010) ressalta a importância da falha transcorrente Carajás para a região, cortando 

quase toda a província com uma movimentação predominantemente sinistral, composta 

por feixes descontínuos. Segundo o autor, a porção norte da falha apresenta diversos 
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corpos de minério de ferro dobrados, falhados e rotacionados, controlados por 

ramificações líticas de sentido N-S. A porção norte também apresenta corpos de minérios 

controlados por essas ramificações líticas, apresentando um mergulho principal mais 

contínuo para norte. 

É importante mencionar que os maiores depósitos de minério de ferro da Província 

Carajás estão inseridos nas formações ferríferas bandadas da Formação Carajás, Grupo 

Grão-Pará, unidade metavulanossedimentar do Neoarqueano. Essas ocorrências se 

dividem ao longo da Serra dos Carajás nos seguimentos Serra Norte, Serra Leste e Serra 

Sul (Figura 4.2). Segundo Dardenne e Schobbenhaus (2001), a Serra Sul apresenta 

metamorfismo nitidamente mais elevado em virtude da zona de cisalhamento de alto 

ângulo, que provocou a completa recristalização dos jaspilitos, gerando verdadeiros 

itabiritos. Ainda de acordo com os autores, a Serra Norte e a Serra Leste, por outro lado, 

apresentam um metamorfismo ausente e/ou limitado, sendo o protominério dado por uma 

espessa camada de jaspilito totalmente preservado. 

A área de estudo está inserida em depósitos de ferro distribuídos ao longo de uma 

estrutura conhecida como sinclinório ou dobra de Carajás, que se agrupa em conjuntos 

denominados Serra Norte, Serra Sul, Serra Leste e São Félix. 

De forma mais específica, as cavidades alvo do presente estudo se desenvolvem em 

litologias ferríferas da Formação Carajás, que representa parte de um greenstone belt do 

Domínio Carajás. Nessa unidade estratigráfica estão incluídas formações ferríferas 

bandadas de fácies óxido com jaspilitos interdigitados a pacotes de metabasaltos e 

metavulcânicas ácidas, moderadamente a fortemente deformadas, metamorfisadas em 

fácies subxisto verde a anfibolito (JUSTO; LOPES, 2014). 

Os altos teores de Fe das litologias da Formação Carajás propiciam a formação de 

coberturas concrecionárias ferruginosas comumente denominadas “cangas”. Esses 

depósitos de idade cenozoica ocorrem na forma residual quando formados in situ pela 

lixiviação das bandas de chert dos jaspilitos ou de outros minerais/constituintes de outras 

rochas com teor expressivo de Fe; ou se estabelecerem na forma detrítica quando a rocha 

de origem (rica em Fe) é desagregada, transportada e posteriormente cimentada. Essas 

coberturas podem constituir carapaças de alta rigidez que se constituem excelentes 

elementos de sustentação para vazios subterrâneos. 
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Figura 4.2: Mapa simplificado da Província Mineral de Carajás, evidenciando os grandes 

lineamentos estruturais regionais. 
Fonte: Adaptado de Dardenne e Schobbenhaus (2001). 

Do ponto de vista estrutural, Vasquez e Rosa-Costa (2008) defendem que a estruturação 

geral do Domínio Carajás, onde se insere a área de estudo, é marcada por feixes de 

estruturas E-W e WNW-ESE, formando o Cinturão de Cisalhamento Itacaiúnas, 

implantado desde o Mesoarqueano. Reativações regionais rúpteis no Neoarqueano 

desenvolveram os sistemas transcorrentes Carajás e Cinzento na porção norte 

(PINHEIRO; HOLDSWOORTH10, 2000 apud VASQUEZ; ROSA-COSTA, 2008), 

enquanto a porção sul é controlada por um sistema compressivo, com leques imbricados 

de cavalgamentos oblíquos dúcteis (ARAÚJO; MAIA, 1991; COSTA et al.11, 1995 apud 

VASQUEZ; ROSA-COSTA, 2008). Formas sigmoidais formam a mais proeminente 

feição destes sistemas transcorrentes. Outra feição marcante é a Falha Carajás, com cerca 

de 130 km de comprimento, constituída por feixes curvilíneos e retos de direção geral 

                                                 

10 PINHEIRO, R. V. L.; HOLDSWORTH, R. E. Evolução tectono-estratigráfica dos sistemas 

transcorrentes Carajás e Cinzento, Cinturão Itacaiúnas, borda leste do cráton Amazônico, Pará. Revista 

Brasileira de Geociências, v. 30, n. 4, p. 597-606, 2000. 
11 COSTA, J. B. S. et al. Província Mineral de Carajás: aspectos tectono-estruturais, estratigráficos e 

geocronológicos. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Naturais, v. 7, p. 199-235, 

1995. (Série Ciências da Terra). 
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WNW-ESE e seus splays subordinados, cuja reativação gerou dobras e falhas diversas e 

complexas no Grupo Grão Pará e Formação Águas Claras (PINHEIRO; 

HOLDSWORTH, 1997; PINHEIRO; HOLDSWORTH12, 2000 apud VASQUEZ; 

ROSA-COSTA, 2008). Conjuntos de falhas N-S e NE-SW são atribuídos a eventos 

distensivos no Proterozóico. 

Braga (2016) discute a influência estrutural sobre as cavidades naturais em litologias 

ferríferas da região de Serra Norte (Carajás/PA). Com o objetivo principal de caracterizar 

as cavidades do entorno da mina N4E, do ponto de vista estrutural, visando compreender 

a relação entre a arquitetura regional/local e a gênese/evolução dessas feições, o 

pesquisador compara as estruturas mapeadas no interior de algumas cavernas com as 

direções principais de estabelecimento de canais de drenagem de primeira ordem. 

Importante considerar ainda, segundo o mesmo autor, que o tratamento estatístico 

objetiva a verificação da homogeneidade estrutural do substrato rochoso e os diagramas 

de roseta são a forma mais popular de fazê-la. É recomendado que os dados obtidos a 

partir da avaliação dos lineamentos sejam comparados aos obtidos em campo, e a 

interpretação de lineamentos deve ser seguida pela checagem de campo. 

 

                                                 

12 PINHEIRO, R. V. L.; HOLDSWORTH, R. E. Evolução tectono-estratigráfica dos sistemas 

transcorrentes Carajás e Cinzento, Cinturão Itacaiúnas, borda leste do cráton Amazônico, Pará. Revista 

Brasileira de Geociências, v. 30, n. 4, p. 597-606, 2000. 
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CAPÍTULO 5 

5 METODOLOGIA 

O entendimento da integração da espeleologia às práticas de mineração levou à 

estruturação da metodologia de trabalho em duas fases distintas e dependentes. A 

primeira correspondente à formulação do índice de classificação geotécnica de cavernas 

(Índice Geotécnico de Cavernas - IGC), envolvendo desde a seleção das cavernas até a 

definição das variáveis pertinentes ao estudo. A segunda fase considera a supressão 

assistida (quando uma caverna é monitorada até o seu impacto irreversível) e os 

monitoramentos sismográficos dos vãos da caverna, promovendo a calibração do modelo 

proposto na primeira fase, além das simulações de cenários para pesos e fatores atribuídos 

às variáveis do índice sugerido. 

A Figura 5.1 sintetiza um diagrama esquemático de atividades e insumos em cada fase do 

estudo. 

 

Figura 5.1: Diagrama esquemático da metodologia de trabalho (atividades e insumos). 
Fonte: Dados da pesquisa. 

A proposta de elaboração de um Índice Geotécnico de Cavernas (IGC) que represente a 

estabilidade das cavernas situadas ao entorno de minas em operação, ou em projetos em 

licenciamento, almeja dar subsídio aos inúmeros processos em análise pelos órgãos 
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ambientais, assim como aos trabalhos técnicos de mineração corriqueiros em minerações 

a céu aberto. As exigências da legislação ambiental em vigor no Brasil, conciliadas à 

evolução do conhecimento geotécnico aplicado à espeleologia, subsidiam o 

desenvolvimento desse método de classificação da estabilidade geotécnica de cavernas. 

Um conjunto de cavernas em litologias ferríferas na região de Carajás vem sendo 

monitorado ao longo dos últimos cinco anos. Os dados de campo registrados em 

documentos denominados de “Relatórios do Plano Básico Ambiental de Carajás” são 

referência para a composição do Banco de Dados de Variáveis Geotécnicas e 

Espeleológicas desta tese. 

A Figura 5.2 apresenta os pontos abordados na primeira fase da metodologia desta tese. 

 

Figura 5.2: Etapas envolvidas na formulação do Índice Geotécnico de Cavernas (IGC). 
Fonte: Dados da pesquisa. 

5.1 Definição das variáveis do IGC 

A partir da revisão da bibliografia, considerando-se as práticas de levantamentos 

geotécnicos em vãos subterrâneos e os estudos desenvolvidos em espeleologia, observa-

se que os fenômenos de movimentação das estruturas físicas espeleológicas estão 

fortemente relacionados a quatro variáveis principais, as quais sugere-se quantificar e 

inter-relacionar para se prever o comportamento geotécnico das cavernas perante os 

esforços naturais ou induzidos por ações antrópicas ao seu redor. As quatro variáveis são: 

• classe geomecânica; 

• geometria do vão; 

• morfologia; 
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• espessura de teto. 

Ao longo dos últimos cinco anos, a partir das observações de campo e registros dos 

monitoramentos realizados, constatou-se que estas quatro variáveis selecionadas têm 

importância relevante nas deformações observadas em cavernas ferríferas, sejam elas 

provocadas por influência antrópica (detonações, operações gerais de mina) ou naturais. 

Para a classificação geomecânica dos vãos da amostra, os métodos convencionais de 

avaliação de estabilidade em vazios subterrâneos foram norteadores nas análises de 

estabilidade. Consagrados na geotecnia convencional, o maciço rochoso foi classificado 

pelos sistemas propostos por Barton, Lunde e Lien (1974), Bieniawski (1989) e 

Laubscher (1990). Com isso, os vãos tiveram sua estabilidade avaliada por três 

abordagens distintas, buscando-se avaliar a que melhor se adequasse à amostra dessa 

pesquisa e melhor resultado trouxesse na sua aplicação no índice de estabilidade 

geotécnica proposto. 

Dessa forma, para a classificação geomecânica dos maciços em que as cavernas e seus 

vãos estão inseridos foi utilizado o sistema de classificação geomecânica RMR proposto 

por Bieniawski (1973, 1989), visto que o RMR contempla uma série de propriedades 

perfeitamente aplicáveis às análises geotécnicas para classificação geomecânica dos 

maciços rochosos que envolvem os vãos das cavernas da amostra. 

5.1.1 Classificação geomecânica 

Durante a campanha de mapeamento geológico-geotécnico, foram identificadas as 

litologias das paredes e teto das cavernas, bem como foram caracterizadas as porções do 

maciço rochoso para posterior classificação geomecânica. A metodologia de trabalho 

seguiu as premissas dos procedimentos estabelecidos nos sistemas de classificação 

citados no capítulo de revisão bibliográfica desta tese. 

O mapeamento geológico-geotécnico foi realizado de forma a permitir a classificação por 

três sistemas: Q de Barton, Lunde e Lien (1974), RMR de Bieniawski (1984, 1989) e 

MRMR de Laubscher (1990), considerando-se os respectivos fatores ponderadores 

estabelecidos nos próprios sistemas de classificação. 
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Para cada ponto de mapeamento realizado nas cavidades foi calculada a classe 

geomecânica do maciço rochoso, como exposto no Apêndice F. Como sugerido pelos 

autores, em pontos com mais de uma classificação, adotou-se a de menor classificação 

geomecânica como característica do ponto. Para o cálculo do RQD, foi adotada a equação 

proposta por Priest e Hudson (1976). 

De forma análoga, quando o vão apresentava mais de um ponto de mapeamento, o que 

implica em mais de uma classe geomecânica de maciço, adotou-se a de menor 

classificação. Com isso, buscou-se avaliar o cenário crítico de estabilidade, adotando todo 

o vão como de qualidade do pior maciço rochoso presente. 

O memorial de cálculo com os valores adotados e os resultados obtidos com cada 

metodologia, considerando o resultado cartográfico estão também disponíveis no 

Apêndice G. 

5.1.1.1 Hidrogeologia 

As cavernas selecionadas foram investigadas por um período de quatro estações 

chuvosas, sendo mapeados e monitorados todos os pontos de gotejamento, conforme 

apresentado no Apêndice D, buscando avaliar sua influência na dinâmica da sua 

estabilidade estrutural. Como sugerido por Dutra (2017), a água tem importante 

influência na estabilidade física de cavidade naturais ferríferas e, dessa forma, essa 

variável foi considerada com especial atenção nas análises de estabilidade. 

Também foi adotado como padrão de procedimento, que a supressão assistida das 

cavernas fosse realizada no período de chuvoso (entre os meses de outubro e março), de 

forma que o maciço rochoso estivesse o mais próximo possível da condição de saturação. 

Tal diretriz buscou maximizar o efeito da água, novamente visando a calibração do IGC 

no cenário mais crítico para a estabilidade estrutural dos vãos analisados. Os mapas dos 

vãos com os pontos de gotejamento ou surgência de água identificados em campo estão 

disponíveis no Apêndice D. 

No que tange à geometria dos vãos, a variável raio hidráulico, proposta e usada por 

Laubscher (1990) é também aplicável a cavernas, como já de conhecimento na literatura 

científica, e se manteve como uma variável do IGC. 



 

115 

5.1.2 Geometria do vão 

Devido à irregularidade das paredes e à presença frequente de reentrâncias em cavidades 

naturais, para o cálculo do raio hidráulico, dado pela razão entre área da seção do vão e o 

respectivo perímetro, considerou-se um “vão efetivo”, traçado no vão analisado, porém 

de forma a desconsiderar, das estimativas a irregularidade e as reentrâncias. Como esse 

índice está relacionado ao grau de suporte do vão, usar o contorno obtido a partir do 

escaneamento a laser da cavidade inclui as reentrâncias e a irregularidades das paredes, 

que apresentam desprezível papel no suporte do vão. Dessa forma, esse perímetro 

adicional foi descartado. Tal medida buscou evitar o cálculo do raio hidráulico mais 

arrojado do que de fato se apresenta o contexto estrutural no campo, tornando a estimativa 

mais próxima das condições de suporte efetivo do vão. 

Para cada caverna estudada foi criado um mapa com a divisão de vãos e os vãos efetivos 

considerados no cálculo do respectivo raio hidráulico. Como exemplo, tem-se o mapa de 

vãos da caverna N4E_0026 na Figura 5.3. As demais figuras contendo os mapas 

topográficos e os mapas dos vãos das cavernas são apresentadas nos Apêndices A e C, 

respectivamente. 

 

Figura 5.3: Mapa de vãos da cavidade N4E_0026. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Ainda com base nas observações de campo e também na literatura científica, constatou-

se que apenas as duas variáveis citadas anteriormente se mostravam insuficientes aos 

estudos de modelagem das deformações espeleológicas e construção do sistema de 

classificação geotécnica como input a modelos de previsibilidade de danos. Dessa forma, 

02 outras variáveis foram recorrentemente registradas nas avaliações de estabilidade das 

cavernas estudadas, a espessura de teto e a morfologia de teto, sendo elas então, também 

consideradas na formulação do Índice Geotécnico de Cavernas. 

5.1.3 Morfologia de teto 

A morfologia do teto foi definida com base na malha de pontos das cavidades da amostra, 

extraídas das seções do monitoramento 3D a laser. Considerou-se três classes: Abóbada, 

Plana e Abóbada invertida. A Figura 5.4, contempla as seções tipo dessas classes. 

 

Figura 5.4: Seções tipo das classes de morfologia de teto. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

Para cada vão, foram avaliadas seções de aproximadamente 20 cm de espessura no 

principal eixo de desenvolvimento e no ortogonal nas malhas de ponto das cavidades 

amostradas. Essas seções foram enquadradas nos tipos expostos na Figura 5.4 e 

classificaram-se os tetos dos vãos de acordo com a predominância de cada tipo de 

morfologia de teto. 

Para as cavidades N4E_0028, N4WS_0022 e N5S_0023, a morfologia do teto foi obtida 

a partir dos levantamentos de campo e da análise dos perfis e cortes disponíveis nos mapas 
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espeleométricos, uma vez que as limitações geométricas das entradas restringiam a 

utilização dos equipamentos para escaneamento dos vãos. 

5.1.4 Espessura de teto 

Segundo Beraldin et al.13 (2000 apud ARAÚJO et al., 2016), a necessidade de aquisição 

de dados topográficos precisos e de alta densidade, em um curto espaço de tempo, tem 

ampliado o campo de aplicações da tecnologia LIDAR, a qual usa recursos do 

escaneamento a laser e tem abrangência em diversas áreas de projetos de engenharia, 

incluindo projetos no campo da espeleologia, como no caso desta pesquisa. Vale ressaltar 

que a International Society for Rock Mechanics (2014) aborda que as técnicas de laser 

scanner 3D se desenvolveram desde a década de 90, permitindo a captura 3D de dados 

digitais e imagens associadas com alta velocidade e precisão. 

Nesta pesquisa, os serviços realizados com a tecnologia LIDAR podem ser assim 

sintetizados: 

• Georreferenciamento das cavernas na topografia local; 

• Levantamento topográfico 3D das cavernas; 

• Levantamento da superfície do terreno ao entorno das cavernas; 

• Processamento da nuvem de pontos (levantamentos internos e externos às 

cavidades); 

• Geração de mapas 3D. 

5.1.4.1 Georreferenciamento 

Para a coleta das coordenadas de alta precisão, no Datum SAD69, utilizou-se um receptor 

Global Navigation Satellite of Systems (GNSS) de dupla frequência no modo de correção 

em tempo real - RTK (Figura 5.5). 

O processo de georreferenciamento consiste na coleta de, no mínimo, dois trios de 

coordenadas nas proximidades das cavidades para fixação da orientação, escala e altitude. 

                                                 

13 BERALDIN, J.-A. et al. Real world modelling through high resolution digital 3D imaging of objects 

and structures. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, v. 55, n. 4, p. 230-250, 

Nov. 2000. 
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Sobre esses pontos foram posicionados alvos esféricos, considerados nas nuvens de 

pontos e posteriormente modelados para esferas de raio e centro conhecidos. As 

especificações técnicas desse equipamento são: 

Precisões: 

• Modo Estático (Base) 

− Horizontal: 3 mm + 0.1 ppm 

− Vertical: 3. 5 mm + 0.4 ppm 

• Modo RTK (Pontos de georreferenciamento das cavidades): 

− Horizontal: 10 mm + 1 ppm 

− Vertical: 15 mm + 1 ppm 

 

Figura 5.5: Equipamento GNSS utilizado para o georreferenciamento da nuvem de pontos. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

5.1.4.2 Levantamento de pontos externo e interno às cavernas 

Para o levantamento da forma das cavernas e de suas respectivas superfícies foi utilizado 

um modelo de scanner 3D compacto, uma vez que algumas cavernas possuem dimensões 

reduzidas. Este equipamento permitiu a coleta dos dados de forma precisa e possui as 

seguintes características: 

• Alcance: 30 metros 

• Acurácia: 1 a 3 cm 

• Taxa de coleta: 43200 pts/seg 
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Figura 5.6: Equipamento portátil utilizado para o escaneamento a laser. 
Fonte: Acervo do autor. 

5.1.4.3 Processamento da nuvem de pontos 

A amarração ou registro das nuvens de pontos é a junção de forma organizada de todas 

as nuvens coletadas em cada posição do laser Scanner em uma cavidade, consistindo no 

tratamento e remoção de pontos coletados sobre objetos que não são de interesse aos 

levantamentos, como vegetação, poeiras ou alguma interferência que tenha afetado o 

feixe de Laser 3D. A Figura 5.7 ilustra esse tratamento e limpeza da nuvem de pontos. 

 

Figura 5.7: a) Vista de topo das nuvens de pontos de uma caverna com destaque na área de 

interesse, que é bem menor que o total escaneado; b) Nuvem de pontos da área de interesse; c) 

Ilustração da interferência da vegetação nos levantamentos; d) Nuvem de pontos sem a 

interferência da vegetação. 
Fonte: Acervo do autor. 

5.1.4.4 Geração de produtos 

Após o tratamento de dados, vários produtos podem ser gerados, embora nesta tese 

tenham sido restritos a: 
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• Geração de malha 3D 

• Cálculo de área e volume 

• Medição da espessura de teto através do cruzamento dos dados de cavidades x 

superfície. 

• Levantamentos lito-estruturais. 

A partir da nuvem de pontos obtida na fase de escaneamento a laser foi gerado um modelo 

de elevações do teto das cavidades. Esse produto foi subtraído do modelo digital de 

elevação de terreno considerado no trabalho, obtendo-se um produto com os valores de 

espessura de teto. Por meio de análise estatística ponto a ponto foi possível calcular o 

valor médio para espessura de teto de cada vão. Os mapas com os mapas topográficso 3D 

das cavernas e respectivas nuvens de pontos estão disponíveis no Apêndice B desta tese. 

O modelo digital de terreno fornecido é resultado do tratamento dos dados adquiridos em 

um aerolevantamento que consistiu na captação de imagens fotográficas digitais, 

realizada com câmara aérea digital, modelo ADS-40 da fabricante LEICA, e perfilamento 

com sensor LASER, ambos referenciados ao Sistema Geodésico Brasileiro, originando 

ortofotocartas planialtimétricas na escala 1:5.000, modelos digitais de superfície (MDS) 

e modelos digitais do terreno (MDT). 

5.2 Seleção das cavernas estudadas 

Com base na seleção das variáveis, para a construção do índice proposto, 27 cavernas 

foram selecionadas para o estudo de classificação geotécnica, sendo elas representativas 

do ambiente espeleológico da Província Mineral de Carajás, no estado do Pará. A Tabela 

5.1 expressa a proporção da amostra das cavidades para cada área de mina contida na 

região de Carajás. 

Tabela 5.1: Distribuição das cavidades naturais subterrâneas do estudo. 

Mina Número de cavidades Percentagem da amostra 

N4E 13 48% 

N4WS 7 26% 

N5S 7 26% 

TOTAL 27 100% 

 

Nessa unidade espeleológica, 305 cavidades nos arredores das minas em operação, são 

de litologia ferrífera, sendo a grande maioria (cerca de noventa por cento) constituídas de 
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teto e paredes em canga (VALE, 2014). A Figura 5.8 indica a localização das cavidades 

na região objeto de estudos, no Complexo Minerador de Carajás. 

 

Figura 5.8: Mapa de localização das 27 cavernas selecionadas. 
Fonte: Acervo do autor. 

Para a seleção das cavidades da amostra, foram consideradas os seguintes critérios: 

a) Representatividade da população de cavernas na unidade geomorfológica de 

Carajás, considerando-se litologia, dimensões e as quatro variáveis selecionadas, de 

forma que os modelos a serem desenvolvidos permitissem sua replicação em toda 

a unidade, sem restrições técnicas ou geológicas; 

b) Proximidade das cavernas às atividades de lavra, possibilitando o monitoramento 

das deformações estruturais face aos esforços antrópicos através de instrumentos 

sismográficos e inspeções visuais de campo; 

c) Amostragem passível de validação estatística, a partir da qual fosse possível obter 

o maior número de variáveis físicas, como divisão em vãos, espessura e forma do 

teto e formas geométricas dos vãos, sugeridos para análise e construção do índice 

proposto; 
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d) Possibilidade de acesso para caracterização tanto da cavidade quanto do maciço 

rochoso, conforme parâmetros adotados nos sistemas de classificação geomecânica 

propostos por Barton, Lunde e Lien (1974), Bieniawski (1989) e Laubscher (1990); 

e) Autorização de supressão ou impacto, emitida pelo órgão licenciador competente, 

como IBAMA, no caso de Carajás. Isso implica que a caverna tenha um plano de 

monitoramento sismográfico estabelecido para levantamento e coleta de dados, 

concomitantemente ao avanço das frentes de lavra em direção às mesmas, 

permitindo obter, através de observações de campo, o acompanhamento das 

deformações dos vãos estabelecidos previamente e, posteriormente, calibrar os 

modelos de previsibilidade de impactos negativos irreversíveis sugeridos nesta tese. 

A Tabela 5.2 apresenta, com base nas premissas anteriores, as 27 cavidades selecionadas 

e seus atributos litológicos, espeleométricos e de relevância. 

Tabela 5.2: Dados litológicos e espeleométricos das cavidades selecionadas. 

Cavidades Relevância Litotipo 
PH 

(m) 

Desnível 

(m) 

Área 

(m²) 

Volume 

(m³) 

N4E_0015 Alta FFB e Canga 65 6 253 547 

N4E_0016 Alta FFB 30 3,2 113 114 

N4E_0021 Alta FFB 41 6,6 164 330 

N4E_0022 Máxima FFB e Canga 175 12,4 1082 750 

N4E_0023 Máxima FFB e Canga 65 5,6 274 222 

N4E_0026 Alta FFB e Canga 162 18 451 695 

N4E_0027 Alta FFB e Canga 14 3,5 24 29 

N4E_0028 Alta FFB 25 2,5 81 113 

N4E_0037 Alta FFB e Canga 11,2 1,2 19 18 

N4E_0039 Alta FFB 30,6 3,6 69 67 

N4E_0044 Alta FFB e Canga 23,1 1,1 48 31 

N4E_0061 Alta FFB e Canga 35 1 112 134 

N4E_0086 Alta FFB e Canga 15,5 1,7 32 37 

N4WS_0001 Alta FFB 13 4,4 64 68 

N4WS_0008 Alta FFB e Canga 79 9,2 445 876 

N4WS_0022 Alta FFB 10,5 2,9 31 91 

N4WS_0050/51 Alta FFB e Canga 20,5 4,8 178 207 

N4WS_0059 Alta FFB e Canga 16 3,2 52 67 

N4WS_0060 Alta FFB 12,5 1,7 15 8 

N4WS_0065 Alta FFB 13,5 1,8 15 12 

N5S_0001 Alta FFB e Canga 16 3 31 40 

N5S_0011 Alta FFB e Canga 104 11 471 898 

N5S_0023 Alta FFB 26,5 2,9 32 19 

N5S_0071 Alta FFB e Canga 8,3 1,6 17 19 

N5S_0072 Alta FFB e Canga 25 2 71 82 

N5S_0073 Alta FFB, Máfica e Canga 20 0,6 43 28 

N5S_0075 Alta FFB e Canga 32 3 76 59 

(FFB = Formação Ferrífera Bandada) 

Fonte: Dados compilados pelo autor. 
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5.3 Definição dos vãos 

Nos estudos geotécnicos, de uma maneira geral, a consideração dos vãos como unidades 

de análise de estabilidade das estruturas subterrâneas é bastante usual, uma vez que 

quanto mais uniforme e homogênea a unidade, melhor sua representatividade por 

parâmetros matemáticos de interpretação das variáveis geomecânicas. Dessa forma, as 27 

cavernas estudadas foram compartimentadas em vãos, promovendo uma escala de análise 

muito mais efetiva no que tange as avaliações de estabilidade das estruturas geotécnicas 

que compõem as cavernas como um todo. 

Para tais análises geotécnicas, a geometria da zona de interesse é fundamental, sendo a 

compartimentação em vãos necessária para aplicação das metodologias gráficas de 

avaliação de estabilidade. 

Além disso, como anteriormente mencionado, o ponto de pior classificação geomecânica 

do maciço rochoso foi adotado como o representativo do vão, concedendo um caráter 

conservador à análise. Da mesma forma, o vão com pior avaliação de estabilidade passa 

a ser o representativo da cavidade na qual está inserido, em concordância com o princípio 

da precaução, amplamente usado na área ambiental. 

Na geotecnia, a variável relacionada à geometria do vão diz respeito às condições de 

suporte às quais o vão está sujeito. Dessa forma, os principais critérios considerados para 

delimitação dos vãos, como previsto na literatura, podem ser sintetizados da seguinte 

forma: 

• Mudança na direção do maior desenvolvimento do vão, mudando as distribuições 

de tensões nesses cantos e, por conseguinte, as condições de suporte do vão; 

• Estreitamento do vão ou conduto (lateralmente – pelas paredes – e/ou verticalmente 

– pelo teto e/ou piso), o que confere, no ponto de constrição, mudança na condição 

suporte do vão pela concentração de tensão, promovendo a divisão entre os vãos 

em questão. 

Os critérios para divisão dos vãos e a quantidade estabelecida para cada caverna estão 

expostos na Tabela 5.3. 
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Tabela 5.3: Quantidade e características dos vãos das cavernas selecionadas. 

Cavidade 
Quantidade 

de vãos 
Critérios 

N4E_0015 2 
Divididos de acordo com a mudança de direção dos condutos e constrição 

na passagem 

N4E_0016 2 Transição com pilares e diferença de nível e altura 

N4E_0021 2 
Diferença de qualidade do maciço, declividade, altura e largura dos dois 

vãos 

N4E_0022 6 
Divididos de acordo com estreitamentos, mudança de direção e altura dos 

salões 

N4E_0023 2 
Divididos de acordo com estreitamento e mudança de direção dos dois 

salões 

N4E_0026 6 
Divididos de acordo com estreitamentos, mudança de direção e altura dos 

salões, bem como presença de pilares com função estrutural 

N4E_0027 1 Cavidade possui características semelhantes em sua extensão 

N4E_0028 1 Cavidade possui características semelhantes em sua extensão 

N4E_0037 1 Cavidade possui características semelhantes em sua extensão 

N4E_0039 3 Cavidade com desnível e alturas de salões muito distintos 

N4E_0044 2 Vãos definidos por mudança de direção e diferença de largura 

N4E_0061 1 Cavidade possui características semelhantes em sua extensão 

N4E_0086 1 Cavidade possui características semelhantes em sua extensão 

N4WS_0001 1 Cavidade possui características semelhantes em sua extensão 

N4WS_0008 5 
Divididos de acordo com estreitamentos, mudança de direção e altura dos 

salões 

N4WS_0022 1 Cavidade possui características semelhantes em sua extensão 

N4WS_0050/51 5 
Divididos de acordo com estreitamentos, mudança de direção e altura dos 

salões 

N4WS_0059 1 Cavidade possui características semelhantes em sua extensão 

N4WS_0060 1 Cavidade possui características semelhantes em sua extensão 

N4WS_0065 1 Cavidade possui características semelhantes em sua extensão 

N5S_0001 3 
Divididos de acordo com estreitamentos, mudança de direção e altura dos 

salões 

N5S_0011 8 
Divididos de acordo com estreitamentos, mudança de direção e altura dos 

salões 

N5S_0023 2 Vãos definidos de acordo com estreitamento importante entre os vãos 

N5S_0071 1 Cavidade possui características semelhantes em sua extensão 

N5S_0072 1 Cavidade possui características semelhantes em sua extensão 

N5S_0073 1 Cavidade possui características semelhantes em sua extensão 

N5S_0075 2 
Divididos de acordo com a altura dos salões, condicionadas por fratura 

importante 

 

5.4 Formulação do IGC 

Inspirado nas metodologias de classificação de maciços rochosos consagradas na 

literatura, buscou-se formular o índice geotécnico de cavernas (IGC) de forma simples e 

objetiva de maneira a propiciar sua aplicação imediata em diversos cenários da mineração 

e espeleologia de uma maneira geral. 
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Figura 5.9: Variáveis componentes do Índice Geotécnico de Cavernas (IGC). 
Fonte: Dados da pesquisa. 

Neste sentido, o IGC trata-se de uma soma de fatores relacionados às classes das variáveis 

consideradas importantes ao índice, como concebido através da equação (16): 

 𝐼𝐺𝐶 =  𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒 𝐺𝑒𝑜𝑚𝑒𝑐â𝑛𝑖𝑐𝑎 + 𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟𝐺𝑒𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑜 𝑣ã𝑜  +  𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟𝑀𝑜𝑟𝑓.𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑡𝑜 +

 𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟𝐸𝑠𝑝.𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑡𝑜 Equação (16) 

Da mesma forma que Bieniawski (1973, 1974, 1989), buscou-se que o IGC também 

variasse de 0 a 100 e tivesse cinco classes de interpretação e que, quanto menor o valor 

do IGC (mais próximo de zero), pior seria a avaliação de estabilidade do vão analisado. 

A Tabela 5.4 expressa o detalhamento das cinco classes de suscetibilidade consideradas 

como referência na interpretação do IGC. 

Tabela 5.4: Classes de suscetibilidade a instabilidade estrutural consideradas para o IGC. 

Suscetibilidade Faixa do IGC Interpretação da classe do vão 

Muito baixa IGC > 80 Condições de estabilidade favorecidas 

Baixa 60 < IGC ≤ 80 Estabilidade geotécnica suscetível se submetido a esforços não controlados 

Moderada 40 < IGC ≤ 60 
Condições de estabilidade moderadas com possibilidade de abatimentos 

localizados 

Alta 20 < IGC ≤ 40 
Estabilidade comprometida por influência de esforços externos, pertinentes a 

ações antrópicas e/ou forças não cotidianas da natureza 

Muito alta IGC ≤ 20 

Estabilidade altamente comprometida, alta densidade de pontos frágeis 

sujeitos a abatimentos localizados influenciados por ações externas ou 

naturais 
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5.4.1 Tratamento estatístico das variáveis 

Para a elaboração das tabelas análogas às propostas por Bieniawski (1973, 1974, 1989), 

faz-se necessário propor as faixas de interpretação das variáveis, quando pertinente. 

Dessa forma, de posse dos dados da amostra de 63 vãos correspondentes às 27 cavernas, 

foi realizado uma análise estatística para sugestão das faixas de análise. 

Salienta-se que a etapa de sugestão de faixas de interpretação das variáveis é antecedente 

à etapa de sugestão dos fatores associados a cada faixa que, considerando-se as quatro 

variáveis, devem ser somados para a obtenção do IGC. A etapa de tratamento estatístico 

é, fundamentalmente, dependente da amostra disponível, sendo este um fator considerado 

na seleção do número de cavernas consideradas na amostra. 

5.4.2 Classe geomecânica 

A classificação geomecânica é considerada no IGC através do sistema RMR de 

Bieniawski (1973, 1974, 1989). Esse sistema, cujo índice varia de 0 a 100, já oferece as 

classes de interpretação propostas pelo autor e, da mesma forma, são consideradas nessa 

tese. 

A seguir são apresentados os critérios para seleção do método gráfico utilizado na 

formulação do IGC. Dessa forma, as classes adotadas no IGC são as mesmas propostas 

por Bieniawski (1973, 1974, 1989). 

5.4.2.1 Critérios para seleção do método gráfico de estabilidade 

Com o objetivo de se balizar a análise de estabilidade dos vãos que constituem o conjunto 

amostral dessa pesquisa, uma amostra de 63 vãos foi submetida aos principais métodos 

gráficos de estabilidade já consagrados na literatura, a saber Barton, Laubscher e Jordá-

Bordhole. Embora em um diferente contexto de análise (espeleologia de cavernas 

ferríferas), a acurácia dos métodos pode propiciar uma importante análise para a 

concepção do índice geotécnico proposto nesta tese. 

5.4.3 Geometria do vão (raio hidráulico) 

O raio hidráulico é uma variável quantitativa contínua, que varia, em tese, de 0 ao infinito. 

Dessa forma, faz-se necessário propor os limites estatísticos de interpretação das classes. 
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Para tal, avaliou-se a distribuição dessa variável na amostra em estudo, considerando-se 

as medidas de tendência central e a sua dispersão. No capítulo Resultados são 

apresentadas as principais estimativas, o histograma e o boxplot da distribuição. 

Em seguida, procedeu-se a divisão da amostra, considerando-se como premissa, 

categorizar a variável em três classes distintas, a saber, raio hidráulico pequeno, regular 

ou grande. 

5.4.4 Espessura de teto 

A espessura de teto, bem como o raio hidráulico, é uma variável quantitativa contínua, 

que varia de 0 ao infinito, fazendo-se necessário propor os limites estatísticos de 

interpretação das classes. 

Seguindo o mesmo critério, avaliou-se a distribuição da amostra disponível, 

considerando-se as medidas de tendência central e a sua dispersão, também apresentados 

nos Resultados, juntamente com o histograma e o boxplot da distribuição. 

Com base nessa análise, avaliou-se a melhor forma de se dividir a distribuição em três 

classes distintas, pequena, regular ou grande. 

5.4.5 Morfologia de teto 

Diferentemente das variáveis anteriores, a morfologia de teto já é uma variável categórica, 

uma vez que há apenas três categorias nominais possíveis – teto em forma abobadada, 

teto planar ou teto em forma de abóbada invertida. Dessa forma, foi realizado apenas um 

gráfico de Paretto para organização dos dados. 

Considerando-se as quatro variáveis selecionadas, definiu-se, então, o fluxograma 

exposto na Figura 5.10 como balizador do tratamento estatístico das variáveis para sua 

categorização. 
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Figura 5.10: Fluxograma do tratamento estatístico das variáveis selecionadas. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

5.5 Ponderação das variáveis do IGC 

Uma vez definidas as variáveis de cada vão, considerando-se as classes estatísticas que 

elas se encontram, faz-se necessário para a estimativa do IGC, obter quais os pesos das 

variáveis e, ainda, quais os fatores de soma de cada classe das variáveis. 

Para obtenção desses valores, a regulagem do IGC foi dividida em duas etapas, 

consistindo a primeira na comparação com a avaliação fornecida pelo ábaco de Laubscher 

adaptado e a segunda, no monitoramento e acompanhamento das supressões assistidas 

em campo, a qual corresponde à calibração do IGC propriamente dito. 

5.5.1 Etapa 1 – Aplicação do ábaco de Laubscher adaptado 

A primeira etapa de elaboração do IGC teve como referência a metodologia desenvolvida 

por Laubscher, a qual oferece uma avaliação de estabilidade para cada vão da amostra. 

Pelo fato do ábaco de Laubscher apresentar apenas três classes de estabilidade: instável, 

transição e estável e como estabeleceu-se conceitualmente que o IGC seria composto por 

cinco classes, o ábaco de Laubscher foi adaptado aos estudos propostos nesta pesquisa, 

tendo suas curvas atribuídas a fatores de segurança. Dessa forma, adotou-se a curva entre 

caving (Instável) e transição como FS = 0,8 e à curva entre transição e estável, atribuiu-

se o FS = 1,3. Ou seja, o FS = 1,0 estaria entre as duas curvas “interpoladas”, de forma 
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coerente com a análise proposta pelo próprio autor de que seria uma área de transição. A 

adaptação do ábaco de Laubscher está exposta na Figura 5.11. 

 

Figura 5.11: Ábaco de Laubscher (1990) adaptado. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

Ainda neste contexto, as classes de suscetibilidade foram correlacionadas aos Fatores de 

Segurança (FS), considerando-se os intervalos correlacionados com as classes 

pretendidas para o IGC, conforme exposto na Tabela 5.5. 

Tabela 5.5: Intervalos do FS no ábaco modificado de Laubscher. 

Suscetibilidade a esforços externo Faixa do FS 

Muito baixa FS > 1,8 

Baixa 1,5 < FS ≤ 1,8 

Moderada 1,3 < FS ≤ 1,5 

Alta 1,0 < FS ≤ 1,3 

Muito alta FS ≤ 1,0 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Para a definição dos fatores de segurança limítrofes, adotaram-se critérios convencionais 

em projetos de engenharia. Cavidades com FS ≤ 1,0 apresentam suscetibilidade iminente 

a rupturas e, dessa forma, seriam classificadas pelo ábaco de Laubscher modificado como 

“muito alta suscetibilidade”. Para 1,0 < FS ≤ 1,3, os vãos estariam no restante da área de 

transição, considerada pelo autor como suscetível a instabilizações geotécnicas, sendo 

razoável classificar como “alta suscetibilidade”. Para a divisão das demais classes, 

adotou-se o limite de FS = 1,5 (valor consagrado para condição final de estruturas 

geotécnicas) e FS = 1,8 (buscando manter mesmo intervalo da classe de “alta 

suscetibilidade” para a classe de “baixa suscetibilidade”). 

Em síntese, a primeira etapa consistiu, em se contrastar a avaliação de estabilidade 

fornecida pelo ábaco de Laubscher modificado (Figura 5.11) com a avaliação de 

estabilidade de simulações do IGC, realizada a partir de diferentes cenários (variando 

valores atribuídos a pesos e fatores). O cenário para o qual houvesse maior número de 

vãos com mesma avaliação de estabilidade pelas duas metodologias seria, pela 

abordagem considerada, o mais favorável a ser adotado. 

5.5.2 Etapa 2 – Acompanhamento das deformações em campo 

De posse da referência de estabilidade alcançada com a 1ª Etapa do IGC em cada vão da 

amostra foi realizada uma reavaliação considerando-se, principalmente, as informações 

obtidas nas campanhas de campo pertinentes ao acompanhamento das deformações 

ocorridas face aos esforços provenientes das operações de lavra no sentido de suprimir as 

cavidades autorizadas (supressão assistida), sendo também tratados dados do 

monitoramento geomecânico, quando aplicável. 

No caso das cavernas que não sofreram nenhum impacto, foram considerados indicadores 

qualitativos de seu contexto de estabilidade, buscando-se viabilizar, mesmo sem sua 

supressão, uma referência para a calibração do IGC nas observações de campo. Esses 

indicadores foram selecionados com base na prática da espeleologia convencional, 

corroborados também pela percepção em campo no acompanhamento das cavernas em 

litologias ferríferas, conforme demonstrado na Tabela 5.6 a seguir. Eles avaliam 

sobretudo o histórico de abatimento de pontos específicos dos vãos da caverna, o que se 

sabe estar associado à sua dinâmica evolutiva natural. 
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Tabela 5.6: Indicadores de Campo (Referências para auxílio na calibração do IGC) 

Classificação Ocorrência Nota Técnica 

Geométrico 

Presença de blocos decimétricos e 

métricos no piso 

Correlação do tamanho dos 

blocos com o volume dos vãos é 

um bom indicador da 

previsibilidade dos tipos de 

deformações possíveis de ocorrer 

Presença de blocos desconfinados por 

estruturas no teto ou paredes 

Pares de fraturas subverticais 

truncados por fratura sub-

horizontal 

Geomecânico/ Geotécnico 

Presença de cicatrizes de abatimento 

nas paredes e teto aparentemente 

recentes 

As tensões que originaram as 

alterações físicas podem ainda 

ser atuantes 

Presença de água 

Zonas de maciço saturado 

quando associadas a porções 

muito alteradas e de fácil 

desagregação favorecem a 

instabilidade das porções de 

rochas envolvidas 

Zonas com mudança brusca de 

qualidade do maciço 

Marcam estruturas controladoras 

que podem ser reativadas 

Presença de desplacamento 

Ocorrências de desplacamentos 

recentes demonstram a dinâmica 

contemporânea da cavidade 

Geológico/Intempérico 

Intersecção de estruturas persistentes 

em maciço de baixa coesão 

Zonas intemperizadas cortadas 

por mais de uma família de 

fratura ou juntas podem 

representar locais de alta 

suscetibilidade a abatimentos 

Presença de bandamento subhorizontal 

ou basculado em maciço de baixa 

coesão 

Zonas intemperizadas e de 

natureza geológica com 

predisposição a movimentações 

gravitacionais representam locais 

de alta suscetibilidade a 

abatimentos 

Espeleogenético 
Presença de blocos empilhados em 

arranjo desordenado 

Ocorrência deste tipo de feição 

(Cavidades em Talus) 

correspondem a zonas de 

instabilidade estrutural e 

potencial de colapso 

Biológico 

Presença de manchas de fungos 

(coloração esbranquiçada intensa ou 

fraca) 

Permitem avaliação do tempo da 

ocorrência do desplacamento 

 

Assim, os indicadores considerados foram presença de blocos decimétricos e métricos no 

piso, presença de cicatrizes de abatimento nas paredes e teto aparentemente recentes, 

maciço saturado de moderada a muito baixa qualidade e zonas com mudança brusca de 

qualidade do maciço, por exemplo em contato litológico de rochas de qualidade muito 

distintas. A presença desses indicadores está associada à suscetibilidade do vão. Uma das 

características visuais de fácil observação, usadas na interpretação de desplacamentos 

pontuais recentes, e a presença de manchas de coloração branca resultantes da presença 
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de fungos que facilmente demonstram, quando descontinuadas na imagem, a ocorrência 

de desplacamentos recentes. 

Apesar de subjetivos, esses indicadores forneceram uma referência do IGC esperado para 

as cavernas que não foram suprimidas e que não apresentavam monitoramento 

geoestrutural. Com isso, foi possível calibrar o índice considerando-se também esses 

dados, refinando-se mais o modelo. 

Com base nessas informações, mais simulações foram geradas, refinando-se o cenário 

dado como mais favorável provido pela primeira etapa. Salienta-se que após a análise do 

banco de dados, o número de cavidades com mesma avaliação de estabilidade pelo ábaco 

de Laubscher adaptado e pelo IGC com regulagem mais favorável diminui, o que 

corrobora: 

• A importância das variáveis espessura e morfologia do teto para as cavernas 

ferríferas; 

• A relevância de um índice que conseguisse refletir melhor a análise de estabilidade 

de cavidades naturais subterrâneas em zonas de mineração. 

Ainda na segunda etapa são avaliados os vãos críticos, com sugestão de avaliação pelo 

IGC distinta da percebida em campo. Essa etapa é, portanto, crucial para reflexão sobre 

aplicabilidade e eficácia do IGC, dados os objetivos do projeto de pesquisa. 

Dessa forma, a Figura 5.12 sumariza os processos de formulação e ponderação das 

variáveis do IGC, ressaltando a importância da calibração sustentada nos ensaios de 

campo e retroanálise de acordo com os resultados obtidos e os dados coletados e tratados. 
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Figura 5.12: Processos de formulação do IGC. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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CAPÍTULO 6 

6 RESULTADOS 

Nesse capítulo são apresentados os resultados de aplicação do Índice Geotécnico de 

Cavernas, tendo como amostra os 63 vãos das 27 cavernas objeto desse estudo. 

Em uma análise sobre os lineamentos geoestruturais, os quais têm uma fundamental 

importância no controle das geoestruturas e dinâmica das cavernas, na região das minas 

N4E e N5S, os dados de lineamentos extraídos a partir das informações coletadas no 

interior das cavidades apresentam uma média, aproximada, na direção NW-SE, tal como 

os lineamentos regionais foto-interpretados. 

Por outro lado, na região da mina N4WS, os dados extraídos a partir das informações 

coletadas no interior das cavidades apresentam uma média, também aproximada, na 

direção E-W, enquanto que os lineamentos foto-interpretados/compilados tendem para a 

direção NNW-SSE e NW-SE. Porém, o diagrama de rosetas dos dados compilados do 

estudo Vale/Amplo (AMPLO ENGENHARIA, 2010) apresenta elevada frequência de 

dados conforme direção E-W, coincidente com a orientação das estruturas mapeadas no 

interior das cavidades dessa região. 

A Tabela 6.1 apresenta a distribuição dos dados estruturais adquiridos no interior das 

cavidades para cada mina. Ao todo, foram analisadas 271 medidas de estruturas. 

Tabela 6.1: Quantidade de estruturas levantadas nas cavidades por mina. 

Mina Quantidade 

N4E 175 

N4WS 59 

N5S 37 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Os diagramas de roseta que sintetizam os dados gerais do Complexo Carajás, detalhados 

para cada mina, mostram que a maior frequência de lineamentos estruturais ocorre 

segundo as direções NW-SE e NNW-SSE, conforme demonstrado a seguir em mais 

detalhes. 
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6.1 Avaliação do controle estrutural das cavernas 

Com o objetivo de se avaliar o nível de correlação das cavidades estudadas às estruturas 

geológicas locais e regionais buscou-se comparar as linhas de desenvolvimento 

interpretadas no interior dessas estruturas aos lineamentos foto interpretados na 

vizinhança das mesmas. Neste sentido, os trabalhos foram realizados em três cavidades 

da amostra, a saber: N4E_0022, N4WS_0050/51 e N5S_0011. 

Os resultados dessa análise são apresentados e discutidos adiante. Cabe ressaltar que as 

linhas de desenvolvimento foram tratadas com ponderação de comprimento, sendo que 

as linhas de maior comprimento apresentam mais peso estatístico. Essa abordagem é 

coerente com o objetivo proposto, uma vez que se compara os atributos de 

desenvolvimento das cavidades às estruturas regionais e os maiores desenvolvimentos 

devem se sobressair aos menores. Queiroz, Salamuni e Nascimento (2014) também 

sugerem essa tratativa. Esses autores indicam que lineamentos maiores devem ter peso 

diferenciado quando comparados à lineamentos menores. 

Importante mencionar que na área de estudos há cavidades inseridas no contexto das 

rochas da Formação Carajás, em coberturas lateríticas e no contato entre outras duas 

unidades (Formação Parauapebas e Igarapé Cigarra). As cavidades escolhidas para 

análise se encontram no contato entre essas unidades. 

As rochas da Formação Carajás foram afetadas por eventos tectônicos e as coberturas 

lateríticas se formaram regidas por processos exógenos recentes. Portanto, é de se esperar 

que a assembleia de estruturas e as linhas de desenvolvimento verificadas em cavidades 

inseridas nas rochas da Formação Carajás e nas coberturas lateríticas sejam diferentes. 

As linhas de desenvolvimento foram traçadas com base no contorno externo das 

cavidades avaliadas. Para tal, buscou-se representar os maiores desenvolvimentos, bem 

como estruturas secundárias, dentre elas: direções de pequenos condutos e canalículos. 

Palmer (2009) ressalta que a geometria da planta baixa de cavidades pode estar associada 

às estruturas geológicas verificadas na superfície e trazer pistas sobre a espeleogênese. A 

seguir é apresentada uma análise detalhada de três cavidades representativas de cada mina 

considerada na área de estudos. 
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A cavidade N4E_0022 (Figura 6.1 e 6.2) situada na alta vertente, desenvolve-se por 

aproximadamente 175 m de projeção horizontal, predominantemente em formação 

ferrífera bandada muito fragmentada. Apresenta sedimento terrígeno vermelho/amarelo 

que recobre a rocha em alguns pontos. Além da formação ferrífera bandada, também 

ocorrem canga detrítica e canga química no interior da mesma. 

Em termos de estruturas geológicas, foram observadas nessa cavidade: o bandamento 

(40/79) e duas famílias de fraturas principais, uma com strike NW-SE e mergulho 

subvertical (218/81; 37/80) e outra N-S, também com mergulho subvertical (93/80). Além 

dessas fraturas foram mapeadas também outras duas famílias de fratura menos frequentes 

(0/79 e 245/83) e algumas descontinuidades com orientações diversas. 

A família de fraturas com strike NW-SE é persistente e foi mapeada atravessando 

longitudinalmente todo o teto da porção central-SW da cavidade e, transversalmente, todo 

o teto dos salões norte e noroeste. A família de fratura orientada N-S foi observada na 

maior parte dos vãos, valendo destacar a intensa percolação de água que ocorre ao longo 

dessa descontinuidade no conduto ao centro. 

No diagrama de rosetas das linhas de desenvolvimento observam-se dois trends: EW e 

N30-70W. Já no diagrama para os lineamentos no entorno da cavidade, o padrão é muito 

similar: N30-70W e EW. Conforme verifica-se na Figura 6.1 e discutido anteriormente, 

as estruturas planares mapeadas no interior da cavidade também possuem tendência de 

strike correlata às linhas de desenvolvimento e aos lineamentos interpretados no entorno 

da cavidade. 



138 

 

Figura 6.1: Mapa geoestrutural com linhas de desenvolvimento da cavidade N4E_0022. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Figura 6.2: Diagramas de roseta: à esquerda dados das linhas de desenvolvimento e à direita 

dados de lineamentos foto interpretados na região do entorno da cavidade N4E_0022. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

A cavidade N4WS_0050/51 (Figura 6.3 e 6.4), por sua vez, situa-se na média vertente e 

tem desenvolvimento de aproximadamente 20,5 m de projeção horizontal em formação 

ferrífera bandada. Canga detrítica ocorre em pequenas porções do teto. 

As seguintes estruturas foram mapeadas no interior da cavidade: bandamento 

composicional (disperso, mergulhando para NE e SW) e fraturas com strike NE-SW, além 

do contato litológico irregular entre a formação ferrífera e a canga. 
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No diagrama de rosetas das linhas de desenvolvimento observa-se um trend muito bem 

marcado de direção N20-30W. Já no diagrama para os lineamentos no entorno da 

cavidade, o padrão é similar: N10-20W para a maior frequência. No entanto, conforme 

verifica-se na Figura 6.3 e conforme discutido anteriormente, as estruturas planares 

mapeadas no interior da cavidade diferem em strike das linhas de desenvolvimento e dos 

lineamentos interpretados no entorno da cavidade. 

 

Figura 6.3: Mapa geoestrutural e linhas de desenvolvimento da cavidade N4WS_0050/51. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Figura 6.4: Diagramas de roseta: à esquerda, dados das linhas de desenvolvimento e à direita, 

dados de lineamentos foto interpretados na região do entorno da cavidade. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Na região da mina N5S, a cavidade N5S_0011 (Figura 6.5 e 6.6) foi escolhida para 

análise. Situada na média vertente, essa caverna desenvolve-se por, aproximadamente, 

104 m de projeção horizontal em formação ferrífera bandada, canga detrítica e canga 

química. 

As seguintes estruturas foram mapeadas no interior da cavidade: bandamento 

composicional (230/34) e uma família de fratura (120/83). Além dessas estruturas 

observou-se, também, algumas fraturas com orientação aleatória na canga detrítica e uma 

fratura irregular no conduto SW ao longo do contato da canga terrígena com a canga 

detrítica (40/68). 

No diagrama de rosetas das linhas de desenvolvimento (Figura 6.6) observam-se dois 

trends muito bem marcado de direções N10-20W e N40-50E. Já no diagrama para os 

lineamentos do entorno da cavidade o padrão é bastante similar: N10-20W e N30-60W. 

No entanto, conforme verifica-se na Figura 6.5 e discutido anteriormente, as estruturas 

planares mapeadas no interior da cavidade diferem em strike das linhas de 

desenvolvimento dos lineamentos interpretados no entorno da cavidade. 

 

Figura 6.5: Mapa geoestrutural com linhas de desenvolvimento da cavidade N5S_0011. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Figura 6.6: Diagramas de roseta: à esquerda, dados das linhas de desenvolvimento e à direita, 

dados de lineamentos foto interpretados na região do entorno da cavidade N5S_0011. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

Portanto, com base nas análises expostas neste capítulo, verifica-se que o estudo de 

correlações entre as estruturas regionais interpretadas a partir da análise de imagens de 

satélite e o estudo de correlações com estruturas espeleológicas importantes, do ponto de 

vista da estabilidade geotécnica e estrutural, têm forte influência no desenvolvimento das 

cavidades naturais subterrâneas e devem ser consideradas nos estudos geotécnicos 

propostos e com fins à análise de suscetibilidade estrutural. Esses dados são também 

avaliados como essenciais no desenvolvimento dos modelos de previsibilidade de 

impactos espeleológicos no auxílio dos planos de detonação e desmontes controlados de 

mina. 

6.2 Ábaco de suporte de Barton 

Para as 27 cavidades, realizou-se a classificação do maciço pelo sistema Q e a largura 

média dos vãos, utilizando-se as técnicas já expostas nesta tese. Estão disponíveis, no 

Apêndice F, os resultados dos sistemas de classificação do maciço rochoso empregados 

nos métodos gráficos a serem aplicados nos vãos, quais sejam o Q de Barton e MRMR 

de Laubscher. 

Em seguida, traçou-se no gráfico suporte de Barton os pontos de cada vão, obtendo-se a 

respectiva avaliação de estabilidade. 
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Concebido para túneis, o ábaco de suporte de Barton, Lunde e Lien (1974) é na realidade 

um diagrama cuja abscissa é o índice Q e a ordenada, a dimensão equivalente. Embora a 

dimensão equivalente possa estar relacionada ao valor da largura (para análise de 

estabilidade de teto) ou da altura (para análise de estabilidade de paredes), optou-se por 

analisar a estabilidade do teto, visto que as cavidades podem ser consideradas superficiais, 

quando comparadas aos túneis. 

Além disso, o Excavation Suport Ratio (ESR) adotado foi igual a 1,0, como usual na 

literatura aplicada à espeleologia. Pelo mesmo motivo, adotou-se a necessidade de 

suporte, de qualquer tipo, como vão instável (RENÓ, 2016; JORDÁ-BORDEHORE et 

al., 2016a; JORDÁ-BORDEHORE, 2016, 2017; LACERDA et al., 2017). 

Barton e Grimstad (2014) sugerem modificação ao gráfico original, proposto inicialmente 

por Barton, Lunde e Lien (1974). Nesta pesquisa, foi usada a versão mais recente, 

disponível em Barton e Grimstad (2014). A Figura 6.7 apresenta o resultado dos 63 vãos 

amostrados. 

 

Figura 6.7: Sessenta e três vãos traçados no gráfico de suporte de Barton. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

Destaca-se que a maior parte dos vãos (40) foi considerada como instável. 
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6.3 Ábaco de Laubscher 

Usual na mineração subterrânea, o diagrama de Laubsher relaciona, no eixo das abscissas, 

o raio hidráulico, e no eixo das ordenadas, o MRMR. Esse último, trata-se de um índice 

que deprecia a classificação geomecânica RMR, considerando parâmetros atribuídos pelo 

seu autor como importantes para o design de escavações subterrâneas em áreas de 

mineração (LAUBSCHER, 1990). A Figura 6.8 apresenta os resultados obtidos na análise 

para os 63 vãos considerados. 

 

Figura 6.8: Sessenta e três vãos amostrados traçados no ábaco de Laubscher. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

Observa-se nessa análise que apenas um vão se situou na classe denominada abatimento 

(N4E_0015 vão 2) e dezesseis se situaram na região denominada zona de transição. A 

maior parte dos vãos (46) estaria, segundo essa análise, na classe denominada estável. 

6.4 Gráfico de Jordá-Bordehore 

Proposto inicialmente a partir de um conjunto composto por 137 cavernas carbonáticas e 

vulcânicas, o gráfico de Jordá-Bordehore (2017) é uma adaptação do gráfico de suporte 

de Barton para o contexto espeleológico. Em seu trabalho, o pesquisador sugere uma nova 
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curva para estabilidade, zona de transição e área de vãos instáveis. Esse autor considera 

que, para a amostra de sua pesquisa, o gráfico de suporte de Barton é conservador e, por 

esse motivo, propõe novas curvas que relacionam o índice Q e a largura dos vãos. A 

Figura 6.9 apresenta os resultados obtidos para os 63 vãos considerados na amostra. 

 

Figura 6.9: Sessenta e três vãos traçados no gráfico proposto por Jordá-Bordehore. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

Nessa análise, destaca-se que nenhum vão da amostra foi considerado como instável. 

Vinte e três vãos caíram na área de transição e os demais (40) foram avaliados como 

estáveis. 

6.5 Seleção do método gráfico de estabilidade 

Em uma análise comparativa direta, analisou-se o output de estabilidade provido por cada 

uma das três metodologias testadas para cada um dos 63 vãos da amostra. A Tabela 6.2 

apresenta uma síntese da avaliação comparativa de estabilidade dos vãos pelos três 

métodos utilizados nessa análise. 
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Tabela 6.2: Avaliação de estabilidade dos 63 vãos pelos três métodos gráficos. 

Cavidade Vão Laubscher Barton Jordá 

N4E_0015 1 Estável Suporte necessário Estável 

N4E_0015 2 Instável/caving Suporte necessário Zona de transição 

N4E_0016 1 Estável Suporte necessário Estável 

N4E_0016 2 Estável Estável Estável 

N4E_0021 1 Estável Estável Estável 

N4E_0021 2 Zona de transição Suporte necessário Zona de transição 

N4E_0022 1 Estável Suporte necessário Estável 

N4E_0022 2 Estável Suporte necessário Zona de transição 

N4E_0022 3 Estável Suporte necessário Estável 

N4E_0022 4 Zona de transição Suporte necessário Zona de transição 

N4E_0022 5 Estável Suporte necessário Estável 

N4E_0022 6 Estável Suporte necessário Zona de transição 

N4E_0023 1 Estável Suporte necessário Zona de transição 

N4E_0023 2 Estável Suporte necessário Zona de transição 

N4E_0026 1 Zona de transição Suporte necessário Zona de transição 

N4E_0026 2 Estável Suporte necessário Zona de transição 

N4E_0026 3 Estável Estável Estável 

N4E_0026 4 Zona de transição Suporte necessário Zona de transição 

N4E_0026 5 Zona de transição Suporte necessário Zona de transição 

N4E_0026 6 Zona de transição Suporte necessário Zona de transição 

N4E_0027 1 Estável Estável Estável 

N4E_0028 1 Estável Suporte necessário Estável 

N4E_0037 1 Estável Estável Estável 

N4E_0039 1 Estável Estável Estável 

N4E_0039 2 Estável Estável Estável 

N4E_0039 3 Estável Suporte necessário Estável 

N4E_0044 1 Estável Estável Estável 

N4E_0044 2 Estável Estável Estável 

N4E_0061 1 Zona de transição Suporte necessário Zona de transição 

N4E_0086 1 Zona de transição Suporte necessário Zona de transição 

N4WS_0001 1 Estável Suporte necessário Estável 

N4WS_0008 1 Estável Suporte necessário Estável 

N4WS_0008 2 Zona de transição Suporte necessário Zona de transição 

N4WS_0008 3 Estável Suporte necessário Estável 

N4WS_0008 4 Zona de transição Suporte necessário Zona de transição 

N4WS_0008 5 Zona de transição Suporte necessário Zona de transição 

N4WS_0022 1 Estável Estável Estável 

N4WS_0050/51 1 Estável Estável Estável 

N4WS_0050/51 2 Estável Suporte necessário Zona de transição 

N4WS_0050/51 3 Estável Suporte necessário Estável 

N4WS_0050/51 4 Estável Estável Estável 

N4WS_0050/51 5 Estável Estável Estável 

N4WS_0059 1 Estável Estável Estável 

N4WS_0060 1 Estável Estável Estável 

N4WS_0065 1 Estável Suporte necessário Estável 

N5S_0001 1 Estável Estável Estável 

N5S_0001 3 Estável Estável Estável 

N5S_0001 2 Estável Estável Estável 

N5S_0011 1 Zona de transição Suporte necessário Zona de transição 

N5S_0011 2 Estável Suporte necessário Estável 

N5S_0011 3 Estável Suporte necessário Estável 

N5S_0011 4 Estável Suporte necessário Zona de transição 

N5S_0011 5 Estável Estável Estável 

N5S_0011 6 Zona de transição Suporte necessário Estável 

N5S_0011 7 Estável Estável Estável 

N5S_0011 8 Estável Estável Estável 
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Cavidade Vão Laubscher Barton Jordá 

N5S_0023 1 Estável Estável Estável 

N5S_0023 2 Estável Estável Estável 

N5S_0071 1 Estável Suporte necessário Estável 

N5S_0072 1 Zona de transição Suporte necessário Zona de transição 

N5S_0073 1 Zona de transição Suporte necessário Zona de transição 

N5S_0075 1 Zona de transição Suporte necessário Zona de transição 

N5S_0075 2 Estável Suporte necessário Estável 

Fonte: Dados da pesquisa. 

A análise obtida pelo método gráfico de Barton mostrou-se muito conservadora e, a 

princípio, até inadequada para aplicação direta em estruturas naturais como as cavernas, 

uma vez que insere a maior parte dos vãos (63%) na faixa denominada “suporte 

necessário”. Dos 63 vãos da amostra, o gráfico de suporte de Barton classifica também 

como estáveis os vãos percebidos em campo como favoráveis a alguma forma de 

suscetibilidade geotécnica (Vão 2 - N4E_0044, Vão 1 - N4E_0039, Vão 1- N4E_0044 e 

Vão 1 - N4WS_0060), corroborando também para uma interpretação fragilizada da 

aplicação desse método de análise como instrumento único de classificação geomecânica 

de cavernas em litologias ferríferas. 

Por outro lado, os métodos gráficos de Jordá-Bordehore (2017) e Laubscher (1990) 

mostraram-se mais aderentes às observações e monitoramentos de campo, sendo que 

quase todos os vãos indicados em campo como suscetíveis a alguma forma de estabilidade 

geotécnica foram assertivamente reconhecidos por esses dois métodos. 

Entretanto, o método de Laubscher proporcionou uma análise um pouco mais 

conservadora e mais condizente com as condições de estabilidade geotécnica das 

estruturas geológicas observadas em campo, uma vez que a análise tende ao princípio da 

precaução quando da aplicação de sistemas de classificação geotécnica com vistas a 

previsibilidade de impactos ou danos ambientais. 

Com base nos resultados obtidos nos dois métodos mais condizentes com as observações 

e interpretação das condições geotécnicas em campo, os quais evidenciam as análises de 

estabilidade ao longo do tempo dessa pesquisa, conforme demonstrado no acervo 

fotográfico apresentado no Anexo C desta tese, optou-se por desenvolver o IGC com o 

método gráfico proposto por Laubscher (1990), sobretudo por sua consolidação na 

geotecnia subterrânea e maior fidelidade dos registros dessa análise às condições de 

estabilidade geotécnica observadas em campo. 
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Em continuidade às etapas de construção do índice de estabilidade geotécnica (IGC), a 

Tabela 6.3 apresenta os dados obtidos a partir dos trabalhos realizados nos vãos das 

cavernas estudadas, que são inputs para obtenção do respectivo índice. E, a seguir, são 

apresentadas algumas considerações acerca da relação entre as variáveis e os resultados 

obtidos para o IGC de cada vão. Encontram-se nos Apêndices E e G os mapas 

geoestruturais e de classificação geomecânica (RMR), respectivamente, de cada um dos 

vãos da amostra. 

Tabela 6.3: Dados de entrada do IGC dos 63 vãos avaliados. 

Cavidade Vão RMR Raio hidráulico (m) Morfologia de teto Espessura de teto média (m) 

N4E_0015 1 50 1,78 Abóbada invertida 6,62 

N4E_0015 2 12 2,85 Abóbada 4,59 

N4E_0016 1 61 1,95 Planar 7,76 

N4E_0016 2 62 1,08 Planar 10,51 

N4E_0021 1 66 1,52 Planar 6,22 

N4E_0021 2 39 2,44 Planar 8,32 

N4E_0022 1 57 1,33 Planar 6,40 

N4E_0022 2 50 2,52 Planar 6,16 

N4E_0022 3 61 1,04 Abóbada 4,68 

N4E_0022 4 37 2,35 Abóbada invertida 7,97 

N4E_0022 5 34 1,11 Abóbada 8,40 

N4E_0022 6 48 2,42 Abóbada invertida 5,64 

N4E_0023 1 44 2,38 Abóbada invertida 9,71 

N4E_0023 2 39 1,82 Abóbada 10,39 

N4E_0026 1 29 1,46 Abóbada 7,11 

N4E_0026 2 42 1,77 Planar 6,54 

N4E_0026 3 64 0,79 Abóbada 5,20 

N4E_0026 4 36 1,85 Planar 6,31 

N4E_0026 5 32 2,31 Abóbada 8,89 

N4E_0026 6 25 2,37 Abóbada invertida 10,67 

N4E_0027 1 66 0,90 Planar 4,82 

N4E_0028 1 44 1,54 Abóbada invertida 3,00 

N4E_0037 1 78 0,79 Abóbada 2,70 

N4E_0039 1 58 0,62 Abóbada 4,73 

N4E_0039 2 68 0,96 Abóbada invertida 3,51 

N4E_0039 3 68 1,40 Abóbada 3,79 

N4E_0044 1 68 1,26 Abóbada invertida 2,05 

N4E_0044 2 52 0,76 Planar 2,96 

N4E_0061 1 21 1,87 Abóbada 3,50 

N4E_0086 1 22 1,12 Abóbada 3,74 

N4WS_0001 1 66 1,65 Abóbada invertida 6,77 

N4WS_0008 1 65 1,35 Planar 7,64 

N4WS_0008 2 30 2,60 Abóbada 8,56 

N4WS_0008 3 41 0,97 Planar 11,07 

N4WS_0008 4 30 2,44 Abóbada 7,64 

N4WS_0008 5 28 1,64 Planar 8,77 

N4WS_0022 1 73 0,66 Planar 2,00 

N4WS_0050/51 1 75 0,92 Planar 2,96 

N4WS_0050/51 2 68 1,96 Abóbada invertida 4,26 

N4WS_0050/51 3 64 1,09 Planar 5,49 

N4WS_0050/51 4 83 0,73 Planar 6,66 

N4WS_0050/51 5 64 0,38 Abóbada invertida 6,93 

N4WS_0059 1 65 0,95 Planar 1,77 
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Cavidade Vão RMR Raio hidráulico (m) Morfologia de teto Espessura de teto média (m) 

N4WS_0060 1 53 0,81 Planar 1,54 

N4WS_0065 1 51 0,78 Abóbada 5,48 

N5S_0001 1 61 0,87 Planar 3,40 

N5S_0001 2 71 0,43 Abóbada 4,33 

N5S_0001 3 55 0,60 Abóbada 3,31 

N5S_0011 1 75 1,15 Planar 2,03 

N5S_0011 2 75 3,27 Abóbada 4,21 

N5S_0011 3 60 1,20 Abóbada 7,28 

N5S_0011 4 42 1,30 Planar 7,02 

N5S_0011 5 59 0,91 Planar 8,17 

N5S_0011 6 58 1,74 Planar 8,89 

N5S_0011 7 42 0,86 Planar 9,36 

N5S_0011 8 63 0,91 Planar 2,47 

N5S_0023 1 69 0,42 Abóbada 3,18 

N5S_0023 2 64 0,50 Planar 3,50 

N5S_0071 1 53 0,92 Abóbada 0,96 

N5S_0072 1 39 1,69 Abóbada invertida 2,54 

N5S_0073 1 39 1,28 Planar 2,11 

N5S_0075 1 40 1,45 Planar 3,91 

N5S_0075 2 55 1,10 Planar 4,24 

Fonte: Dados da pesquisa. 

6.6 Ponderação do IGC 

Como proposto na metodologia, para formulação do IGC, faz-se necessário o tratamento 

estatístico das variáveis (classe geomecânica, geometria do vão e espessura de teto) a fim 

de categorizá-las e, em seguida, proceder a atribuição de pesos correspondentes a cada 

uma das variáveis consideradas. 

6.6.1 Tratamento estatístico das variáveis 

Para proposição dos limites das categorias das variáveis, inicialmente avaliou-se as suas 

distribuições, considerando-se a amostra de 63 vãos. 

6.6.1.1 Classe geomecânica 

Para a classificação geomecânica, muito embora Bieniawski (1989) já tenha proposto 

suas classes de interpretação (Tabela 3.9), foi realizado o sumário no software Minitab 

para obter o histograma, o boxplot e os principais estimadores, como demonstrado na 

Figura 6.10. Os dados submetidos ao tratamento estatístico estão disponíveis no Anexo A 

desta tese. 
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Figura 6.10: Sumário gráfico do RMR de Bieniawski para os 63 vãos. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

Observa-se que a grande maioria da amostra está inclusa entre maciço ruim a maciço 

bom, (20 < RMR < 80) o que se reflete em valores de quartis 1, 2 e 3 próximos. Além 

disso, observa-se que a distribuição é um pouco assimétrica à esquerda, com teste 

Anderson-Darling de normalidade negativo (p-value ≤ 0,05). 

6.6.1.2 Geometria do vão 

No tocante à geometria do vão, foi realizado o sumário gráfico pelo software Minitab 

para o raio hidráulico, estimador selecionado como variável do IGC, contemplando seu 

histograma, boxplot e principais parâmetros. O resultado está exposto na Figura 6.11. 
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Figura 6.11: Sumário gráfico do raio hidráulico para os 63 vãos. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

Observa-se que a distribuição não segue a normalidade, como corroborado pelo teste 

Anderson-Darling de normalidade (p-value ≤ 0,05). A distribuição é um pouco 

assimétrica à direita, indicando que as cavidades da amostra tendem a apresentar raios 

hidráulicos pequenos. Pelo boxplot, o valor máximo (RH = 3,27 m) foi considerado 

outlier – cavidade N5S_0011 vão 2. 

Para definição dos limites das faixas de pequeno, regular e grande raio hidráulico, optou-

se por usar os valores dos quartis 1 (Q1) e quartil 3 (Q3). Como ilustrado na Figura 6.11, 

obteve-se Q1 = 0,91 m e Q3 = 1,82 m. Dessa forma, as classes do raio hidráulico são as 

expostas na Tabela 6.4. 

Tabela 6.4: Faixas estatísticas para as classes de raio hidráulico. 

Classe Limites 

Pequeno RH 0,00 – 0,91 

Regular RH 0,92 – 1,82 

Grande RH 1,83 – 10,00 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Destaca-se que se propõe o limite máximo de raio hidráulico para a aplicação do IGC 

como 10,0 m. Na amostra, como anteriormente mencionado, o maior valor encontrado 
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foi 3,27 m e já foi considerado outlier. Assim, é importante considerar que, caso ocorram 

cavidades com raio hidráulico maiores que 10 m, é importante se avaliar a necessidade 

de adequação do IGC à amostra em questão. 

6.6.1.3 Espessura de teto 

A Figura 6.12 apresenta o sumário gráfico da distribuição de espessura de teto gerado no 

software Minitab. 

 

Figura 6.12: Sumário gráfico da espessura de teto para os 63 vãos. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

Também de acordo com as estimativas oferecidas pelo próprio sumário, conclui-se que 

não se trata de uma distribuição normal (p-value ≤ 0,05). Observa-se que se trata de uma 

amostra assimétrica à direita. Para essa variável não foram considerados outliers, de 

acordo com o boxplot. 

Da mesma forma que a análise anterior, por não ser uma distribuição normal, propôs-se 

o uso dos quartis 1 e 3 para a categorização das variáveis. Como indicado pela 

Figura 6.12, tem-se a Tabela 6.5, que indica os limites das classes de espessura de teto. 
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Tabela 6.5: Faixas estatísticas para as classes de espessura de teto. 

Classe Limites 

Pequena espessura (0,00 – 3,31) 

Regular espessura (3,32 – 7,64) 

Grande espessura (7,65 – 30,00) 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Analogamente ao proposto para o raio hidráulico, sugere-se o limite máximo de espessura 

de teto para a aplicação do IGC como 30,0 m. Na amostra, como anteriormente 

mencionado, o maior valor encontrado foi 11,07 m. Dessa forma, é importante, 

mencionar que caso ocorram cavidades com espessura de teto maiores que 30 m, também 

é importante se avaliar a necessidade de adequação do IGC à amostra em questão. 

6.6.1.4 Morfologia de teto 

A variável morfologia de teto, como mencionado na metodologia, trata-se de uma 

variável categórica. Dessa forma, estudos estatísticos, como os elaborados para as demais 

variáveis, não se aplicam. Entretanto, foi realizado o diagrama de Pareto, exposto na 

Figura 6.13 e realizado no software Minitab, para avaliação da distribuição entre as três 

classes distintas. 

 

Figura 6.13: Diagrama de Paretto da morfologia de teto para os 63 vãos. 
Fonte: Dados da pesquisa. 



 

153 

Observa-se que, dos 63 vãos analisados, 21 foram considerados como tetos abobadados 

e 29 como tetos planares, ao passo que 13 apresentaram tetos como abóbada invertida, 

originando as frequências como demonstrado na Figura 6.13. 

Em síntese, a Tabela 6.6 indica os limites propostos para cada classe das variáveis. 

Tabela 6.6: Síntese dos limites das classes das variáveis do IGC. 

Variáveis Classes 
Limites das classes 

Inferior Superior 

Classe geomecânica (RMR) 

Maciço muito pobre 0 20 

Maciço pobre 21 40 

Maciço regular 41 60 

Maciço bom 61 80 

Maciço muito bom 81 100 

Geometria do vão (Raio hidráulico) 

Pequeno 0 0,91 

Regular 0,92 1,82 

Grande 1,83 3,00 

Espessura de teto 

Pequeno 0 3,31 

Regular 3,32 7,64 

Grande 7,65 10,00 

Morfologia de teto 

Abóbada - - 

Planar - - 

Abóbada invertida - - 

Fonte: Dados da pesquisa. 

6.6.2 Ponderação dos pesos das variáveis e fatores das classes 

De posse das faixas de cada classe das quatro variáveis do IGC, faz-se necessário atribuir 

os pesos das variáveis, bem como os fatores de cada classe. Entende-se como peso a 

influência da variável, de maneira geral, no comportamento geotécnico do vão, de forma 

que a soma dos pesos das quatro variáveis some 100 pontos (melhor cenário do IGC). Por 

outro lado, entende-se como fator ponderador o valor relativo a cada classe da variável 

(que varia de zero, no pior cenário, ao valor do “limite extremo do peso inteiro”, no 

melhor cenário). 

Neste intuito, foram realizados cenários de simulações com diferentes valores de fatores, 

almejando selecionar o que melhor se adequasse às condições reais observadas em 

campo. Esse trabalho foi dividido em duas etapas, conforme já mencionado 

(Metodologia) e os resultados apresentados a seguir. 
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6.6.2.1 Etapa 1 - Definição dos limites das classes e fatores das variáveis do IGC 

Para a proposição de pesos para as variáveis do IGC face aos novos limites de raio 

hidráulico e espessura de teto, provenientes do tratamento estatístico da amostra de 63 

vãos, foram propostos quatro valores, conforme Tabela 6.7. 

Tabela 6.7: Atribuição de pesos para as variáveis do IGC. 

Variáveis 
Simulações de pesos 

A B C D 

Classe Geomecânica (RMR) 25 50 60 60 

Geometria do vão (Raio hidráulico) 25 28 20 25 

Espessura de teto 25 5 5 5 

Forma de teto 25 17 15 10 

TOTAL 100 100 100 100 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Da mesma forma em que foram atribuídos os pesos para as variáveis do IGC, foram 

atribuídos pesos para cada classe das variáveis do IGC, ora denominados, fatores de 

classe. Os valores propostos para os fatores de classes, expressos em porcentagem, em 

cada cenário, são apresentados na Tabela 6.8. 

Tabela 6.8: Atribuição dos fatores para classes das variáveis do IGC. 

Variáveis Classes 
Fatores 

A B 

Classe Geomecânica (RMR) 

Maciço muito pobre 0% 0% 

Maciço pobre 25% 35% 

Maciço regular 50% 65% 

Maciço bom 75% 90% 

Maciço muito bom 100% 100% 

Geometria do vão (Raio hidráulico) 

Pequeno 100% 100% 

Regular 50% 60% 

Grande 0% 0% 

Espessura de teto 

Pequeno 0% 0% 

Regular 50% 60% 

Grande 100% 100% 

Morfologia de teto 

Abóbada 100% 100% 

Planar 50% 60% 

Abóbada invertida 0% 0% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

A seguir são apresentados quatro cenários que se destacaram nessa etapa de simulação, 

inclusive com pesos e variação de fatores. 

• Cenário 1: pesos e fatores iguais 
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 Para esse cenário, adotou-se a simulação de pesos A (Tabela 6.8) e o cenário de 

fatores A (Tabela 6.9). Com ele, 46 (73%) dos 63 vãos tiveram avaliação de 

estabilidade diferente da obtida pela adaptação do método de Laubscher. 

• Cenário 2: RMR com peso 50 

 Nesse cenário, adotou-se a simulação de pesos B (Tabela 6.8) e o cenário de fatores 

A (Tabela 6.9). Neste caso, 39 (62%) dos 63 vãos tiveram avaliação de estabilidade 

diferente da obtida pela adaptação do método de Laubscher. 

• Cenário 3: aumento do peso do RMR e penalização das piores classes 

 Nesse cenário, adotou-se a simulação de pesos C (Tabela 6.8) e a condição de 

fatores B (Tabela 6.9). Assim, 37 (59%) dos 63 vãos tiveram avaliação de 

estabilidade diferente da obtida pela adaptação do método de Laubscher. 

• Cenário 4: aumento do peso do RMR e penalização das piores classes, sem diminuir 

o peso do raio hidráulico 

 Nesse cenário, adotou-se a simulação de pesos D (Tabela 6.8) e a condição de 

fatores B (Tabela 6.9). Dessa forma, 34 (54%) dos 63 vãos tiveram avaliação de 

estabilidade diferente da obtida pela adaptação do método de Laubscher. 

Tabela 6.9: Síntese dos limites e fatores das classes das variáveis do IGC regulado. 

Variáveis Classes 

Cenários de fatores para 

regulagem do IGC 

1 2 3 4 

Classe Geomecânica (RMR) 

Maciço muito pobre 0 0 0 0 

Maciço pobre 6,25 12,5 21 21 

Maciço regular 12,5 25 39 39 

Maciço bom 18,75 37,5 54 54 

Maciço muito bom 25 50 60 60 

Geometria do vão (Raio hidráulico) 

Pequeno 25 28 20 25 

Regular 12,5 14 12 15 

Grande 0 0 0 0 

Espessura de teto 

Pequeno 0 0 0 0 

Regular 12,5 2,5 3 3 

Grande 25 5 5 5 

Morfologia de teto 

Abóbada 25 17 15 10 

Planar 12,5 8,5 9 6 

Abóbada invertida 0 0 0 0 

Cavernas com classe do IGC diferente 

do ábaco de Laubscher modificado 

Número de cavidades 46 39 37 34 

% do total (63 vãos) 73% 62% 59% 54% 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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De posse dos resultados dessa etapa, avalia-se que diante da análise proposta por 

Laubscher como referência, o cenário (4) sugerido para as simulações de pesos (em 

negrito, os pesos de cada variável) e proporções de fatores de classe é o que menos se 

distancia das condições de estabilidade avaliadas em campo, sendo, então, o cenário mais 

adequado para comparação do IGC na Etapa 2 de calibração do IGC (supressões assistidas 

em campo). A Tabela 6.10 sumariza os resultados obtidos nas simulações nessa etapa de 

calibração do IGC. 

Tabela 6.10: Síntese dos limites e fatores das classes das quatro variáveis do IGC após a 

Etapa 1. 

Variáveis Classes 
Limites das classes Fator para soma no 

IGC Inferior Superior 

Classe 

Geomecânica 

(RMR) 

Maciço muito pobre 0 20 0 

Maciço pobre 21 40 21 

Maciço regular 41 60 39 

Maciço bom 61 80 55 

Maciço muito bom 81 100 60 

Geometria do vão 

(Raio hidráulico) 

Pequeno 0 0,91 25 

Regular 0,92 1,82 15 

Grande 1,83 3,00 0 

Espessura de teto 

Pequeno 0 3,31 0 

Regular 3,32 7,64 3 

Grande 7,65 10,00 5 

Morfologia de 

teto 

Abóbada - - 10 

Planar - - 6 

Abóbada invertida - - 0 

 

6.6.2.2 Etapa 2 – Avaliação da classificação do IGC e calibração dos pesos 

Essa etapa consistiu na análise, vão a vão, dos resultados alcançados na Etapa 1 versus os 

resultados obtidos com o auxílio do ábaco de Laubscher adaptado. A análise de 

estabilidade, nesta etapa, foi balizada no acompanhamento em campo das feições 

geológicas pertinentes às cavernas e nos resultados do monitoramento sismográfico dos 

vãos face aos esforços provenientes dos avanços da lavra em direção às cavernas. A 

avaliação do comportamento geotécnico dos vãos e seus componentes geoestruturais 

permitiu a acurácia na confirmação dos pontos de deformação previamente 

diagnosticados, possibilitando o refinamento da calibração dos pesos das variáveis do 

IGC e os respectivos fatores de cada classe de variável. 

Dessa forma, na Tabela 6.11 são expostos os resultados encontrados para os vãos de cada 

cavidade. 
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Tabela 6.11: Avaliação do nível de suscetibilidade dos vãos da amostra. 

Cavidade Vão IGC Etapa 1 Classe do IGC Etapa 1 Classe pelo ábaco de Laubscher adaptado 

N4E_0015 1 57 Moderada Baixa 

N4E_0015 2 13 Muito alta Muito alta 

N4E_0016 1 65 Baixa Baixa 

N4E_0016 2 80 Baixa Baixa 

N4E_0021 1 78 Baixa Muito baixa 

N4E_0021 2 21 Alta Moderada 

N4E_0022 1 63 Baixa Baixa 

N4E_0022 2 48 Moderada Baixa 

N4E_0022 3 82 Muito baixa Muito baixa 

N4E_0022 4 26 Alta Alta 

N4E_0022 5 51 Moderada Moderada 

N4E_0022 6 42 Moderada Baixa 

N4E_0023 1 44 Moderada Moderada 

N4E_0023 2 36 Alta Moderada 

N4E_0026 1 49 Moderada Muito alta 

N4E_0026 2 63 Baixa Moderada 

N4E_0026 3 92 Muito baixa Baixa 

N4E_0026 4 30 Alta Alta 

N4E_0026 5 36 Alta Alta 

N4E_0026 6 26 Alta Muito alta 

N4E_0027 1 88 Muito baixa Baixa 

N4E_0028 1 54 Moderada Moderada 

N4E_0037 1 89 Muito baixa Muito baixa 

N4E_0039 1 77 Baixa Baixa 

N4E_0039 2 72 Baixa Muito baixa 

N4E_0039 3 82 Muito baixa Baixa 

N4E_0044 1 69 Baixa Baixa 

N4E_0044 2 70 Baixa Moderada 

N4E_0061 1 34 Alta Muito alta 

N4E_0086 1 49 Moderada Muito alta 

N4WS_0001 1 72 Baixa Baixa 

N4WS_0008 1 80 Baixa Muito baixa 

N4WS_0008 2 36 Alta Alta 

N4WS_0008 3 65 Baixa Moderada 

N4WS_0008 4 36 Alta Alta 

N4WS_0008 5 47 Moderada Alta 

N4WS_0022 1 85 Muito baixa Muito baixa 

N4WS_0050/51 1 75 Baixa Muito baixa 

N4WS_0050/51 2 42 Moderada Baixa 

N4WS_0050/51 3 78 Baixa Muito baixa 

N4WS_0050/51 4 94 Muito baixa Muito baixa 

N4WS_0050/51 5 82 Muito baixa Muito baixa 

N4WS_0059 1 75 Baixa Baixa 

N4WS_0060 1 70 Baixa Baixa 

N4WS_0065 1 77 Baixa Moderada 

N5S_0001 1 73 Baixa Baixa 

N5S_0001 2 92 Muito baixa Baixa 

N5S_0001 3 89 Muito baixa Muito baixa 

N5S_0023 1 89 Muito baixa Muito baixa 

N5S_0023 2 88 Muito baixa Muito baixa 

N5S_0071 1 64 Baixa Moderada 

N5S_0072 1 36 Alta Muito alta 

N5S_0073 1 42 Moderada Muito alta 

N5S_0075 1 45 Moderada Alta 

N5S_0075 2 63 Baixa Baixa 
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Utilizando como referência os resultados alcançados com o ábaco de Laubscher, buscou-

se obter, através de simulações, a ponderação dos pesos e fatores que mais se 

aproximassem das condições reais em campo, uma vez que essa situação retratasse com 

fidelidade a realidade da estabilidade dos vãos ou seu nível de suscetibilidade a 

instabilidade estrutural. De acordo com a Tabela 6.12, observa-se que, dos 63 vãos da 

amostra, 29 tiveram avaliação diferente da obtida pelo ábaco modificado de Laubscher, 

sendo que, dentre elas, a maior parte (16) apresenta tendências a uma condição de maior 

conservadorismo na análise, ou seja, tendem a um diagnóstico de precaução a esforços 

que possam afetar a estabilidade geotécnica. 

Importante ressaltar que nesta etapa de validação e calibração dos pesos do IGC, dez 

cavernas (20 vãos) foram submetidas a esforços até o completo abatimento e ruptura das 

estruturas geológicas, de forma controlada e assistida, correspondentes às cavernas 

N4E_0015, N4E_0026, N4E_0027, N4E_0061, N4E_0086, N4WS_0050, N4WS_0059, 

N4WS_0060, N4WS_0065, N5S_0075. Essa supressão assistida permitiu a coleta e 

registro dos dados relativos tanto aos planos de fogo como os respectivos registros 

sismográficos correspondentes. 

De forma análoga à Etapa 1, foram realizados novos cenários de simulações de fatores de 

classes e o que melhor se adequou à realidade registrada em campo é o exposto na Tabela 

6.12, embasando a formulação do IGC calibrado. 

Tabela 6.12: Cenário do IGC calibrado a partir da Etapa 2 de ponderação. 

Variáveis Classes 
Limites das classes Fator para 

soma no IGC Inferior Superior 

Classe Geomecânica (RMR) 

Maciço muito pobre 0 20 0 

Maciço pobre 21 40 15 

Maciço regular 41 60 30 

Maciço bom 61 80 45 

Maciço muito bom 81 100 60 

Geometria do vão (Raio 

hidráulico) 

Pequeno 0 0,91 25 

Regular 0,92 1,82 15 

Grande 1,83 3,00 0 

Espessura de teto 

Pequeno 0 3,31 0 

Regular 3,32 7,64 2 

Grande 7,65 10,00 5 

Morfologia de teto 

Abóbada - - 10 

Planar - - 4 

Abóbada invertida - - 0 
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Com esse cenário, observa-se: 

• A distribuição dos fatores no RMR foi homogênea, ao passo que no raio hidráulico 

a classe “regular” foi considerada mais próxima da classe “pequeno” RH do que da 

classe “grande” RH. Nas outras duas variáveis, espessura e forma de teto, 

penalizaram-se as duas piores classes: “pequena e regular”; e “planar e abóbada 

invertida”, respectivamente; ou seja, as classes intermediárias foram consideradas 

como mais próximas da classe de maior contribuição à estabilidade do vão; e 

• Como indicado na Tabela 6.11, o ábaco de Laubscher adaptado não reflete 

plenamente a realidade apresentada em campo e, diante disso, no intuito de se 

aproximar da condição real observada, o resultado se afastou do ábaco adaptado de 

Laubscher. Credita-se tal fato à influência das duas variáveis do IGC não 

contempladas na análise de Laubscher, quais sejam a espessura e a morfologia do 

teto. 

Salienta-se, ainda, que para as 135 possíveis combinações do IGC, considerando-se as 

cinco classes de RMR e três classes das demais três variáveis, foram apreciados os 

possíveis arranjos para que o IGC obtido fosse coerente com as observações em campo. 

Assim, para a distribuição dos fatores, consideraram-se os possíveis cenários que 

envolveriam cada fator, de forma a melhor sugerir o IGC mais adequado e realista ao 

contexto das cavernas da amostra (IGC calibrado). 

6.7 Resultado do IGC nas cavidades estudadas 

A Tabela 6.13 resume a classificação de cada um dos vãos, bem como os dados de cada 

uma das variáveis e o respectivo IGC, obtidos a partir dos pesos e fatores calibrados 

através da ponderação conjugada entre os dados da avaliação de estabilidade obtida pelo 

IGC calibrado (Tabela 6.12) e pelo ábaco de Laubscher adaptado. 

Tabela 6.13: IGC dos vãos na etapa 2 com fatores do IGC calibrado. 

Cavidades Vão RMR RH Morfologia do teto Espessura do teto IGC Suscetibilidade 

N4E_0015 1 50 1,78 Abóbada invertida 6,62 47 Moderada 

N4E_0015 2 12 2,85 Abóbada 4,59 12 Muito alta 

N4E_0016 1 61 1,95 Planar 7,76 54 Moderada 

N4E_0016 2 62 1,08 Planar 10,51 69 Baixa 

N4E_0021 1 66 1,52 Planar 6,22 66 Baixa 

N4E_0021 2 39 2,44 Planar 8,32 24 Alta 

N4E_0022 1 57 1,33 Planar 6,40 51 Moderada 
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Cavidades Vão RMR RH Morfologia do teto Espessura do teto IGC Suscetibilidade 

N4E_0022 2 50 2,52 Planar 6,16 36 Alta 

N4E_0022 3 61 1,04 Abóbada 4,68 72 Baixa 

N4E_0022 4 37 2,35 Abóbada invertida 7,97 20 Muito alta 

N4E_0022 5 34 1,11 Abóbada 8,40 45 Moderada 

N4E_0022 6 48 2,42 Abóbada invertida 5,64 32 Alta 

N4E_0023 1 44 2,38 Abóbada invertida 9,71 35 Alta 

N4E_0023 2 39 1,82 Abóbada 10,39 30 Alta 

N4E_0026 1 29 1,46 Abóbada 7,11 42 Moderada 

N4E_0026 2 42 1,77 Planar 6,54 51 Moderada 

N4E_0026 3 64 0,79 Abóbada 5,20 82 Muito baixa 

N4E_0026 4 36 1,85 Planar 6,31 21 Alta 

N4E_0026 5 32 2,31 Abóbada 8,89 30 Alta 

N4E_0026 6 25 2,37 Abóbada invertida 10,67 20 Muito alta 

N4E_0027 1 66 0,90 Planar 4,82 76 Baixa 

N4E_0028 1 44 1,54 Abóbada invertida 3,00 45 Moderada 

N4E_0037 1 78 0,79 Abóbada 2,70 80 Baixa 

N4E_0039 1 58 0,62 Abóbada 4,73 67 Baixa 

N4E_0039 2 68 0,96 Abóbada invertida 3,51 62 Baixa 

N4E_0039 3 68 1,40 Abóbada 3,79 72 Baixa 

N4E_0044 1 68 1,26 Abóbada invertida 2,05 60 Moderada 

N4E_0044 2 52 0,76 Planar 2,96 59 Moderada 

N4E_0061 1 21 1,87 Abóbada 3,50 27 Alta 

N4E_0086 1 22 1,12 Abóbada 3,74 42 Moderada 

N4WS_0001 1 66 1,65 Abóbada invertida 6,77 62 Baixa 

N4WS_0008 1 65 1,35 Planar 7,64 69 Baixa 

N4WS_0008 2 30 2,60 Abóbada 8,56 30 Alta 

N4WS_0008 3 41 0,97 Planar 11,07 54 Moderada 

N4WS_0008 4 30 2,44 Abóbada 7,64 30 Alta 

N4WS_0008 5 28 1,64 Planar 8,77 39 Alta 

N4WS_0022 1 73 0,66 Planar 2,00 74 Baixa 

N4WS_0050/51 1 75 0,92 Planar 2,96 64 Baixa 

N4WS_0050/51 2 68 1,96 Abóbada invertida 4,26 47 Moderada 

N4WS_0050/51 3 64 1,09 Planar 5,49 66 Baixa 

N4WS_0050/51 4 83 0,73 Planar 6,66 91 Muito baixa 

N4WS_0050/51 5 64 0,38 Abóbada invertida 6,93 72 Baixa 

N4WS_0059 1 65 0,95 Planar 1,77 64 Baixa 

N4WS_0060 1 53 0,81 Planar 1,54 59 Moderada 

N4WS_0065 1 51 0,78 Abóbada 5,48 67 Baixa 

N5S_0001 1 61 0,87 Planar 3,40 76 Baixa 

N5S_0001 2 71 0,43 Abóbada 4,33 82 Muito baixa 

N5S_0001 3 55 0,60 Abóbada 3,31 65 Baixa 

N5S_0011 1 75 1,15 Planar 2,03 64 Baixa 

N5S_0011 2 75 3,27 Abóbada 4,21 57 Moderada 

N5S_0011 3 60 1,20 Abóbada 7,28 57 Moderada 

N5S_0011 4 42 1,30 Planar 7,02 51 Moderada 

N5S_0011 5 59 0,91 Planar 8,17 54 Moderada 

N5S_0011 6 58 1,74 Planar 8,89 54 Moderada 

N5S_0011 7 42 0,86 Planar 9,36 64 Baixa 

N5S_0011 8 63 0,91 Planar 2,47 64 Baixa 

N5S_0023 1 69 0,42 Abóbada 3,18 80 Baixa 

N5S_0023 2 64 0,50 Planar 3,50 76 Baixa 

N5S_0071 1 53 0,92 Abóbada 0,96 55 Moderada 

N5S_0072 1 39 1,69 Abóbada invertida 2,54 30 Alta 

N5S_0073 1 39 1,28 Planar 2,11 34 Alta 

N5S_0075 1 40 1,45 Planar 3,91 36 Alta 

N5S_0075 2 55 1,10 Planar 4,24 51 Moderada 
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Da Figura 6.14 à Figura 6.40 são apresentados os mapas das 27 cavernas com o resultado 

do IGC em seus respectivos vãos. 

 

Figura 6.14: Mapa IGC da cavidade N4E_0015. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

O piso no salão do fundo apresenta-se irregular, com concentração de grandes blocos 

abatidos do teto e paredes, presença de grandes cicatrizes, principalmente nas zonas de 

maior ação intempérica. A FFB predomina no salão de entrada e na porção distal da 

cavidade. No vão 2 ocorre a canga detrítica na maior parte do teto. A cavidade apresenta 

pontos de instabilidade geotécnica devido a blocos em balanço no vão 2, indicando sua 

maior suscetibilidade a abatimentos, refletida no IGC obtido. 
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Figura 6.15: Mapa IGC da cavidade N4E_0016. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

Na cavidade N4E_0016 ocorrem matacões decimétricos na entrada e sedimentos finos ao 

fundo. A formação ferrífera bandada nesta cavidade apresenta-se pouco alterada e 

resistente. Há descontinuidades persistentes atravessando transversalmente todo o teto da 

cavidade, observação importante no que concerne sobretudo a estabilidade do vão 1. Por 

isso o vão 1 apresenta IGC refletindo maior suscetibilidade geotécnica do que o vão 2 da 

caverna. 
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Figura 6.16: Mapa IGC da cavidade N4E_0021. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

A cavidade N4E_0021 se desenvolve em FFB deformada. Na entrada da cavidade e no 

vão 1 ocorrem blocos decimétricos e métricos. Na porção central do vão 2 ocorre um 

amontoado de detritos compreendendo matacões decimétricos e sedimentos finos. A 

principal estrutura é uma família de fratura que atravessa longitudinalmente os vãos da 

cavidade. A FFB apresenta-se medianamente resistente e moderadamente a levemente 

alterada no vão 2 e muito resistente e levemente alterada no vão 1, refletindo no IGC dos 

vãos. 
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Figura 6.17: Mapa IGC da cavidade N4E_0022. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

A cavidade N4E_0022 se desenvolve em FFB muito fragmentada e sedimentos terrígenos 

recobrem a rocha em alguns pontos. Também foram mapeados pontos em canga detrítica 

e canga química. A FFB encontra-se moderadamente alterada e medianamente resistente. 

A canga química ocorre somente no vão 1. Observaram-se descontinuidades no 

bandamento, duas famílias de fratura e algumas descontinuidades isoladas. A presença de 

água é marcante na caverna e forte agente de alteração. Há, no vão 4, presença de raízes 

de plantas, indicando sua forte suscetibilidade. 
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Figura 6.18: Mapa IGC da cavidade N4E_0023. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

Na região da entrada da estrutura ocorre canga detrítica suportada pela matriz. 

Internamente à caverna, predomina a FFB, que se encontra moderadamente alterada e 

medianamente resistente no vão 2 e levemente alterada e muito resistente no vão 1. No 

teto do vão 1 observou-se porção de contato entre a FFB bem fragmentada, canga detrítica 

e canga química em parte da parede norte. De maneira geral, apesar do vão 2 ser mais 

instável, o teto fraturado do vão 1culminou na mesma classificação geotécnica dos vãos. 
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Figura 6.19: Mapa IGC da cavidade N4E_0026. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

A cavidade N4E_0026, em FFB e canga detrítica, apresenta seixos em meio a finos na 

região da entrada e cone de seixos e blocos recobertos por sedimentos. Observou-se 

injeção de lama via canalículos e brecha preenchendo vazios. A canga detrítica mapeada 

nos vãos 5 e 6 encontra-se muito alterada e possui resistência baixa, já a canga detrítica 

observada nos vãos 1 e 4 é resistente. A canga estruturada foi observada nos vãos 1 e 2 e 

varia entre resistente a muito resistente. Essa distribuição litológica, associada sobretudo 

à dimensão dos vãos, classificou a cavidade pelo IGC. 
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Figura 6.20: Mapa IGC da cavidade N4E_0027. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

A cavidade N4E_0027 se desenvolve em FFB e canga, presente principalmente no teto e 

composta por matriz ferruginosa e fragmentos de seixo e bloco. Notam-se duas fraturas 

aleatórias em seu teto. Observam-se cone de matacões e blocos ao fundo em meio a finos, 

embora sem cicatrizes. Foram mapeados no teto canga detrítica, alterada, de resistência 

mediana, localmente com porções com maior quantidade de matriz terrosa; e nas paredes, 

formação ferrífera bandada, pouco alterada e resistente. O IGC reflete a baixa 

suscetibilidade. 
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Figura 6.21: Mapa IGC da cavidade N4E_0028. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

A cavidade N4E_0028 formou-se em FFB, levemente alterada e resistente. No entanto, o 

teto de sua entrada é formado em tálus de blocos métricos de formação ferrífera bandada 

e canga detrítica. Cones de blocos na entrada da caverna e terrígenos no piso oriundos da 

injeção através de juntas na FFB são os depósitos clásticos observados. Observaram-se 

nessa cavidade descontinuidades no bandamento e três famílias de fratura, além de 

algumas poucas fraturas de alívio subparalelas ao teto da cavidade com direções 

aleatórias. O IGC reflete a morfologia do teto – abóbada invertida. 
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Figura 6.22: Mapa IGC da cavidade N4E_0037. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

Na caverna N4E_0037 predominam blocos e seixos, até o terço médio da caverna, onde 

identifica-se um matacão abatido. No terço final predominam sedimentos finos, 

provenientes de canalículos posicionados no setor distal da caverna. Mapeou-se nesta 

cavidade, o litotipo FFB, pouco alterado e muito resistente. E em algumas pequenas 

porções do teto foi observada canga detrítica levemente alterada e muito resistente. 

Notaram-se apenas duas fraturas. Assim, a suscetibilidade dessa cavidade é baixa. 
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Figura 6.23: Mapa IGC da cavidade N4E_0039. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

A cavidade N4E_0039 se desenvolve na zona de contato entre canga e FFB. Do ponto de 

vista da sedimentação clástica, ocorrem matacões, blocos, seixos e finos dispersos por 

toda a extensão da cavidade. A FFB varia de moderadamente a levemente alterado e 

medianamente resistente a resistente. Foram observadas três famílias de fraturas. O 

bandamento composicional da formação ferrífera bandada também constitui 

descontinuidade. Apesar da diferença de dimensão, os três vãos da caverna apresentam 

baixa suscetibilidade. 
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Figura 6.24: Mapa IGC da cavidade N4E_0044. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

Na entrada da caverna N4E_0044 há um acúmulo de blocos no teto, lavados pelo intenso 

gotejamento, na porção intermediária se observam seixos e, ao fundo, blocos e finos, em 

condição de muita umidade. Presença de poça e surgência perene. A canga detrítica varia 

de moderadamente a muito alterada e medianamente resistente a muito branda. 

Observaram-se três famílias de fraturas, pouco persistentes. O IGC da caverna reflete bem 

sua suscetibilidade. 
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Figura 6.25: Mapa IGC da cavidade N4E_0061. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

Na caverna N4E_0061 há um anfiteatro com grande volume de fragmentos abatidos no 

chão. Os fragmentos possuem tamanhos variados. Apresenta teto e paredes muito 

irregulares, com grandes abatimentos ao centro do salão e canga detrítica com materiais 

terrígenos centimétricos. Presença de FFB muito alterada com bandas centimétricas e 

vazios de rocha preenchidos por canga detrítica. Canga estruturada cobre a maior parte 

em contato com material detrítico, caoticamente arranjados e cimentados pela matriz. O 

IGC reflete a alta suscetibilidade. 
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Figura 6.26: Mapa IGC da cavidade N4E_0086. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

Esta cavidade desenvolve-se em FFB, que, na maior parte da cavidade, encontra-se 

fraturada e com intensa lixiviação do quartzo. Na porção distal a noroeste, a FFB 

apresenta estrutura mais maciça, alta resistência e menor grau de alteração. Na parede 

oeste na porção mediana ocorre a presença de canga detrítica, com matriz terrígena de 

alta porosidade. Observa-se pouca incidência de blocos desprendidos do teto. O teto e as 

paredes são irregulares e abaulados nas laterais. Presença de fratura subvertical destacada 

na parede leste da cavidade. 
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Figura 6.27: Mapa IGC da cavidade N4WS_0001. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

Essa cavidade apresentou-se com maciço pouco alterado e resistente a muito resistente. 

Em sua entrada notaram-se blocos abatidos. Quanto a descontinuidade, foram registradas 

fraturas subverticais de persistência até métrica e superfícies plana e rugosa. Estas 

estruturas favorecem o tombamento natural de blocos. Fraturas sub-horizontais estão 

presentes. A presença do pilar tem função estrutural. Também por isso, associado às 

demais variáveis do IGC, obteve-se baixa suscetibilidade para essa caverna. 
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Figura 6.28: Mapa IGC da cavidade N4WS_0008. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

A caverna N4WS_0008 está inserida em FFB e canga química. Em dois pontos de 

mapeamento observou-se canga química variando de branda a resistente e de muito 

alterada a moderadamente alterada, com algumas observações de goethita entre as 

bandas. Pingentes pontuais foram observados, indicando escorrimentos. Há muitos 

sedimentos clásticos e muitas cicatrizes na cavidade, com acompanhamento dos 

abatimentos em evolução. Acredita-se que os vãos 2 e 4 deveriam apresentar 

suscetibilidade muito alta, mas consideram-se os resultados como aceitáveis. 
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Figura 6.29: Mapa IGC da cavidade N4WS_0022. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

A cavidade N4WS-0022 ocorre em tálus de canga estruturada, com características 

herdadas do protólito. Apresenta direcionamento principal e inclinação do piso 

concordantes com a vertente de inserção. Possui teto baixo e trechos em quebra-corpo, 

onde há estreitamento das extremidades, o que dificulta sua exploração. O piso encontra-

se predominantemente ocupado por sedimentos de granulometria matacão. É uma 

caverna estável, o que está refletido em seu IGC. No entanto, por se tratar de uma caverna 

em tálus, pode haver rearranjo de blocos. 



 

177 

 

Figura 6.30: Mapa IGC da cavidade N4WS_0050/51. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

A caverna se desenvolve em canga detrítica com clastos subarredondados de hematita, 

rocha máfica e FFB. A canga ocorre principalmente no teto. A FFB apresenta camadas 

de hematita, intercaladas com vazios. Em termos de sedimentação clástica, predomina 

sedimento lamoso no setor SE, calhaus e matacões de canga e FFB ocorrem de modo 

esparso. O litotipo predominante é o FFP, que se mostra levemente alterado e muito 

resistente. A dimensão dos vãos tem papel importante no IGC, que atestou 

fidedignamente a suscetibilidade da caverna. 
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Figura 6.31: Mapa IGC da cavidade N4WS_0059. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

A cavidade N4WS_0059 é formada por FFB e canga detrítica, ambas litologias 

moderadamente alteradas e medianamente resistentes a resistentes. A FFB é 

predominante e suas estruturas são pouco evidentes, devido à cobertura de musgo. A 

canga, por sua vez, é restrita 

à porção norte da cavidade. Fraturas sub-horizontais de persistência métrica e superfície 

plana e rugosa ocorrem em toda cavidade. Sobretudo a geometria dos vãos justificam a 

baixa suscetibilidade. 
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Figura 6.32: Mapa IGC da cavidade N4WS_0060. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

A caverna N4WS_0060 desenvolve-se obliquamente à escarpa e exclusivamente em FFB, 

com grau de alteração variando de médio a alto e resistência moderada. Foram registradas 

duas famílias de fraturas. Sedimentos finos de coloração avermelhada recobrem o piso e 

notaram-se blocos abatidos na entrada da cavidade. Depósitos sedimentares químicos 

estão presentes na forma de coraloides pontudos milimétricos de cor cinza e 

esbranquiçada e crostas marrons delgadas recobrem grande parte das paredes. Crostas 

brancas são pontuais. 
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Figura 6.33: Mapa IGC da cavidade N4WS_0065. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

A cavidade N4WS_0065 desenvolve-se em FFB, que apresenta grau de alteração 

moderado e resistência mediana. Apresenta conduto único de teto baixo, parede irregular 

e piso relativamente plano, recoberto por sedimentos finos. A origem do sedimento 

argiloso é provavelmente mista, uma vez que a entrada leste permite o aporte de material 

externo. Há matéria orgânica em ambas as entradas (folhas e pequenos galhos). Em 

algumas porções da cavidade o bandamento encontra-se sub-horizontal, e por vezes 

dobrados. O IGC reflete a baixa suscetibilidade da caverna. 
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Figura 6.34: Mapa IGC da cavidade N5S_0001. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

A cavidade N5S_0001 se desenvolve em FFB e a canga detrítica. Notaram-se poucos 

depósitos clásticos autóctones e presença de dois pequenos canais de fluxo d'água, intenso 

gotejamento e pequena poça no interior do conduto principal. Mapearam-se as litologias 

FFB, levemente alterada e com resistência variando de medianamente resistente a muito 

resistente, e hematitas, que se mostra muito resistente e fresco. A caverna não apresenta 

questões de instabilidade, tendo esse aspecto refletido em seu IGC. 
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Figura 6.35: Mapa IGC da cavidade N5S_0011. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

A caverna N5S_0011 se desenvolve em FFB e canga detrítica. A canga detrítica se varia 

de moderada a muito alterada e branda a medianamente resistente. A FFB varia de 

extremamente resistente a muito resistente. Foram mapeadas na FFB dessa cavidade: o 

bandamento, uma família de fratura, algumas descontinuidades com orientações 

aleatórias na canga detrítica e uma fratura irregular no vão 3. Além disso, no vão 6 há um 

poço d’água, possivelmente perene. Apesar das dimensões dos vãos, a qualidade do 

maciço justifica as suscetibilidades relacionadas aos IGC obtidos. 
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Figura 6.36: Mapa IGC da cavidade N5S_0023. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

A caverna N4WS_0023 se desenvolve em FFB, cujas bandas silicosas foram lixiviadas, 

formando vazios pontuais. Foi observada canga localizada, com seixos angulosos de 

hematita e pouca matriz. Em termos de depósitos clásticos, ocorrem sedimentos de 

origem autóctone, subangulosos, com modo de ocorrência localizada. Foi observada uma 

surgência, formando drenagem no interior da cavidade. Foi mapeada a FFB, que se 

apresenta fresca e muito resistente. A caverna não apresenta problema de instabilidades, 

sugerindo baixa suscetibilidade. 
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Figura 6.37: Mapa IGC da cavidade N5S_0071. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

A cavidade N5S_0071 apresenta parede e teto irregulares, além de blocos no piso. Está 

hospedada predominantemente em canga detrítica e localmente em FFB. A canga 

apresenta-se moderadamente alterada e medianamente resistente, com porções mais 

resistentes. A FFB ocorre localmente na parede da cavidade e exibe grau de alteração e 

resistência mediana. Na entrada, ocorrem serapilheira e material terroso. Há uma fratura 

sub-horizontal que marca o contato entre a canga detrítica e a FFB. Tal descontinuidade 

exibe superfície de persistência métrica, ondulada e rugosa. 
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Figura 6.38: Mapa IGC da cavidade N5S_0072. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

A cavidade N5S_0072 está desenvolvida em canga detrítica e canga química. A canga 

detrítica ocorre de forma restrita no terço inicial da cavidade e apresenta grau de alteração 

e resistência mediana, com núcleos de menor resistência. A canga química ocorre na 

porção distal, constituída predominantemente por material terrígeno com alto grau de 

cimentação e aspecto poroso. Apresenta-se alterada e medianamente resistente. Nas 

proximidades da claraboia e na entrada, há um depósito de blocos. No restante da 

cavidade predominam seixos e grânulos em meio a material fino, com calhaus e matacões 

esparsos. Serapilheira ocorre na região da entrada. A caverna apresenta-se com alta 

suscetibilidade geotécnica. 
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Figura 6.39: Mapa IGC da cavidade N5S_0073. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

A caverna N5S_0073 é composta predominantemente por canga detrítica, rocha máfica e 

canga química. A canga detrítica apresenta grau de alteração moderado e resistência 

mediana, com núcleos mais resistentes. A canga química ocorre nas porções periféricas 

da cavidade, com material terrígeno e clastos arredondados de rocha máfica. Possui alto 

grau de alteração e baixa resistência. Em contato com a canga detrítica e canga química, 

tem-se uma faixa de rocha máfica fraturada. Devido à qualidade do material, a caverna 

tem alta suscetibilidade geotécnica. 
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Figura 6.40: Mapa IGC da cavidade N5S_0075. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

Na entrada da cavidade N5S_0075 e em grande parte do vão 1 foi mapeada canga 

química, que está sobreposta à canga detrítica, que compreende o restante da cavidade. 

Foram observadas fraturas e dobras. Há um cone de sedimentos depositados na rampa de 

entrada, composto por matacões e blocos de canga e FFB. A principal estrutura nessa 

cavidade é um sistema de fraturas paralelo ao plano de contato entre a canga química e a 

canga detrítica. Outra estrutura importante mapeada foi uma fratura isolada, de grande 

persistência, que atravessa os dois vãos da cavidade segundo a direção NE-SW (140/74). 

Com isso, o vão 1 mostrou-se mais suscetível geotecnicamente que o vão 2, como 

corroborado pelo IGC. 

A correlação dos registros de sismografia ou dados dos planos de fogo com o IGC é uma 

das formas mais diretas e assertivas de se assegurar que as operações mineiras podem ser 

adequadas às variáveis espeleológicas que circundam as minas em operação. De posse da 

qualidade geotécnica dos 63 vão da amostra da pesquisa é possível, então, desenvolver 

modelos matemáticos tão detalhados e objetivos quanto se queira proteger as cavernas e 
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adequar as operações, inclusive acrescentando outras variáveis da mineração que 

apresentem correlações com a qualidade geotécnica espeleológica em questão. 

De posse dos dados dos desmontes e registros sismográficos, como exposto no Anexo B 

desta tese, é possível desenvolver estudos de previsibilidade de impactos ou danos 

espeleológicos, como o ábaco representado pela Figura 6.41. Esse modelo apresenta os 

resultados dos vãos analisados diante dos valores de velocidade partícula registrados 

durante as detonações ao entorno das cavernas da amostra. 

Primeiramente as curvas de análise foram divididas em três categorias: "Estável", 

"Alteração Física" e "Supressão", propiciando uma condição direta de interpretação de 

acordo com a observação levantada em campo, retratando seu nível de estabilidade 

geotécnica e sua integridade estrutural. 

Para a categoria "Estável" foi considerada a velocidade de partícula de pico máxima 

medida por sismógrafo no vão da cavidade sem que houvesse registro de danos à sua 

integridade física. 

Para a categoria "Alteração Física" foi considerada a velocidade de partícula de pico 

medida no vão da cavidade quando houve desagregação e/ou desplacamentos localizados 

dos litotipos presentes na cavidade. 

Já para a categoria "Supressão" foi considerado o valor de velocidade de partícula de pico 

medido quando houve a total colapso de um determinado vão da cavidade. 

Após cada categoria ser plotada no gráfico de dispersão de Velocidade de Partícula de 

Pico x IGC, foram calculados os pontos resultantes de duas vezes o desvio padrão da 

categoria mais o valor medido e o valor medido menos duas vezes o desvio padrão da 

categoria. Para esses pontos foi determinada a melhor regressão com base no valor de R². 

Na região compreendida entre essas duas regressões, para cada categoria há uma 

confiança de 95% dos dados, ou seja, numa simulação, há 95% de chance que o valor de 

Velocidade de Partícula de Pico medido determine a integridade do vão de acordo com o 

seu IGC. 
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Tais estudos de modelamento podem servir como referência na previsibilidade de 

impactos e orientações para planejamento de lavra e serviços de mineração ao entorno de 

cavernas com vãos classificados segundo a metodologia do IGC elaborado nesta tese. 

 

Figura 6.41: Ábaco de velocidade de partícula de pico x IGC. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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CAPÍTULO 7 

7 DISCUSSÕES 

O acompanhamento do processo de supressão de 20 vãos das dez cavidades da amostra 

(N4E_0015, N4E_0026, N4E_0027, N4E_0061, N4E_0086, N4WS_0050, N4WS_0059, 

N4WS_0060, N4WS_0065 e N5S_0075) através da influência direta de desmontes por 

detonação com explosivos (supressão assistida), bem como a análise dos dados do 

monitoramento sismográfico das cavidades sob relação direta com operações de lavra e 

previamente classificadas segundo um índice de estabilidade geotécnica específico para 

cavernas ferríferas concedem a essa pesquisa uma abordagem geotécnica bem distinta 

dos estudos de modelagem já consagrados nas obras de engenharia subterrânea. 

A análise dos efeitos das práticas de detonação e operações de mina em direção às 

cavernas (avanço da lavra) na estabilidade física das cavernas, tem caráter inédito e valida 

os resultados obtidos para o IGC proposto, uma vez que foi possível estabelecer uma 

plataforma auditável de registros de dados sismográficos e fotográficos, evidenciando as 

deformações geoestruturais ao longo do período da pesquisa. 

Um importante aspecto a se analisar diante dos resultados obtidos com a aplicação do 

IGC está relacionado ao distanciamento provocado pela Etapa 2 do ábaco de Laubscher 

adaptado. Na Etapa 1, 33 vãos (52% da amostra) apresentaram avaliação de estabilidade 

do IGC diferente do provido pelo ábaco. No entanto, após a Etapa 2, esse número subiu 

para 40 vãos, totalizando 63% da amostra de 63 vãos. Credita-se tal fato, 

fundamentalmente, a três aspectos: 

I. A necessidade de se usar, além de sistemas de classificação geomecânica de 

maciços rochosos na avaliação da estabilidade de cavernas, outras ferramentas e ou 

métodos gráficos de avaliação de estabilidade aplicáveis a cavernas ferríferas; 

II. A importância das variáveis espessura e morfologia de teto para as cavernas 

ferríferas, que têm, como demonstrado, influência direta no comportamento 

geotécnico e estabilidade dos vãos; e 
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III. A relevância de um índice que consiga refletir melhor a análise de estabilidade de 

cavernas, uma vez que se trata de uma estrutura natural com dinâmica evolutiva 

tendendo ao equilíbrio das forças sobre elas atuantes. 

A Etapa 2 de obtenção dos pesos ou fatores ponderadores que conduziu o IGC à 

calibragem orientada pelo fenômeno de alteração física das cavernas ao aproximá-lo da 

realidade observada em campo, foi fundamental para indicar o quanto a inter-relação das 

quatro variáveis foram assertivas na sugestão de estabilidade quando comparadas ao 

comportamento observado nas visitas, nas detonações próximas ou nas supressões, 

quando aplicável. 

É importante registrar também que durante a etapa 2 de calibração do IGC, quando foi 

possível realizar a supressão assistida de dez cavernas, que os resultados obtidos reforçam 

o caráter empírico da presente tese. Os comportamentos “não padronizados” das 

estruturas geológicas avaliadas, próprios das ciências naturais, reforçam a necessidade e 

importância da observação de campo com foco no acompanhamento das alterações 

geomecânicas para o adequado modelamento geotécnico aplicado à espeleologia. 

Ainda com relação ao empirismo e ao caráter observacional do estudo, como o valor da 

variável RMR é finito, e foram encontrados vãos em todas as faixas de classificação, não 

há restrições no que tange à aplicação dessa variável nos estudos espeleológicos diversos. 

Entretanto, a “morfologia de teto”, que é uma variável categórica, não é aplicada a 

definição de domínios. Apenas os tetos devem ser classificados de acordo com as três 

opções indicadas na metodologia. Já as variáveis raio hidráulico e espessura de teto são 

variáveis contínuas e, a rigor, podem assumir quaisquer valores positivos e não nulos. 

Assim, para essas duas variáveis foram propostos limites para o domínio de aplicação do 

IGC, sobretudo considerando-se a pretensão de aplicá-lo em diversas cavernas onde haja 

predomínio de litologias ferruginosas. 

A partir dos resultados do IGC para os 63 vãos da amostra, observou-se que do número 

de vãos previamente classificados e submetidos a esforços de detonação até o limite de 

ruptura (supressão assistida), 87,3% apresentaram total aderência ao IGC. Os demais 

vãos, os quais apresentaram alguma diferença durante a etapa 2 de calibração, são 

apresentados na Tabela 7.1. 
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Tabela 7.1: Cavidades com avaliação de estabilidade (IGC) divergente da avaliação de campo. 
Cavidade Vão IGC Classe do IGC Avaliação de campo 

N4E_0023 1 35 Alta Moderada 

N4E_0039 1 67 Baixa Moderada 

N4E_0039 3 72 Baixa Muito baixa 

N4E_0044 2 59 Moderada Alta 

N4WS_0008 2 30 Alta Muito alta 

N4WS_0008 4 30 Alta Muito alta 

N5S_0011 2 57 Moderada Baixa 

N5S_0023 1 80 Baixa Muito baixa 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Dos oito vãos apresentados, os vãos 2 e 4 da cavidade N4WS_0008 merecem destaque 

por terem sido considerados críticos nas análises de estabilidade em campo e o IGC não 

ter refletido tal criticidade. Ambos estão inseridos em material friável, muito alterado e 

com presença, em diferentes quantidades, de rocha máfica também fortemente alterada. 

Nesses casos, o IGC obtido indicou alta suscetibilidade a instabilidade estrutural, embora 

a avaliação em campo tenha apontado para uma situação de muito alta suscetibilidade. 

Credita-se tal fato à classe geomecânica do maciço e à morfologia de teto. Muito embora 

a rocha intacta apresente elevado grau de alteração e baixa resistência, as 

descontinuidades presentes no maciço são moderadamente espaçadas, o que conduz a um 

valor de RMR igual a 38 (maciço pobre) e não ≤ 20 (maciço muito pobre), que incorreria 

em IGC de muito alta suscetibilidade a instabilidade estrutural. Além disso, a morfologia 

de teto desses dois vãos (abóbada) representa a situação de maior estabilidade. No 

entanto, em campo, observa-se abatimentos de pequenas proporções, o que leva a 

avaliação a um nível de muito alta suscetibilidade. Sob a ótica da dinâmica evolutiva 

dessa caverna, é possível interpretar, através das observações e dados levantados em 

campo, que os vãos menos estáveis estão evoluindo para uma classe de maior estabilidade 

e a tendência é adquirir formas mais estáveis, como o teto abobadado. 

Outros vãos que indicaram níveis de suscetibilidade a instabilidade estrutural pelo IGC, 

diferentes dos registrados em campo e, contra a segurança em termos de estabilidade, 

foram o vão 1 na cavidade N4E_0039 e o vão 2 da cavidade N4E_0044. Contudo, 

considerou-se que as avaliações obtidas foram aceitáveis, pois não impactavam a 

interpretação do IGC, bem como a análise das respectivas cavernas como um todo. Os 

cinco vãos com avaliações divergentes estão a favor da segurança e, dessa forma, 

considerou-se também aceitável a calibração proposta, conforme preconiza o princípio da 

precaução. 
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Com relação aos limites de classes, em síntese, foram adotados limites em torno de três 

vezes o maior valor encontrado na amostra de cada variável. Assim, o raio hidráulico 

pode assumir valores de até 10 m, enquanto a variável espessura de teto pôde assumir 

valores de até 30 m. Recomenda-se que para novos vãos, cujas propriedades extrapolem 

esses limites, que se realize uma atualização da análise estatística aplicável. 
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CAPÍTULO 8 

8 CONCLUSÕES 

Os resultados alcançados com as simulações realizadas até a concepção final do Índice 

Geotécnico de Cavernas (IGC), após as duas etapas de calibração, propiciaram um 

elevado nível de maturidade para os valores de classificação da estabilidade geotécnica 

dos vãos espeleológicos das cavernas analisadas. O alto nível de assertividade nos 

resultados obtidos com a classificação geotécnica a partir da utilização do modelo 

proposto (87,3 % dos vãos estudados) conferem o caráter de previsibilidade de alterações 

geotécnicas em cavernas ferríferas a partir da metodologia apresentada. A evolução da 

acurácia nos resultados certamente será obtida a partir do incremento da amostra e input 

de dados novos e informações pertinentes aos estudos dessa natureza. 

Os estudos de mecânica de rochas, geologia de engenharia e mecânica de solos associados 

a espeleologia favorecem subsídios também a novas interpretações sobre a dinâmica 

evolutiva das cavernas, promovendo o desenvolvimento de novos modelos de ruptura das 

espeleoestruturas, propiciando maior sensibilidade no trato das informações correlatas às 

resultantes de esforços antrópicos sobre a estabilidade geotécnica das cavernas. 

A conciliação das variáveis geometria dos vãos, espessura de teto e forma de teto aos 

consagrados sistemas de classificação geomecânica de maciços rochosos favoreceram a 

criação de um novo método de análise, representado pelo índice de estabilidade 

geotécnica de cavernas (IGC) se mostrou extremamente eficaz na previsibilidade de 

alterações físicas nas estruturas espeleológicas submetidas a esforços antrópicos, 

evidenciando a importância dos levantamentos de campo de caráter espeleológico. Ainda 

nesse sentido, há de se considerar a importância da variável espessura de teto no contexto 

de análise espeleológica e geotécnica. A evolução nos estudos de diagnóstico dos 

volumes das espessura de teto devem promover a evolução nos modelos de 

previsibilidade e análises de impactos, sendo esse um campo fértil para aplicação de 

métodos consagrados de geofísica para determinação de limites litológicos, formas dos 

contatos e preenchimentos, locais esses mais suscetíveis a deformações localizadas. 
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Esta pesquisa de tese foi favorecida pela possibilidade de se acompanhar, in loco, os tipos 

e mecanismos de ruptura das estruturas presentes nas cavernas, quando submetidas a 

esforços antrópicos de alto impacto (detonações para desmonte de rochas), permitindo 

assim o incremento da acurácia nas simulações matemáticas e interpretações 

geomecânicas, no intuito de se modelar as condições de estabilidade dos vãos. Tal 

condição, também proporcionou análises comprobatórias do baixo grau de suscetibilidade 

geotécnica das cavernas em formações ferríferas expostas a esforços das atividades de 

mineração ou outros esforços antrópicos no entorno das mesmas.  

Após o acompanhamento em campo dos tipos de alterações físicas ocorridas nas 27 

cavernas avaliadas nessa tese e de outras dezenas de cavernas no mesmo ambiente de 

análise, é possível constatar que as estruturas geológicas que perfazem as cavernas em 

litologias ferríferas, principalmente as constituídas por cangas nos tetos e formações 

ferríferas nas paredes, constituem um grupo de cavernas com baixo grau de 

suscetibilidade a instabilidade estrutural, segundo a metodologia de análise e 

classificação geotécnica desta pesquisa. O fato de que as deformações registradas a ponto 

de se comprometer a estabilidade dos vãos analisados tenham sido observadas apenas 

quando as detonações ocorreram nas faixas inferiores a 50 m de distância das cavernas, 

atribuem às estruturas subterrâneas naturais um alto grau de estabilidade estrutural 

quando se analisa a caverna ou mesmo os elementos de análise (no caso dessa tese os 

vãos) como um todo. Entretanto, há de se considerar as estruturas espeleológicas também 

de forma independente, e nesses casos, estudos específicos devem ser ainda aprimorados, 

quando se tratar de espeleotemas, estruturas notáveis e ou estruturas geológicas distintas.  

O acompanhamento de campo nas supressões assistidas de algumas cavernas da amostra 

evidenciou que as alterações físicas, de uma maneira geral, ocorrem em porções 

localizadas dos vãos cavernícolas, podendo ser tão bem dimensionados e previstos, 

quanto maior for o conhecimento geológico e estrutural no interior e no entorno das 

cavernas. As famílias de fraturas, as falhas geológicas recorrentes sobre as cavernas, as 

descontinuidades com preenchimento de material menos competente e, principalmente, a 

incidência de água são os principais fatores que favorecem a suscetibilidade a 

deformações nas estruturas cavernícolas que regem a estabilidade dos vãos subterrâneos. 
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O conhecimento geotécnico em espeleologia alcançado a partir da aplicação da 

metodologia do IGC nas avaliações de suscetibilidade a instabilidade estrutural dos vãos 

de cavernas ferríferas favorece também uma significativa evolução nas práticas de 

desmonte com explosivos e atividades de lavra no entorno das cavernas. Tais medidas 

certamente promoverão a segurança operacional nos trabalhos de mineração e 

espeleologia, cada vez mais conciliados em prol da mineração sustentável. 

Um maior detalhamento da geomecânica nas áreas sob ameaça de estabilidade, por 

exemplo através da instalação de instrumentação geotécnica específica, poderá contribuir 

para o aperfeiçoamento do índice proposto, auxiliando a tomada de decisão por 

implementação de métodos de lavra mais adequados às condições geotécnicas das 

cavernas no entorno das minas. 

No intuito de se fomentar pesquisas associadas às ciências naturais e correlatas à 

espeleologia, e interfaces com a engenharia e geotecnia, sugere-se o desenvolvimento e a 

aplicação de modelos que possam ser construídos a partir deste novo índice geotécnico, 

o IGC, correlacionando dados de monitoramentos sismográficos, climáticos, 

hidrogeológicos, dentre outros, para o incremento e evolução das análises de estabilidade 

de cavernas, assim como os estudos de previsibilidade de seus impactos negativos 

irreversíveis. 

Estudos de geofísica, hidrogeologia, geologia estrutural e geotecnia estão sendo cada vez 

mais aplicados à espeleologia no sentido de se aprimorar as análises de impactos 

pertinentes aos processos de licenciamento ambiental. Neste sentido, ainda há de se 

considerar que as cavernas em litologias ferríferas, de acordo com os resultados desta 

pesquisa, apresentam, de forma geral, propriedades geotécnicas que refletem o baixo 

nível de suscetibilidade a instabilidade estrutural quando sujeitas a esforços antrópicos 

externos. É também possível assegurar que as rupturas, embora possam ocorrer, são em 

sua maioria localizadas e podem ser previamente classificadas por critérios conceituados 

de geotecnia, aprimorados agora com o IGC proposto. 
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ANEXO A - Dados RMR Bieniawski dos vãos da amostra 

Caverna Vão 
Pon-

to 

Estru-

tura 
Identidade Medida Litologia 

Resis-

tência 

Fratura-

mento 
Rqd 

Aber-

tura 

Rugo-

sidade 

Preenchi-

mento 

Persis-

tência 

Altera-

ção 

Águ

a 

RMR - 

bieniawski 

N4E_0015 2 1 1 Fr N/D Canga detrítica 2 5 3 0 0 0 2 0 0 12 

N4E_0015 2 2 1 Sn N/D Canga detrítica 4 5 3 1 5 6 6 6 4 40 

N4E_0015 2 3 1 Sn N/D Canga detrítica 12 15 13 1 5 6 6 5 4 67 

N4E_0015 1 4 1 Fr N/D Canga detrítica 4 15 8 1 3 6 4 5 4 50 

N4E_0016 1 1 1 Fr1_A 155/Subv. (azim.) Formação Ferrífera 7 15 17 0 3 6 2 5 10 65 

N4E_0016 1 1 2 Fr em bandamento  210/34 Formação Ferrífera 7 8 17 1 3 6 4 5 10 61 

N4E_0016 1 2 1 Fr em bandamento  Interferência magnética  Formação Ferrífera 7 10 17 0 3 6 4 5 10 62 

N4E_0016 1 2 2 Fr2 110/60 Formação Ferrífera 7 10 17 1 3 6 6 5 10 65 

N4E_0016 1 2 3 Fr1_E 160/Subv. (azim.) Formação Ferrífera 7 15 17 0 3 6 2 5 10 65 

N4E_0016 2 3 1 Fr1_F 
170/Subv. (azim.) 

Interferência magnética  
Formação Ferrífera 7 15 20 0 3 6 2 5 7 65 

N4E_0016 2 3 2 Fr em bandamento  Interferência magnética  Formação Ferrífera 7 10 20 0 3 6 4 5 7 62 

N4E_0021 2 1 1 Fr1_A 140/64 Formação Ferrífera 4 10 20 0 1 0 2 3 0 40 

N4E_0021 2 1 2 Fr1_B 345/76 Formação Ferrífera 4 10 20 0 1 0 1 3 0 39 

N4E_0021 2 2 1 Fr1_C 145/86 Formação Ferrífera 4 10 20 1 1 0 1 3 0 40 

N4E_0021 2 2 2 Fr1_D 160/85 Formação Ferrífera 4 10 20 4 1 6 1 3 0 49 

N4E_0021 2 3 1 Fr1_E 335/85 Formação Ferrífera 4 10 20 0 3 6 4 3 0 50 

N4E_0021 2 3 2 Fr1_F 160/78 Formação Ferrífera 4 10 20 0 3 6 2 3 0 48 

N4E_0021 2 4 1 Fr2 122/49 Formação Ferrífera 4 20 20 1 1 6 2 3 0 57 

N4E_0021 2 5 1 Fr1_G N/D Formação Ferrífera 4 10 20 0 1 6 4 3 4 52 

N4E_0021 2 6 1 Fr1_H 162/78 Formação Ferrífera 4 8 8 0 1 6 2 5 7 41 

N4E_0021 2 6 2 Fr1_I N/D Formação Ferrífera 4 8 8 0 1 6 2 5 7 41 

N4E_0021 2 6 3 Fr3_A 78/60 Formação Ferrífera 4 8 8 4 1 6 4 5 7 47 

N4E_0021 2 7 1 Fr4_A NNE/58 Formação Ferrífera 4 8 13 1 1 6 4 3 7 47 

N4E_0021 2 7 2 Fr4_B NNE/SV Formação Ferrífera 4 8 13 1 1 6 4 3 7 47 

N4E_0021 1 8 1 Fr1_B 345/84 Formação Ferrífera 12 10 20 0 3 6 0 5 10 66 

N4E_0021 1 8 2 Fr3_B 75/60 Formação Ferrífera 12 10 20 1 3 6 6 5 10 73 

N4E_0021 1 9 1 Fr1_J 180/79 Formação Ferrífera 12 10 20 0 3 6 0 5 10 66 

N4E_0021 1 9 2 Fr4_C 45/60 Formação Ferrífera 12 10 20 0 3 6 4 5 10 70 

N4E_0022 2 1 1 Fr1_A 45/81 Formação Ferrífera 4 15 20 0 3 6 0 3 4 55 

N4E_0022 2 2 1 Fr1_B 215/79 Formação Ferrífera 4 10 20 0 3 6 0 3 4 50 

N4E_0022 2 3 1 Fr1_C 220/75 Formação Ferrífera 4 20 20 0 3 6 2 3 4 62 

N4E_0022 2 3 2 
Fratura irregular no 

contato 
N/A Canga detrítica 4 20 20 0 5 6 2 1 7 65 

N4E_0022 6 4 1 Fr1_D 50/73 Formação Ferrífera 4 15 20 0 3 6 2 1 0 51 

N4E_0022 6 4 2 Fr2_A 275/78 Formação Ferrífera 4 15 20 0 3 6 4 3 0 55 
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Caverna Vão 
Pon-

to 

Estru-

tura 
Identidade Medida Litologia 

Resis-

tência 

Fratura-

mento 
Rqd 

Aber-

tura 

Rugo-

sidade 

Preenchi-

mento 

Persis-

tência 

Altera-

ção 

Águ

a 

RMR - 

bieniawski 

N4E_0022 6 5 1 Fr3 0/79 Formação Ferrífera 4 10 20 1 3 6 4 5 0 53 

N4E_0022 6 6 1 Fr1_E 35/74 Formação Ferrífera 4 10 20 0 3 6 2 3 0 48 

N4E_0022 6 6 2 Fr2_B 265/88 Formação Ferrífera 4 15 20 0 3 6 6 3 0 57 

N4E_0022 6 7 1 
Caracterização da 

canga 
N/A Canga detrítica 7 20 20 6 6 6 6 3 7 81 

N4E_0022 5 8 1 
Fratura em 

bandamento  
30/84 Formação Ferrífera 2 8 13 0 5 6 1 1 0 36 

N4E_0022 5 8 2 Fr2_C 80/76 Formação Ferrífera 2 10 13 0 3 6 4 1 0 39 

N4E_0022 5 9 1 
Fratura em 

bandamento  
40/79 Formação Ferrífera 2 8 13 0 3 6 1 1 0 34 

N4E_0022 5 9 2 Fr2_E 100/79 Formação Ferrífera 2 10 13 0 3 6 4 1 0 39 

N4E_0022 4 10 1 Fr1_F 225/78 Formação Ferrífera 2 15 20 0 5 6 0 1 0 49 

N4E_0022 4 10 2 

Fratura aleatória 

(supostamente com 

origem em clivagem) 

270/31 Formação Ferrífera 2 10 20 0 3 6 4 1 0 46 

N4E_0022 4 11 1 
Zona com 

preenchimento de 

canga  

Az: 100 Canga detrítica 2 15 20 0 3 0 1 0 0 41 

N4E_0022 4 12 1 Fr1_G 225/82 (Az: 260 no final) Formação Ferrífera 4 10 13 0 3 6 0 1 0 37 

N4E_0022 4 12 2 Fr2_F 100/72 Formação Ferrífera 4 8 13 1 3 6 6 1 0 42 

N4E_0022 4 13 1 Fr1_H 200/Sv Formação Ferrífera 4 8 13 0 3 6 2 1 0 37 

N4E_0022 4 13 2 Fr4 245/83 Formação Ferrífera 4 10 13 0 5 6 0 1 0 39 

N4E_0022 3 14 1 Fr2_G 105/Sv Formação Ferrífera 7 20 20 0 3 6 2 3 0 61 

N4E_0022 1 15 1 Fr1_I 205/82 Canga química 4 15 20 0 3 6 2 3 4 57 

N4E_0023 2 1 1 Fr2_A (banquinho) 148/34 Formação Ferrífera 4 8 8 4 1 6 4 3 7 45 

N4E_0023 2 1 2 Fr1_A 205/85 Formação Ferrífera 4 8 8 1 3 6 2 3 4 39 

N4E_0023 2 1 3 Bandamento fechado 320/50 Formação Ferrífera 4 8 8 6 3 6 4 3 7 49 

N4E_0023 2 2 1 Fr1_C 195/85 Formação Ferrífera 7 8 17 0 3 6 2 3 4 50 

N4E_0023 2 3 1 Fr1_D 200/72 Formação Ferrífera 4 8 8 0 5 6 2 3 4 40 

N4E_0023 2 3 2 Fr2_B (banquinho) 100/45 Formação Ferrífera 4 8 8 6 1 6 4 3 7 47 

N4E_0023 2 3 3 Bandamento fechado 350/45 Formação Ferrífera 4 10 8 6 3 6 4 3 7 51 

N4E_0023 2 4 1 Fr2(?)D 145/60 Formação Ferrífera 2 10 20 6 1 6 4 3 7 59 

N4E_0023 2 5 1 
Fratura em 

bandamento 

330/64 (medida a 

distância) 
Formação Ferrífera 4 8 17 0 3 2 2 3 4 43 

N4E_0023 2 6 1 Fr1_F 0/74 Formação Ferrífera 4 10 20 0 3 2 4 3 10 56 

N4E_0023 1 7 1 Fr1_H 30/85 Formação Ferrífera 12 10 17 0 5 6 2 3 15 70 

N4E_0023 1 7 2 Fr3 280/35 Formação Ferrífera 12 15 17 1 3 6 4 3 15 76 

N4E_0023 1 7 3 Fr2_E 100/30 Formação Ferrífera 12 10 17 6 3 6 4 5 15 78 

N4E_0023 1 8 1 Fr1_K 200/74 Formação Ferrífera 12 10 20 0 5 6 2 3 7 65 

N4E_0023 1 8 2 Fr2_G 115/31 Formação Ferrífera 12 15 20 6 3 6 6 5 7 80 



 

213 

Caverna Vão 
Pon-

to 

Estru-

tura 
Identidade Medida Litologia 

Resis-

tência 

Fratura-

mento 
Rqd 

Aber-

tura 

Rugo-

sidade 

Preenchi-

mento 

Persis-

tência 

Altera-

ção 

Águ

a 

RMR - 

bieniawski 

N4E_0023 1 9 1 Fr1_M Az: 290 Formação Ferrífera 4 8 13 0 3 6 2 1 7 44 

N4E_0023 1 9 2 Fr2 
Superfície muito alterada 

- sem medida 
Formação Ferrífera 4 10 13 1 3 6 6 1 7 51 

N4E_0023 ND 10 1 
Caracterização da 

canga química  
315/18 Canga química 4 5 8 6 3 6 4 1 7 44 

N4E_0026 ND 1 1 N/D N/D Canga detrítica 7 20 20 6 6 6 6 6 10 87 

N4E_0026 ND 2 1 N/D N/D Canga detrítica 12 20 20 6 6 6 6 6 10 92 

N4E_0026 4 3 1 N/D N/D Formação Ferrífera 12 10 13 4 5 2 4 5 7 62 

N4E_0026 4 4 1 N/D N/D Canga detrítica 4 5 3 4 5 2 4 5 4 36 

N4E_0026 3 5 1 N/D N/D Formação Ferrífera 12 10 13 4 5 2 6 5 7 64 

N4E_0026 2 6 1 N/D N/D Canga detrítica 7 10 13 4 5 2 6 5 7 59 

N4E_0026 2 7 1 N/D N/D Formação Ferrífera 4 5 3 1 3 6 4 6 10 42 

N4E_0026 2 8 1 N/D N/D Canga detrítica 7 8 8 1 3 6 4 6 10 53 

N4E_0026 2 9 1 N/D N/D Canga detrítica 7 8 8 1 3 6 4 6 10 53 

N4E_0026 2 10 1 N/D N/D Canga detrítica 7 8 8 1 3 6 4 6 10 53 

N4E_0026 5 11 1 N/D N/D Canga detrítica 2 5 3 5 5 4 4 1 7 36 

N4E_0026 5 12 1 N/D N/D Canga detrítica 2 5 3 1 3 4 6 1 7 32 

N4E_0026 5 13 1 N/D N/D Canga detrítica 2 5 3 1 3 4 6 1 7 32 

N4E_0026 5 14 1 N/D N/D Canga detrítica 2 5 3 1 3 4 6 1 7 32 

N4E_0026 6 15 1 N/D N/D Canga detrítica 2 5 3 1 3 4 6 1 7 32 

N4E_0026 6 16 1 N/D N/D Canga detrítica 4 5 3 0 3 0 0 0 10 25 

N4E_0026 6 17 1 N/D N/D Canga detrítica 2 5 3 1 3 2 4 1 7 28 

N4E_0026 4 18 1 N/D N/D Canga detrítica 7 10 8 4 5 4 6 5 10 59 

N4E_0026 1 19 1 N/D N/D Canga detrítica 2 5 3 1 3 2 6 0 7 29 

N4E_0026 1 20 1 N/D N/D Canga detrítica 7 10 8 4 5 4 6 5 10 59 

N4E_0026 1 21 1 N/D N/D Canga detrítica 12 10 13 1 5 2 6 5 10 64 

N4E_0026 1 22 1 N/D N/D Canga detrítica 4 5 3 1 3 6 6 1 10 39 

N4E_0027 1 1 1 Fr1 310/83 Canga detrítica 4 20 20 1 3 6 4 1 10 69 

N4E_0027 1 1 2 
Caracterização do 

maciço 
N/D Formação Ferrífera 7 20 20 6 6 6 6 5 10 86 

N4E_0027 1 2 1 N/D N/D Canga detrítica 2 20 20 6 6 6 6 1 10 77 

N4E_0027 1 3 1 Fr2 55/78 Canga detrítica 2 20 20 0 3 6 4 1 10 66 

N4E_0028 1 1 1 
Fratura em 

bandamento  
210/54 Formação Ferrífera 2 8 17 1 3 6 2 1 4 44 

N4E_0028 1 2 1 Fr1? 335/25 Formação Ferrífera 2 8 17 0 5 6 2 1 4 45 

N4E_0028 1 3 1 Fr3(?) ENE/60 (azim.) Formação Ferrífera 4 10 20 0 5 6 4 3 10 62 

N4E_0028 1 4 1 Fr aleatória (por alívio)  
Fratura irregular 

subparalela ao teto 
Formação Ferrífera 2 10 20 0 6 6 4 0 4 52 

N4E_0028 1 5 1 Fr aleatória (por alívio)  
Fratura irregular 

subparalela ao teto 
Formação Ferrífera 2 20 20 0 5 6 4 1 4 62 
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Caverna Vão 
Pon-

to 

Estru-

tura 
Identidade Medida Litologia 

Resis-

tência 

Fratura-

mento 
Rqd 

Aber-

tura 

Rugo-
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Preenchi-

mento 
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Altera-

ção 

Águ

a 

RMR - 

bieniawski 

N4E_0028 1 5 2 Fr3 // Sb? 100/60 Formação Ferrífera 2 10 20 0 3 6 4 1 4 50 

N4E_0028 1 5 3 Fr2 125/80 Formação Ferrífera 2 20 20 0 5 4 4 1 4 60 

N4E_0037 1 1 1 Fr 1 NE/86 Canga Detrítica 12 15 20 1 5 6 4 5 10 78 

N4E_0037 1 1 2 Fr3 NW/67 Canga Detrítica 12 10 20 5 5 6 6 5 10 79 

N4E_0039 3 1 1 Fr1 70/SV Formação Ferrífera 4 10 20 1 5 6 6 1 15 68 

N4E_0039 3 2 1 Fr2 92/19 Formação Ferrífera 7 10 20 1 3 6 6 3 15 71 

N4E_0039 2 3 1 Fr3_A 310/88 Formação Ferrífera 4 15 20 0 3 6 2 3 15 68 

N4E_0039 1 4 1 Sb 128/21 Formação Ferrífera 7 10 20 0 1 6 4 3 7 58 

N4E_0039 1 4 2 Fr3_B 275/66 Formação Ferrífera 7 10 20 0 3 6 2 3 7 58 

N4E_0044 2 1 1 Fr1_A 20/60 Canga detrítica 1 10 20 1 3 6 6 0 7 54 

N4E_0044 2 2 1 Fr1_C out/30 Canga detrítica 1 10 20 0 3 6 4 1 7 52 

N4E_0044 1 3 1 Fr1_E N/D Canga detrítica 4 15 20 1 3 6 6 3 10 68 

N4E_0044 1 4 1 
Caracterização do 

maciço 
N/D Canga detrítica 2 20 20 6 6 6 6 1 7 74 

N4E_0061 ND 1 1 N/D N/D Canga detrítica 7 15 13 6 6 6 6 6 10 75 

N4E_0061 1 2 1 N/D N/D Canga detrítica 4 10 8 4 5 4 6 5 7 53 

N4E_0061 1 3 1 N/D N/D Canga detrítica 2 5 3 0 1 2 1 0 7 21 

N4E_0061 1 4 1 N/D N/D Canga detrítica 2 5 3 0 1 2 1 0 7 21 

N4E_0061 1 5 1 N/D N/D Canga detrítica 4 5 3 0 1 2 1 0 7 23 

N4E_0061 1 6 1 N/D N/D Canga detrítica 4 5 3 0 1 2 1 0 7 23 

N4E_0061 1 7 1 N/D N/D Canga detrítica 4 5 3 1 3 2 4 1 7 30 

N4E_0086 1 1 1 Sb N/D Canga detrítica 7 5 3 0 0 0 0 0 7 22 

N4E_0086 1 2 1 Sb N/D Formação Ferrífera 15 10 13 1 3 4 4 5 7 62 

N4E_0086 ND 3 1 Sn N/D Canga Detrítica 4 15 13 1 6 2 2 3 7 53 

N4WS_0001 1 1 1 Fr 180/65 Formação Ferrífera 7 10 20 1 3 6 2 3 15 67 

N4WS_0001 1 1 2 FrH 0/0 Formação Ferrífera 7 10 20 0 5 6 4 3 15 70 

N4WS_0001 1 1 3 FrH 0/0 Formação Ferrífera 7 10 20 0 5 6 2 3 15 68 

N4WS_0001 1 1 4 FrH 0/0 Formação Ferrífera 7 10 20 0 3 6 4 3 15 68 

N4WS_0001 1 1 5 FrV 350/88 Formação Ferrífera 7 10 20 0 3 6 2 3 15 66 

N4WS_0001 1 1 6 FrV 280/88 Formação Ferrífera 7 10 20 0 3 6 6 3 15 70 

N4WS_0008 5 1 1 Fr em bandamento  50/73 Formação Ferrífera 1 8 8 1 3 6 1 0 0 28 

N4WS_0008 5 1 2 Fr2_A 285/20 Formação Ferrífera 1 8 8 0 3 6 4 0 0 30 

N4WS_0008 5 1 3 Fr3_A 140/75 Formação Ferrífera 1 8 8 6 3 6 4 0 0 36 

N4WS_0008 5 1 4 Fr1_A 90/82 Formação Ferrífera 1 15 8 0 5 6 2 0 0 37 

N4WS_0008 5 2 1 Fr1_B 115/85 Formação Ferrífera 2 10 20 0 3 6 2 0 0 43 

N4WS_0008 5 3 1 

Fr em canga - 
possivelmente 

seguindo Fr1 
230/85 Canga química 2 20 20 0 3 6 2 1 0 54 

N4WS_0008 4 4 1 Fr1_C 305/85 Formação Ferrífera 7 10 20 0 5 6 1 5 0 54 



 

215 

Caverna Vão 
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to 

Estru-
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Águ

a 
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bieniawski 

N4WS_0008 4 4 2 Fr2_B 155/18 Formação Ferrífera 7 10 20 6 3 6 4 5 0 61 

N4WS_0008 4 5 1 Fr3_B 145/76 Formação Ferrífera 2 10 13 0 5 6 1 1 0 38 

N4WS_0008 4 5 2 Fr1_D 135/88 Formação Ferrífera 2 8 13 6 3 6 1 1 0 40 

N4WS_0008 4 6 1 Fr2_C 100/15 Formação Ferrífera 2 8 8 6 3 6 4 0 0 37 

N4WS_0008 4 6 2 Fr1_C (do ponto 4) 305/85 Formação Ferrífera 2 10 8 0 3 6 1 0 0 30 

N4WS_0008 4 6 3 Fr em bandamento  280/82 Formação Ferrífera 2 8 8 6 3 6 1 0 0 34 

N4WS_0008 3 7 1 Fr1_E 305/83 Formação Ferrífera 4 10 8 0 5 6 1 3 4 41 

N4WS_0008 3 7 2 Fr em bandamento  235/78 Formação Ferrífera 4 8 8 6 3 6 4 3 4 46 

N4WS_0008 3 7 3 Fr2_D 340/15 Formação Ferrífera 4 8 8 6 3 6 6 3 4 48 

N4WS_0008 2 8 1 Fr1_E (do ponto 7) 305/83 Formação Ferrífera 2 10 8 0 5 6 1 1 4 37 

N4WS_0008 2 8 2 Fr2?_E 190/28 Formação Ferrífera 2 8 8 0 3 6 4 1 4 36 

N4WS_0008 2 8 3 Fr em bandamento  290/81 Formação Ferrífera 2 8 8 6 3 6 1 1 4 39 

N4WS_0008 2 9 1 Fr1_G 115/80 Formação Ferrífera 2 10 8 0 5 6 1 1 0 33 

N4WS_0008 2 9 2 Fr2_F 250/15 Formação Ferrífera 2 8 8 0 3 6 4 1 0 32 

N4WS_0008 2 9 3 Fr em bandamento  100/78 Formação Ferrífera 2 8 8 1 3 6 1 1 0 30 

N4WS_0008 1 10 1 Fr aleatória N/A Canga detrítica 7 15 20 0 3 6 4 3 7 65 

N4WS_0022 1 1 1 N/D N/D Formação Ferrífera 7 20 20 6 6 6 6 5 15 91 

N4WS_0022 1 2 2 Fr Subparalela ao teto Formação Ferrífera 7 20 20 0 3 6 4 3 10 73 

N4WS_0050/51 3 0 1 N/D N/D Formação Ferrífera 12 8 17 4 1 6 4 5 7 64 

N4WS_0050/51 2 1 1 Fr1_B 300/81 Formação Ferrífera 12 10 13 0 3 6 4 5 15 68 

N4WS_0050/51 2 1 2 Fr isolada 140/77 Formação Ferrífera 12 10 13 0 3 6 4 5 15 68 

N4WS_0050/51 2 1 3 Sb 190/32 Formação Ferrífera 12 10 13 0 3 6 4 5 15 68 

N4WS_0050/51 2 1 4 Contato litológico N/D Canga Detrítica 12 20 13 0 3 6 4 5 15 78 

N4WS_0050/51 2 1 5 Fr2_B SH 305/16 Formação Ferrífera 12 8 13 0 3 6 6 5 15 68 

N4WS_0050/51 2 2 1 Sb 255/43 Formação Ferrífera 12 10 20 0 3 6 4 5 15 75 

N4WS_0050/51 2 2 2 Sb N/D Formação Ferrífera 12 10 20 0 3 6 4 3 15 73 

N4WS_0050/51 4 3 1 Sb 260/79 Formação Ferrífera 12 20 20 6 3 6 4 5 7 83 

N4WS_0050/51 5 4 1 Sb 30/out Formação Ferrífera 12 8 17 4 1 6 4 5 7 64 

N4WS_0050/51 ND 5 1 Sb N/D Formação Ferrífera 4 20 20 6 3 6 4 1 15 79 

N4WS_0050/51 1 6 1 Fr SH N/D Formação Ferrífera 12 10 20 0 3 6 4 5 15 75 

N4WS_0059 1 1 1 Fr 110/55 Formação Ferrífera 4 10 20 4 5 6 4 3 15 71 

N4WS_0059 1 1 2 FrH 0/0 Formação Ferrífera 4 10 20 0 5 6 2 3 15 65 

N4WS_0059 1 1 3 FrV 180/88 Formação Ferrífera 4 10 20 4 5 6 4 3 15 71 

N4WS_0059 1 1 4 Sb 270/45 Formação Ferrífera 4 10 20 1 5 6 2 3 15 66 

N4WS_0059 1 1 5 Sb 260/50 Formação Ferrífera 4 10 20 4 5 6 2 3 15 69 

N4WS_0059 1 1 6 
Caracterização do 

maciço 
N/A Canga detrítica 4 20 13 6 6 6 6 3 15 79 

N4WS_0060 1 1 1 Fr 170/80 Formação Ferrífera 4 8 8 4 5 6 4 3 15 57 

N4WS_0060 1 1 2 Fr 190/80 Formação Ferrífera 4 8 8 4 5 6 4 3 15 57 
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N4WS_0060 1 1 3 Fr 60/80 Formação Ferrífera 4 8 8 4 5 6 4 3 15 57 

N4WS_0060 1 1 4 Fr 180/80 Formação Ferrífera 4 8 8 4 5 6 4 3 15 57 

N4WS_0060 1 1 5 Fr 70/45 Formação Ferrífera 4 8 8 4 5 6 4 3 15 57 

N4WS_0060 1 1 6 FrH 0/0 Formação Ferrífera 4 8 8 0 5 6 4 3 15 53 

N4WS_0060 1 1 7 FrH 0/0 Formação Ferrífera 4 8 8 0 5 6 4 3 15 53 

N4WS_0060 1 1 8 Sb 260/70 Formação Ferrífera 4 8 8 4 5 6 2 3 15 55 

N4WS_0060 1 1 9 Sb 250/40 Formação Ferrífera 4 8 8 4 5 6 2 3 15 55 

N4WS_0060 1 1 10 Sb 260/50 Formação Ferrífera 4 8 8 4 5 6 2 3 15 55 

N4WS_0065 1 1 1 Fr 130/70 Formação Ferrífera 4 8 8 1 3 6 4 3 15 52 

N4WS_0065 1 1 2 Fr 360/80 Formação Ferrífera 4 8 8 1 3 6 4 3 15 52 

N4WS_0065 1 1 3 Fr 360/70 Formação Ferrífera 4 8 8 1 3 6 4 3 15 52 

N4WS_0065 1 1 4 Fr 140/60 Formação Ferrífera 4 8 8 1 3 6 4 3 15 52 

N4WS_0065 1 1 5 FrH 0/0 Formação Ferrífera 4 8 8 0 3 6 4 3 15 51 

N4WS_0065 1 1 6 FrH 0/0 Formação Ferrífera 4 8 8 0 3 6 4 3 15 51 

N4WS_0065 1 1 7 Sb 260/40 Formação Ferrífera 4 8 8 1 5 6 2 3 15 52 

N4WS_0065 1 1 8 Sb 250/50 Formação Ferrífera 4 8 8 1 5 6 2 3 15 52 

N5S_0001 3 1 1 Sb 290/45 Formação Ferrífera 4 8 13 0 3 6 6 5 10 55 

N5S_0001 3 1 2 Contato litológico Subparalela ao teto Formação Ferrífera 12 8 13 0 3 6 6 3 10 61 

N5S_0001 1 2 1 Sb 270/82 Formação Ferrífera 12 8 13 0 3 6 4 5 10 61 

N5S_0001 1 2 2 Contato litológico Subparalela ao teto Formação Ferrífera 12 8 13 0 3 6 6 3 10 61 

N5S_0001 2 3 1 Fr1 150/68 Formação Ferrífera 7 20 20 0 1 6 4 3 10 71 

N5S_0011 1 0 1 N/D N/D Canga química 12 15 20 0 6 6 4 5 7 75 

N5S_0011 7 1 1 Fr aleatória 30/73 Canga detrítica 4 8 17 1 5 2 4 1 0 42 

N5S_0011 6 2 1 Fr aleatória 150/84 Canga detrítica 4 20 20 0 5 6 2 1 0 58 

N5S_0011 5 3 1 
Caracterização da 

canga 
N/A Canga química 2 20 20 6 0 6 4 1 0 59 

N5S_0011 4 4 1 Fr aleatória 125/86 Canga detrítica 4 10 20 0 3 2 2 1 0 42 

N5S_0011 3 5 1 
Fratura irregular no 

contato 
40/68 Canga química 2 20 20 0 3 6 4 1 4 60 

N5S_0011 3 6 1 
Fratura em 

bandamento  
255/44 Formação Ferrífera 12 10 20 1 3 6 4 5 4 65 

N5S_0011 2 7 1 Fr aleatória N/A Canga detrítica 12 15 20 0 6 6 4 5 7 75 

N5S_0011 2 8 1 
Caracterização da 

canga 
N/A Canga detrítica 12 20 20 6 6 6 6 5 7 88 

N5S_0011 8 9 1 Fr aleatória A 80/80 Canga detrítica 7 15 20 1 3 6 4 3 4 63 

N5S_0011 ND 10 1 
Caracterização da 

canga 
N/A Canga química 0 8 17 4 0 2 6 0 0 37 

N5S_0011 2 11 1 Fr1 120/83 Formação Ferrífera 15 15 20 6 5 6 2 5 10 84 

N5S_0011 2 11 2 Sb 230/34 Formação Ferrífera 15 15 20 6 5 6 6 5 10 88 

N5S_0023 2 1 1 Sb 255/83 Formação Ferrífera 12 15 20 0 3 6 4 5 4 69 
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Caverna Vão 
Pon-

to 

Estru-

tura 
Identidade Medida Litologia 

Resis-

tência 

Fratura-

mento 
Rqd 

Aber-

tura 

Rugo-

sidade 

Preenchi-

mento 

Persis-

tência 

Altera-

ção 

Águ

a 

RMR - 

bieniawski 

N5S_0023 2 1 2 Fr1 50/60 Formação Ferrífera 12 10 20 0 3 6 4 5 4 64 

N5S_0023 1 2 1 Fr isolada 87/80 Formação Ferrífera 12 10 20 0 5 6 4 5 7 69 

N5S_0071 1 1 1 FrH 0/0 Formação Ferrífera 7 20 20 0 5 6 4 3 15 80 

N5S_0071 1 1 2 
Caracterização do 

maciço 
N/A Canga detrítica 2 8 3 6 6 6 6 1 15 53 

N5S_0072 1 1 1 
Caracterização do 

maciço 
N/A Canga detrítica 4 20 13 6 6 6 6 3 15 79 

N5S_0072 1 1 2 
Caracterização do 

maciço 
N/A Canga química 2 5 3 5 1 2 6 0 15 39 

N5S_0073 1 1 1 
Caracterização do 

maciço 
N/A Canga detrítica 4 20 13 6 6 6 6 3 15 79 

N5S_0073 1 1 2 
Caracterização do 

maciço 
N/A Canga química 2 5 3 5 1 2 6 0 15 39 

N5S_0073 1 1 3 
Caracterização do 

maciço 
N/A Canga Química 4 15 8 6 6 6 6 3 15 69 

N5S_0075 1 1 1 Fr1_A // S0 45/68 Canga química 2 10 20 0 1 6 2 1 4 46 

N5S_0075 1 2 1 Fr2_A 45/65 Canga química 1 10 20 0 1 2 2 0 4 40 

N5S_0075 1 3 1 Fr isolada 140/74 Canga química 2 20 20 1 3 6 1 1 10 64 

N5S_0075 1 3 2 Fr isolada 140/74 Canga Detrítica 2 20 20 0 3 6 1 1 10 63 

N5S_0075 1 4 1 Fr1_B // S0 45/55 Canga Detrítica 4 10 20 0 3 6 1 3 4 51 

N5S_0075 2 5 1 Fr1_C (?) 85/66 Canga Detrítica 7 10 20 0 3 6 2 3 7 58 

N5S_0075 2 5 2 Fr4_A SH Canga Detrítica 7 10 20 0 3 6 4 3 7 60 

N5S_0075 2 6 1 Fr4_B SH Canga Detrítica 4 10 20 0 3 6 4 1 7 55 

N5S_0075 1 7 1 Fr1_D // S0 35/72 Canga Química 4 10 20 0 3 6 1 3 4 51 
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ANEXO B - Tabela dos dados sismográficos dos vãos da amostra 

CAVIDADE RELEVÂNCIA VÃO TAG IGC_pt IGC DATA Vp Integridade DIST CME DE 95% Vp- 95% Vp+ 95% DE- 95% DE+ 

N4E_0015 ALTA 1 N4E_0015 - 1 52 Alta 12/06/2014 12,19 Estável 384 250 24,3 -37,73 62,11 11,84 36,73 

N4E_0015 ALTA 2 N4E_0015 - 2 34 Muito Alta 12/06/2014 12,19 Estável 384 250 24,3 -37,73 62,11 11,84 36,73 

N4E_0022 MÁXIMA 1 N4E_0022 - 1 59 Moderada 06/01/2016 14,08 Estável 447 700 16,9 -35,84 64 4,45 29,34 

N4E_0022 MÁXIMA 2 N4E_0022 - 2 51 Alta 06/01/2016 14,08 Estável 447 700 16,9 -35,84 64 4,45 29,34 

N4E_0022 MÁXIMA 3 N4E_0022 - 3 75 Baixa 06/01/2016 14,08 Estável 447 700 16,9 -35,84 64 4,45 29,34 

N4E_0022 MÁXIMA 4 N4E_0022 - 4 35 Muito Alta 06/01/2016 14,08 Estável 447 700 16,9 -35,84 64 4,45 29,34 

N4E_0022 MÁXIMA 5 N4E_0022 - 5 55 Moderada 06/01/2016 14,08 Estável 447 700 16,9 -35,84 64 4,45 29,34 

N4E_0022 MÁXIMA 6 N4E_0022 - 6 44 Alta 06/01/2016 14,08 Estável 447 700 16,9 -35,84 64 4,45 29,34 

N4E_0021 ALTA 1 N4E_0021 - 1 70 Baixa 02/10/2015 28,19 Estável 135 1264 3,8 -21,73 78,11 -8,65 16,24 

N4E_0021 ALTA 2 N4E_0021 - 2 31 Muito Alta 02/10/2015 28,19 Estável 135 1264 3,8 -21,73 78,11 -8,65 16,24 

N5S_0001 ALTA 1 N5S_0001 - 1 71 Baixa 27/08/2013 32 Estável 603 1092 18,3 -17,92 81,92 5,8 30,69 

N5S_0001 ALTA 2 N5S_0001 - 2 87 Muito Baixa 27/08/2013 32 Estável 603 1092 18,3 -17,92 81,92 5,8 30,69 

N5S_0001 ALTA 3 N5S_0001 - 3 85 Muito Baixa 27/08/2013 32 Estável 603 1092 18,3 -17,92 81,92 5,8 30,69 

N4WS_0008 ALTA 1 N4WS_0008 - 1 72 Baixa 17/02/2016 44,27 Estável 425 1647 10,5 -5,65 94,19 -1,97 22,92 

N4WS_0008 ALTA 2 N4WS_0008 - 2 47 Alta 17/02/2016 44,27 Estável 425 1647 10,5 -5,65 94,19 -1,97 22,92 

N4WS_0008 ALTA 3 N4WS_0008 - 3 61 Moderada 17/02/2016 44,27 Estável 425 1647 10,5 -5,65 94,19 -1,97 22,92 

N4WS_0008 ALTA 4 N4WS_0008 - 4 47 Alta 17/02/2016 44,27 Estável 425 1647 10,5 -5,65 94,19 -1,97 22,92 

N4WS_0008 ALTA 5 N4WS_0008 - 5 50 Alta 17/02/2016 44,27 Estável 425 1647 10,5 -5,65 94,19 -1,97 22,92 

N5S_0011 ALTA 3 N5S_0011 - 3 75 Baixa  47,75 Estável    -2,17 97,67 -12,45 12,45 

N5S_0075 ALTA 1 N5S_0075 - 1 59 Moderada 21/03/2017 55,07 Estável 123 889 4,13 5,15 104,99 -8,32 16,57 

N5S_0075 ALTA 2 N5S_0075 - 2 59 Moderada 21/03/2017 55,07 Estável 123 889 4,13 5,15 104,99 -8,32 16,57 

N4E_0086 ALTA 1 N4E_0086 - 1 53 Moderada  58,52 Estável    8,6 108,44 -12,45 12,45 

N4E_0061 ALTA 1 N4E_0061 - 1 45 Alta 14/03/2015 59,25 Estável 134 732 4,95 9,33 109,17 -7,49 17,4 

N4E_0026 ALTA 1 N4E_0026 - 1 53 Moderada 09/05/2015 60,87 Estável 136 476 6,23 10,95 110,79 -6,21 18,68 

N4E_0026 ALTA 2 N4E_0026 - 2 59 Moderada 09/05/2015 60,87 Estável 136 476 6,23 10,95 110,79 -6,21 18,68 

N4E_0026 ALTA 3 N4E_0026 - 3 87 Muito Baixa 09/05/2015 60,87 Estável 136 476 6,23 10,95 110,79 -6,21 18,68 

N4E_0026 ALTA 4 N4E_0026 - 4 40 Alta 09/05/2015 60,87 Estável 136 476 6,23 10,95 110,79 -6,21 18,68 

N4E_0026 ALTA 5 N4E_0026 - 5 47 Alta 09/05/2015 60,87 Estável 136 476 6,23 10,95 110,79 -6,21 18,68 

N4E_0026 ALTA 6 N4E_0026 - 6 35 Muito Alta 09/05/2015 60,87 Estável 136 476 6,23 10,95 110,79 -6,21 18,68 

N4WS_0060 ALTA 1 N4WS_0060 - 1 69 Baixa 12/05/2017 133,9 Estável 249 700 9,41 83,98 183,82 -3,03 21,86 

N4WS_0008 ALTA 1 N4WS_0008 - 1 72 Baixa 09/04/2018 25,22 Alteração Física    -27,92 78,36 -6,91 6,91 

N4WS_0008 ALTA 2 N4WS_0008 - 2 47 Alta 15/03/2016 46,58 Alteração Física 275 870 9,32 -6,56 99,72 2,41 16,23 

N5S_0075 ALTA 1 N5S_0075 - 1 59 Moderada 14/03/2017 53,79 Alteração Física 156 720 5,81 0,65 106,93 -1,1 12,72 

N4E_0026 ALTA 5 N4E_0026 - 5 47 Alta 25/05/2017 59,97 Alteração Física 131 750 4,78 6,83 113,11 -2,13 11,69 

N4WS_0008 ALTA 4 N4WS_0008 - 4 47 Alta 07/06/2017 80,27 Alteração Física 161 140 13,6 27,13 133,41 6,7 20,52 

N5S_0075 ALTA 1 N5S_0075 - 1 59 Moderada 15/12/2017 87,11 Alteração Física    33,97 140,25 -6,91 6,91 
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CAVIDADE RELEVÂNCIA VÃO TAG IGC_pt IGC DATA Vp Integridade DIST CME DE 95% Vp- 95% Vp+ 95% DE- 95% DE+ 

N4E_0026 ALTA 2 N4E_0026 - 2 59 Moderada 02/03/2018 125,8 Alteração Física    72,66 178,94 -6,91 6,91 

N4E_0061 ALTA 1 N4E_0061 - 1 45 Alta 18/03/2015 161,2 Supressão 64 870 2,17 122,32 200,08 2,17 2,17 

N4E_0026 ALTA 2 N4E_0026 - 2 59 Moderada 07/03/2018 176 Supressão    137,12 214,88 0 0 

N5S_0075 ALTA 1 N5S_0075 - 1 59 Moderada   207,8 Supressão       168,92 246,68 0 0 
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ANEXO C - Painel fotográfico dos vãos de três cavernas representativas da 

amostra 

 
CAVERNA N4E_0026 – MINA N4E 

 

Figura Anexo C. 1: Painel Fotográfico da caverna N4E_0026. Período de agosto de 2016 a maio 

de 2017. Foto do vão 1. Alvo B01_A (círculo vermelho). 
Fonte: Acervo do autor. 
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Figura Anexo C. 2: Painel Fotográfico da caverna N4E_0026. Período de agosto de 2016 a maio 

de 2017. Foto do vão 1 Alvo B02_A (círculo vermelho). 
Fonte: Acervo do autor. 

 

Figura Anexo C. 3: Painel Fotográfico da caverna N4E_0026. Período de agosto de 2016 a maio 

de 2017. Foto do vão 1 Alvo B03_A (círculo vermelho). 
Fonte: Acervo do autor. 
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Figura Anexo C. 4: Painel Fotográfico da caverna N4E_0026. Período de agosto de 2016 a maio 

de 2017. Foto do vão 1 Alvo B03_B (círculo vermelho). 
Fonte: Acervo do autor. 

 

Figura Anexo C. 5: Painel Fotográfico da caverna N4E_0026. Período de agosto de 2016 a maio 

de 2017. Foto do vão 1 Alvo B04_A (círculo vermelho). 
Fonte: Acervo do autor. 
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Figura Anexo C. 6: Painel Fotográfico da caverna N4E_0026. Período de agosto de 2016 a maio 

de 2017. Foto do vão 2 Alvo B04_B (círculo vermelho). 
Fonte: Acervo do autor. 

 

Figura Anexo C. 7: Painel Fotográfico da caverna N4E_0026. Período de agosto de 2016 a maio 

de 2017. Foto do vão 1 Alvo B05_A (círculo vermelho). 
Fonte: Acervo do autor. 
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Figura Anexo C. 8: Painel Fotográfico da caverna N4E_0026. Período de agosto de 2016 a maio 

de 2017. Foto do vão 1 Alvo B06_A (círculo vermelho). 
Fonte: Acervo do autor. 

 

Figura Anexo C. 9: Painel Fotográfico da caverna N4E_0026. Período de agosto de 2016 a maio 

de 2017. Foto do vão 2 Alvo B07_A (círculo vermelho). 
Fonte: Acervo do autor. 
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Figura Anexo C. 10: Painel Fotográfico da caverna N4E_0026. Período de agosto de 2016 a 

maio de 2017. Foto do vão 2 Alvo B08_A (círculo vermelho). 
Fonte: Acervo do autor. 

 

Figura Anexo C. 11: Painel Fotográfico da caverna N4E_0026. Período de agosto de 2016 a 

maio de 2017. Foto do vão 5 Alvo B08_B (círculo vermelho). 
Fonte: Acervo do autor. 
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Figura Anexo C. 12: Painel Fotográfico da caverna N4E_0026. Período de agosto de 2016 a 

maio de 2017. Foto do vão 5 Alvo B09_A (círculo vermelho). 
Fonte: Acervo do autor. 

 

Figura Anexo C. 13: Painel Fotográfico da caverna N4E_0026. Período de agosto de 2016 a 

maio de 2017. Foto do vão 5 Alvo B09_B (círculo vermelho). 
Fonte: Acervo do autor. 
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Figura Anexo C. 14: Painel Fotográfico da caverna N4E_0026. Período de agosto de 2016 a 

maio de 2017. Foto do vão 5 Alvo B10_A (círculo vermelho). 
Fonte: Acervo do autor. 

 

Figura Anexo C. 15: Painel Fotográfico da caverna N4E_0026. Período de agosto de 2016 a 

maio de 2017. Foto do vão 5 Alvo B11_A (círculo vermelho). 
Fonte: Acervo do autor. 
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Figura Anexo C. 16: Painel Fotográfico da caverna N4E_0026. Período de agosto de 2016 a 

maio de 2017. Foto do vão 5 Alvo B12_A (círculo vermelho). 
Fonte: Acervo do autor. 

 

Figura Anexo C. 17: Painel Fotográfico da caverna N4E_0026. Período de agosto de 2016 a 

maio de 2017. Foto do vão 6 Alvo B13_A (círculo vermelho). 
Fonte: Acervo do autor. 
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Figura Anexo C. 18: Painel Fotográfico da caverna N4E_0026. Período de agosto de 2016 a 

maio de 2017. Foto do vão 6 Alvo B14_A (círculo vermelho). 
Fonte: Acervo do autor. 

 

Figura Anexo C. 19: Painel Fotográfico da caverna N4E_0026. Período de agosto de 2016 a 

maio de 2017. Foto do vão 6 Alvo B15_A (círculo vermelho). 
Fonte: Acervo do autor. 
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Figura Anexo C. 20: Painel Fotográfico da caverna N4E_0026. Período de agosto de 2016 a 

maio de 2017. Foto do vão 6 Alvo B15_B (círculo vermelho). 
Fonte: Acervo do autor. 

 

Figura Anexo C. 21: Painel Fotográfico da caverna N4E_0026. Período de agosto de 2016 a 

maio de 2017. Foto do vão 6 Alvo B15_C (círculo vermelho). 
Fonte: Acervo do autor. 
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Figura Anexo C. 22: Painel Fotográfico da caverna N4E_0026. Período de agosto de 2016 a 

maio de 2017. Foto do vão 6 Alvo B16_A (círculo vermelho). 
Fonte: Acervo do autor. 

 

Figura Anexo C. 23: Painel Fotográfico da caverna N4E_0026. Período de agosto de 2016 a 

maio de 2017. Foto do vão 6 Alvo B17_A (círculo vermelho). 
Fonte: Acervo do autor. 
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Figura Anexo C. 24: Painel Fotográfico da caverna N4E_0026. Período de agosto de 2016 a 

maio de 2017. Foto do vão 6 Alvo B17_B (círculo vermelho). 
Fonte: Acervo do autor. 

 

Figura Anexo C. 25: Painel Fotográfico da caverna N4E_0026. Período de agosto de 2016 a 

maio de 2017. Foto do vão 6 Alvo B18_A (círculo vermelho). 
Fonte: Acervo do autor. 
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Figura Anexo C. 26: Painel Fotográfico da caverna N4E_0026. Período de agosto de 2016 a 

maio de 2017. Foto do vão 6 Alvo B19_A (círculo vermelho). 
Fonte: Acervo do autor. 

 

Figura Anexo C. 27: Painel Fotográfico da caverna N4E_0026. Período de agosto de 2016 a 

maio de 2017. Foto do vão 6 Alvo B19_B (círculo vermelho). 
Fonte: Acervo do autor. 
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Figura Anexo C. 28: Painel Fotográfico da caverna N4E_0026. Período de agosto de 2016 a 

maio de 2017. Foto do vão 6 Alvo B20_A (círculo vermelho). 
Fonte: Acervo do autor. 

 

Figura Anexo C. 29: Painel Fotográfico da caverna N4E_0026. Período de agosto de 2016 a 

maio de 2017. Foto do vão 4 Alvo B21_A (círculo vermelho). 
Fonte: Acervo do autor. 



236 

 

Figura Anexo C. 30: Painel Fotográfico da caverna N4E_0026. Período de agosto de 2016 a 

maio de 2017. Foto do vão 4 Alvo B21_B (círculo vermelho). 
Fonte: Acervo do autor. 

 

Figura Anexo C. 31: Painel Fotográfico da caverna N4E_0026. Período de agosto de 2016 a 

maio de 2017. Foto do vão 5 Alvo B22_A (círculo vermelho). 
Fonte: Acervo do autor. 
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Figura Anexo C. 32: Painel Fotográfico da caverna N4E_0026. Período de agosto de 2016 a 

maio de 2017. Foto do vão 3 Alvo B22_B (círculo vermelho). 
Fonte: Acervo do autor. 

 

Figura Anexo C. 33: Painel Fotográfico da caverna N4E_0026. Período de agosto de 2016 a 

maio de 2017. Foto do vão 4 Alvo B23_A (círculo vermelho). 
Fonte: Acervo do autor. 
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Figura Anexo C. 34: Painel Fotográfico da caverna N4E_0026. Período de agosto de 2016 a 

maio de 2017. Foto do vão 4 Alvo B24_A (círculo vermelho). 
Fonte: Acervo do autor. 

 

Figura Anexo C. 35: Painel Fotográfico da caverna N4E_0026. Período de agosto de 2016 a 

maio de 2017. Foto do vão 3 Alvo B25_A (círculo vermelho). 
Fonte: Acervo do autor. 



 

239 

 

Figura Anexo C. 36: Painel Fotográfico da caverna N4E_0026. Período de agosto de 2016 a 

maio de 2017. Foto do vão 3 Alvo B26_A (círculo vermelho). 
Fonte: Acervo do autor. 

 

 



240 

 

CAVERNA N4WS_0008 – MINA N4WS 

 

Figura Anexo C. 37: Painel Fotográfico da caverna N4WS_0008. Período de julho de 2015 a 

junho de 2017. Foto do vão 1. Alvo B01_A (círculo vermelho). 
Fonte: Acervo do autor. 
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Figura Anexo C. 38: Painel Fotográfico da caverna N4WS_0008. Período de julho de 2015 a 

junho de 2017. Foto do vão 1. Alvo B02_A (círculo vermelho). 
Fonte: Acervo do autor. 

 

Figura Anexo C. 39: Painel Fotográfico da caverna N4WS_0008. Período de julho de 2015 a 

junho de 2017. Foto do vão 1. Alvo B02_B (círculo vermelho). 
Fonte: Acervo do autor. 
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Figura Anexo C. 40: Painel Fotográfico da caverna N4WS_0008. Período de julho de 2015 a 

junho de 2017. Foto do vão 2. Alvo B03_A (círculo vermelho). 
Fonte: Acervo do autor. 

 

Figura Anexo C. 41: Painel Fotográfico da caverna N4WS_0008. Período de julho de 2015 a 

junho de 2017. Foto do vão 2. Alvo B03_B (círculo vermelho). 
Fonte: Acervo do autor. 
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Figura Anexo C. 42: Painel Fotográfico da caverna N4WS_0008. Período de julho de 2015 a 

junho de 2017. Foto do vão 2. Alvo B03_C (círculo vermelho). 
Fonte: Acervo do autor. 

 

Figura Anexo C. 43: Painel Fotográfico da caverna N4WS_0008. Período de julho de 2015 a 

junho de 2017. Foto do vão 2. Alvo B04_A (círculo vermelho). 
Fonte: Acervo do autor. 
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Figura Anexo C. 44: Painel Fotográfico da caverna N4WS_0008. Período de julho de 2015 a 

junho de 2017. Foto do vão 3. Alvo B04_B (círculo vermelho). 
Fonte: Acervo do autor. 

 

Figura Anexo C. 45: Painel Fotográfico da caverna N4WS_0008. Período de julho de 2015 a 

junho de 2017. Foto do vão 2. Alvo B05_A (círculo vermelho). 
Fonte: Acervo do autor. 
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Figura Anexo C. 46: Painel Fotográfico da caverna N4WS_0008. Período de julho de 2015 a 

junho de 2017. Foto do vão 2. Alvo B05_B (círculo vermelho). 
Fonte: Acervo do autor. 

 

Figura Anexo C. 47: Painel Fotográfico da caverna N4WS_0008. Período de julho de 2015 a 

junho de 2017. Foto do vão 4. Alvo B06_A (círculo vermelho). 
Fonte: Acervo do autor. 
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Figura Anexo C. 48: Painel Fotográfico da caverna N4WS_0008. Período de julho de 2015 a 

junho de 2017. Foto do vão 4. Alvo B06_B (círculo vermelho). 
Fonte: Acervo do autor. 

 

Figura Anexo C. 49: Painel Fotográfico da caverna N4WS_0008. Período de julho de 2015 a 

junho de 2017. Foto do vão 4. Alvo B06_C (círculo vermelho). 
Fonte: Acervo do autor. 
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Figura Anexo C. 50: Painel Fotográfico da caverna N4WS_0008. Período de julho de 2015 a 

junho de 2017. Foto do vão 5. Alvo B07_A (círculo vermelho). 
Fonte: Acervo do autor. 

 

Figura Anexo C. 51: Painel Fotográfico da caverna N4WS_0008. Período de julho de 2015 a 

junho de 2017. Foto do vão 5. Alvo B08_A (círculo vermelho). 
Fonte: Acervo do autor. 
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Figura Anexo C. 52: Painel Fotográfico da caverna N4WS_0008. Período de julho de 2015 a 

junho de 2017. Foto do vão 5. Alvo B08_B (círculo vermelho). 
Fonte: Acervo do autor. 

 

Figura Anexo C. 53: Painel Fotográfico da caverna N4WS_0008. Período de julho de 2015 a 

junho de 2017. Foto do vão 5. Alvo B09_A (círculo vermelho). 
Fonte: Acervo do autor. 
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Figura Anexo C. 54: Painel Fotográfico da caverna N4WS_0008. Período de julho de 2015 a 

junho de 2017. Foto do vão 3. Alvo B10_A (círculo vermelho). 
Fonte: Acervo do autor. 

 

Figura Anexo C. 55: Painel Fotográfico da caverna N4WS_0008. Período de julho de 2015 a 

junho de 2017. Foto do vão 5. Alvo B11_A (círculo vermelho). 
Fonte: Acervo do autor. 
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Figura Anexo C. 56: Painel Fotográfico da caverna N4WS_0008. Período de julho de 2015 a 

junho de 2017. Foto do vão 5. Alvo B11_B (círculo vermelho). 
Fonte: Acervo do autor. 
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CAVERNA N5S_0075 – MINA N5S 

 

Figura Anexo C. 57: Painel Fotográfico da caverna N5S_0075. Período de abril 2017 a julho 

2017. Foto do vão 1. Alvo B01_A (círculo vermelho). 
Fonte: Acervo do autor. 
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Figura Anexo C. 58: Painel Fotográfico da caverna N5S_0075. Período de abril 2017 a julho 

2017. Foto do vão 1. Alvo B02_A (círculo vermelho). 
Fonte: Acervo do autor. 

 

Figura Anexo C. 59: Painel Fotográfico da caverna N5S_0075. Período de abril 2017 a julho 

2017. Foto do vão 1. Alvo B03_A (círculo vermelho). 
Fonte: Acervo do autor. 
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Figura Anexo C. 60: Painel Fotográfico da caverna N5S_0075. Período de abril 2017 a julho 

2017. Foto do vão 1. Alvo B04_A (círculo vermelho). 
Fonte: Acervo do autor. 

 
Figura Anexo C. 61: Painel Fotográfico da caverna N5S_0075. Período de abril 2017 a julho 

2017. Foto do vão 2. Alvo B04_ B (círculo vermelho). 
Fonte: Acervo do autor. 
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Figura Anexo C. 62: Painel Fotográfico da caverna N5S_0075. Período de abril 2017 a julho 

2017. Foto do vão 1. Alvo B05_ A (círculo vermelho). 
Fonte: Acervo do autor. 

 

Figura Anexo C. 63: Painel Fotográfico da caverna N5S_0075. Período de abril 2017 a julho 

2017. Foto do vão 2. Alvo B06_ A (círculo vermelho). 
Fonte: Acervo do autor. 
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APÊNDICE A - Mapas topográficos 

LEGENDA 

 
 

‘  

Figura Apêndice A 1: Mapa topográfico da caverna N4E_0015. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Figura Apêndice A 2: Mapa topográfico da caverna N4E_0016. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Figura Apêndice A 3: Mapa topográfico da caverna N4E_0021. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Figura Apêndice A 4: Mapa topográfico da caverna N4E_0022 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Figura Apêndice A 5: Mapa topográfico da caverna N4E_0023. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Figura Apêndice A 6: Mapa topográfico da caverna N4E_0026. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Figura Apêndice A 7: Mapa topográfico da caverna N4E_0027. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Figura Apêndice A 8: Mapa topográfico da caverna N4E_0028. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Figura Apêndice A 9: Mapa topográfico da caverna N4E_0037. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Figura Apêndice A 10: Mapa topográfico da caverna N4E_0039. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Figura Apêndice A 11: Mapa topográfico da caverna N4E_0044 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Figura Apêndice A 12: Mapa topográfico da caverna N4E_0061. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Figura Apêndice A 13: Mapa topográfico da caverna N4E_0086. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Figura Apêndice A 14: Mapa topográfico da caverna N4WS_0001. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Figura Apêndice A 15: Mapa topográfico da caverna N4WS_0008. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Figura Apêndice A 16: Mapa topográfico da caverna N4WS_0022. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Figura Apêndice A 17: Mapa topográfico da caverna N4WS_0050/51. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Figura Apêndice A 18: Mapa topográfico da caverna N4WS_0059. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Figura Apêndice A 19: Mapa topográfico da caverna N4WS_0060. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Figura Apêndice A 20: Mapa topográfico da caverna N4WS_0065. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Figura Apêndice A 21: Mapa topográfico da caverna N5S_0001. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Figura Apêndice A 22: Mapa topográfico da caverna N5S_0011. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Figura Apêndice A 23: Mapa topográfico da caverna N5S_0023. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Figura Apêndice A 24: Mapa topográfico da caverna N5S_0071. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Figura Apêndice A 25:  Mapa topográfico da caverna N5S_0072 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Figura Apêndice A 26: Mapa topográfico da caverna N5S_0073. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Figura Apêndice A 27: Mapa topográfico da caverna N5S_0075 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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APÊNDICE B - Topografia 3D (Nuvem de pontos) 

LEGENDA 

 
Obs: Não foi possível o escaneamento das cavidades N4WS-0022 e N4E-0028 por motivos operacionais. 

 

 

Figura Apêndice B 1: Topografia 3D da Caverna N4E_0015 (nuvem de pontos). 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Figura Apêndice B 2: Topografia 3D da Caverna N4E_0016 (nuvem de pontos). 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Figura Apêndice B 3: Topografia 3D da Caverna N4E_0021 (nuvem de pontos). 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Figura Apêndice B 4: Topografia 3D da Caverna N4E_0022 (nuvem de pontos). 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Figura Apêndice B 5: Topografia 3D da Caverna N4E_0023 (nuvem de pontos). 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Figura Apêndice B 6: Topografia 3D da Caverna N4E_0026 (nuvem de pontos). 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Figura Apêndice B 7: Topografia 3D da Caverna N4E_0027 (nuvem de pontos). 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Figura Apêndice B 8: Topografia 3D da Caverna N4E_0037 (nuvem de pontos). 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Figura Apêndice B 9: Topografia 3D da Caverna N4E_0039 (nuvem de pontos). 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Figura Apêndice B 10: Topografia 3D da Caverna N4E_0044 (nuvem de pontos). 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Figura Apêndice B 11: Topografia 3D da Caverna N4E_0061 (nuvem de pontos). 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Figura Apêndice B 12: Topografia 3D da Caverna N4E_0086 (nuvem de pontos). 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Figura Apêndice B 13: Topografia 3D da Caverna N4WS_0001 (nuvem de pontos). 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Figura Apêndice B 14: Topografia 3D da Caverna N4WS_0008 (nuvem de pontos). 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Figura Apêndice B 15: Topografia 3D da Caverna N4WS_0050/51 (nuvem de pontos). 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Figura Apêndice B 16: Topografia 3D da Caverna N4WS_0059 (nuvem de pontos). 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Figura Apêndice B 17: Topografia 3D da Caverna N4WS_0060 (nuvem de pontos). 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Figura Apêndice B 18: Topografia 3D da Caverna N4WS_0065 (nuvem de pontos). 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Figura Apêndice B 19: Topografia 3D da Caverna N5S_0001 (nuvem de pontos). 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Figura Apêndice B 20: Topografia 3D da Caverna N5S_0011 (nuvem de pontos). 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Figura Apêndice B 21: Topografia 3D da Caverna N5S_0023 (nuvem de pontos). 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Figura Apêndice B 22: Topografia 3D da Caverna N5S_0071 (nuvem de pontos). 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Figura Apêndice B 23: Topografia 3D da Caverna N5S_0072 (nuvem de pontos). 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Figura Apêndice B 24: Topografia 3D da Caverna N5S_0071 (nuvem de pontos). 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Figura Apêndice B 25: Topografia 3D da Caverna N5S_0075 (nuvem de pontos). 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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APÊNDICE C - Mapas de vãos das cavernas 

LEGENDA 

 
 

  

Figura Apêndice C 1: Mapa de vãos da caverna N4E_0015. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Figura Apêndice C 2: Mapa de vãos da caverna N4E_0016. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Figura Apêndice C 3: Mapa de vãos da caverna N4E_0021. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Figura Apêndice C 4: Mapa de vãos da caverna N4E_0022. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Figura Apêndice C 5: Mapa de vãos da caverna N4E_0023. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Figura Apêndice C 6: Mapa de vãos da caverna N4E_0026. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Figura Apêndice C 7: Mapa de vãos da caverna N4E_0027. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Figura Apêndice C 8: Mapa de vãos da caverna N4E_0028. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Figura Apêndice C 9: Mapa de vãos da caverna N4E_0037. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Figura Apêndice C 10: Mapa de vãos da caverna N4E_0039. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Figura Apêndice C 11: Mapa de vãos da caverna N4E_0044. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Figura Apêndice C 12: Mapa de vãos da caverna N4E_0061. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Figura Apêndice C 13: Mapa de vãos da caverna N4E_0086. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Figura Apêndice C 14: Mapa de vãos da caverna N4WS_0001. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Figura Apêndice C 15: Mapa de vãos da caverna N4WS_0008. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Figura Apêndice C 16: Mapa de vãos da caverna N4WS_0050-51. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Figura Apêndice C 17: Mapa de vãos da caverna N4WS_0059. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Figura Apêndice C 18: Mapa de vãos da caverna N4WS_0060. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Figura Apêndice C 19: Mapa de vãos da caverna N4WS_0065. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Figura Apêndice C 20: Mapa de vãos da caverna N5S_0001. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Figura Apêndice C 21: Mapa de vãos da caverna N5S_0011. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Figura Apêndice C 22: Mapa de vãos da caverna N5S_0023. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Figura Apêndice C 23: Mapa de vãos da caverna N5S_0071. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Figura Apêndice C 24: Mapa de vãos da caverna N5S_0072. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Figura Apêndice C 25: Mapa de vãos da caverna N5S_0073. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Figura Apêndice C 26: Mapa de vãos da caverna N5S_0075. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 



 

297 

APÊNDICE D - Mapas de hidrologia 

LEGENDA 

 
 

  

Figura Apêndice D 1: Mapa de hidrologia da caverna N4E_0015. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Figura Apêndice D 2: Mapa de hidrologia da caverna N4E_0016. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Figura Apêndice D 3: Mapa de hidrologia da caverna N4E_0021. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

  

Figura Apêndice D 4: Mapa de hidrologia da caverna N4E_0022. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Figura Apêndice D 5: Mapa de hidrologia da caverna N4E_0023. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Figura Apêndice D 6: Mapa de hidrologia da caverna N4E_0037. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Figura Apêndice D 7: Mapa de hidrologia da caverna N4E_0039. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Figura Apêndice D 8: Mapa de hidrologia da caverna N4E_0086. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Figura Apêndice D 9: Mapa de hidrologia da caverna N4WS_008. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

  

Figura Apêndice D 10: Mapa de hidrologia da caverna N4WS_0050-51. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Figura Apêndice D 11: Mapa de hidrologia da caverna N5S_0001. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Figura Apêndice D 12: Mapa de hidrologia da caverna N5S_0011. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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APÊNDICE E - Mapas geoestruturais 

LEGENDA 

 

 

  

Figura Apêndice E 1: Mapa geoestrutural da caverna N4E_0015. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Figura Apêndice E 2: Mapa geoestrutural da caverna N4E_0016. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Figura Apêndice E 3: Mapa geoestrutural da caverna N4E_0021. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Figura Apêndice E 4: Mapa geoestrutural da caverna N4E_0022. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Figura Apêndice E 5: Mapa geoestrutural da caverna N4E_0023. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Figura Apêndice E 6: Mapa geoestrutural da caverna N4E_0026. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Figura Apêndice E 7: Mapa geoestrutural da caverna N4E_0027. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Figura Apêndice E 8: Mapa geoestrutural da caverna N4E_0028. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Figura Apêndice E 9: Mapa geoestrutural da caverna N4E_0037. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Figura Apêndice E 10: Mapa geoestrutural da caverna N4E_0039. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Figura Apêndice E 11: Mapa geoestrutural da caverna N4E_0044. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Figura Apêndice E 12: Mapa geoestrutural da caverna N4E_0061. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Figura Apêndice E 13: Mapa geoestrutural da caverna N4E_0086. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Figura Apêndice E 14: Mapa geoestrutural da caverna N4WS_0001. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Figura Apêndice E 15: Mapa geoestrutural da caverna N4WS_0008. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Figura Apêndice E 16: Mapa geoestrutural da caverna N4WS_0022. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Figura Apêndice E 17: Mapa geoestrutural da caverna N4WS_0050/51. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Figura Apêndice E 18: Mapa geoestrutural da caverna N4WS_0059. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Figura Apêndice E 19: Mapa geoestrutural da caverna N4WS_0060. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Figura Apêndice E 20: Mapa geoestrutural da caverna N4WS_0065. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Figura Apêndice E 21: Mapa geoestrutural da caverna N5S_0001. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Figura Apêndice E 22: Mapa geoestrutural da caverna N5S_0011. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Figura Apêndice E 23: Mapa geoestrutural da caverna N5S_0023. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Figura Apêndice E 24: Mapa geoestrutural da caverna N5S_0071. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Figura Apêndice E 25: Mapa geoestrutural da caverna N5S_0072. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Figura Apêndice E 26: Mapa geoestrutural da caverna N5S_0073. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Figura Apêndice E 27: Mapa geoestrutural da caverna N5S_0075. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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APÊNDICE F - Tabela de classificação geomecânica 

Tabela Apêndice F 1: Classificações geomecânicas da caverna N4E_0015. 

Caverna Ponto Vão 
Raio 

hidráulico 

RMR - 

Bieniawski 

RMR - 

Laubscher 

MRMR - 

Laubscher 
Q - Barton 

N4E_0015 1 2 2,85 12,00 13,60 6,07 2,851 

N4E_0015 2 2 2,85 40,00 39,00 28,08 2,851 

N4E_0015 3 2 2,85 67,00 75,00 51,84 2,851 

N4E_0015 4 1 1,78 50,00 52,60 36,36 1,783 

Fonte: Dados compilados pelo autor. 

Tabela Apêndice F 2: Classificações geomecânicas da caverna N4E_0016. 

Caverna Ponto Vão 
Raio 

hidráulico 

RMR - 

Bieniawski 

RMR - 

Laubscher 

MRMR - 

Laubscher 
Q - Barton 

N4E_0016 1 1 1,95 61,00 50,60 34,97 1,947 

N4E_0016 2 1 1,95 62,00 54,60 37,74 1,947 

N4E_0016 3 2 1,08 62,00 57,60 39,81 1,075 

Fonte: Dados compilados pelo autor. 

Tabela Apêndice F 3: Classificações geomecânicas da caverna N4E_0021. 

Caverna Ponto Vão 
Raio 

hidráulico 

RMR - 

Bieniawski 

RMR - 

Laubscher 

MRMR - 

Laubscher 
Q - Barton 

N4E_0021 1 2 2,44 39,00 36,96 23,95 2,437 

N4E_0021 2 2 2,44 40,00 36,96 23,95 2,437 

N4E_0021 3 2 2,44 48,00 54,60 35,38 2,437 

N4E_0021 4 2 2,44 57,00 62,80 40,69 2,437 

N4E_0021 5 2 2,44 52,00 52,80 34,21 2,437 

N4E_0021 6 2 2,44 41,00 39,80 27,51 2,437 

N4E_0021 7 2 2,44 47,00 37,86 26,17 2,437 

N4E_0021 8 1 1,52 66,00 67,60 46,73 1,517 

N4E_0021 9 1 1,52 66,00 67,60 46,73 1,517 

Fonte: Dados compilados pelo autor. 

Tabela Apêndice F 4: Classificações geomecânicas da caverna N4E_0022. 

Caverna Ponto Vão 
Raio 

hidráulico 

RMR - 

Bieniawski 

RMR - 

Laubscher 

MRMR - 

Laubscher 
Q - Barton 

N4E_0022 1 2 2,52 55,00 61,60 39,92 2,523 

N4E_0022 2 2 2,52 50,00 54,60 35,38 2,523 

N4E_0022 3 2 2,52 62,00 64,60 39,31 2,523 

N4E_0022 4 6 2,42 51,00 55,12 35,72 2,419 

N4E_0022 5 6 2,42 53,00 54,60 37,74 2,419 

N4E_0022 6 6 2,42 48,00 54,60 35,38 2,419 

N4E_0022 7 6 2,42 81,00 78,40 50,80 2,419 

N4E_0022 8 5s 1,11 36,00 47,60 26,73 1,114 

N4E_0022 9 5 1,11 34,00 43,60 24,49 1,114 

N4E_0022 10 4 2,35 46,00 52,60 29,54 2,351 

N4E_0022 11 4 2,35 41,00 41,02 23,04 2,351 

N4E_0022 12 4 2,35 37,00 45,60 25,61 2,351 

N4E_0022 13 4 2,35 37,00 45,60 25,61 2,351 

N4E_0022 14 3 1,04 61,00 67,60 43,80 1,039 

N4E_0022 15 1 1,33 57,00 61,60 39,92 1,330 

Fonte: Dados compilados pelo autor. 
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Tabela Apêndice F 5: Classificações geomecânicas da caverna N4E_0023. 

Caverna Ponto Vão 
Raio 

hidráulico 

RMR - 

Bieniawski 

RMR - 

Laubscher 

MRMR - 

Laubscher 
Q - Barton 

N4E_0023 1 2 1,82 39,00 39,80 25,79 1,825 

N4E_0023 2 2 1,82 50,00 50,60 32,79 1,825 

N4E_0023 3 2 1,82 40,00 39,80 25,79 1,825 

N4E_0023 4 2 1,82 59,00 50,80 32,92 1,825 

N4E_0023 5 2 1,82 43,00 35,72 23,15 1,825 

N4E_0023 6 2 1,82 56,00 42,72 27,68 1,825 

N4E_0023 7 1 2,38 70,00 61,90 42,79 2,381 

N4E_0023 8 1 2,38 65,00 64,90 44,86 2,381 

N4E_0023 9 1 2,38 44,00 39,12 25,35 2,381 

N4E_0023 10 ND - 44,00 37,60 21,12 0,359 

Fonte: Dados compilados pelo autor. 

Tabela Apêndice F 6: Classificações geomecânicas da caverna N4E_0026. 

Caverna Ponto Vão 
Raio 

hidráulico 

RMR - 

Bieniawski 

RMR - 

Laubscher 

MRMR - 

Laubscher 
Q - Barton 

N4E_0026 1 ND - 87,00 78,40 56,45 16,889 

N4E_0026 2 ND - 92,00 88,40 63,65 16,889 

N4E_0026 3 4 1,85 62,00 53,15 36,74 1,854 

N4E_0026 4 4 1,85 36,00 24,15 16,69 1,854 

N4E_0026 5 3 0,79 64,00 53,15 36,74 0,788 

N4E_0026 6 2 1,77 59,00 43,15 29,83 1,772 

N4E_0026 7 2 1,77 42,00 33,60 24,19 1,772 

N4E_0026 8 2 1,77 53,00 44,60 32,11 1,772 

N4E_0026 9 2 1,77 53,00 44,60 32,11 1,772 

N4E_0026 10 2 1,77 53,00 44,60 32,11 1,772 

N4E_0026 11 5 2,31 36,00 30,25 16,99 2,314 

N4E_0026 12 5 2,31 32,00 26,20 14,71 2,314 

N4E_0026 13 5 2,31 32,00 26,20 14,71 2,314 

N4E_0026 14 5 2,31 32,00 26,20 14,71 2,314 

N4E_0026 15 6 2,37 32,00 26,20 14,71 2,369 

N4E_0026 16 6 2,37 25,00 16,32 7,29 2,369 

N4E_0026 17 6 2,37 28,00 19,72 11,07 2,369 

N4E_0026 18 4 1,85 59,00 47,25 32,66 1,854 

N4E_0026 19 1 1,46 29,00 16,80 9,44 1,458 

N4E_0026 20 1 1,46 59,00 47,25 32,66 1,458 

N4E_0026 21 1 1,46 64,00 53,15 36,74 1,458 

N4E_0026 22 1 1,46 39,00 33,60 18,87 1,458 

Fonte: Dados compilados pelo autor. 

Tabela Apêndice F 7: Classificações geomecânicas da caverna N4E_0027. 

Caverna Ponto Vão 
Raio 

hidráulico 

RMR - 

Bieniawski 

RMR - 

Laubscher 

MRMR - 

Laubscher 
Q - Barton 

N4E_0027 1 1 0,90 69,00 58,12 37,66 0,905 

N4E_0027 2 1 0,90 77,00 73,40 41,22 0,905 

N4E_0027 3 1 0,90 66,00 62,60 35,16 0,905 

Fonte: Dados compilados pelo autor. 
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Tabela Apêndice F 8: Classificações geomecânicas da caverna N4E_0028. 

Caverna Ponto Vão 
Raio 

hidráulico 

RMR - 

Bieniawski 

RMR - 

Laubscher 

MRMR - 

Laubscher 
Q - Barton 

N4E_0028 1 1 1,54 44,00 45,60 25,61 1,538 

N4E_0028 2 1 1,54 45,00 51,00 28,64 1,538 

N4E_0028 3 1 1,54 62,00 60,00 38,88 1,538 

N4E_0028 4 1 1,54 52,00 53,68 30,15 1,538 

N4E_0028 5 1 1,54 50,00 52,60 29,54 1,538 

Fonte: Dados compilados pelo autor. 

Tabela Apêndice F 9: Classificações geomecânicas da caverna N4E_0037. 

Caverna Ponto Vão 
Raio 

hidráulico 

RMR - 

Bieniawski 

RMR - 

Laubscher 

MRMR - 

Laubscher 
Q - Barton 

N4E_0037 1 1 0,79 78,00 73,00 50,46 0,787 

Fonte: Dados compilados pelo autor. 

Tabela Apêndice F 10: Classificações geomecânicas da caverna N4E_0039. 

Caverna Ponto Vão 
Raio 

hidráulico 

RMR - 

Bieniawski 

RMR - 

Laubscher 

MRMR - 

Laubscher 
Q - Barton 

N4E_0039 1 3 1,40 68,00 51,90 35,87 1,398 

N4E_0039 2 3 1,40 71,00 51,12 35,33 1,398 

N4E_0039 3 2 0,96 68,00 61,60 39,92 0,963 

N4E_0039 4 1 0,62 58,00 49,86 34,46 0,616 

Fonte: Dados compilados pelo autor. 

Tabela Apêndice F 11: Classificações geomecânicas da caverna N4E_0044. 

Caverna Ponto Vão 
Raio 

hidráulico 

RMR - 

Bieniawski 

RMR - 

Laubscher 

MRMR - 

Laubscher 
Q - Barton 

N4E_0044 1 2 0,76 54,00 44,12 24,78 0,758 

N4E_0044 2 2 0,76 52,00 50,60 28,42 0,758 

N4E_0044 3 1 1,26 68,00 61,60 39,92 1,256 

N4E_0044 4 1 1,26 74,00 73,40 41,22 1,256 

Fonte: Dados compilados pelo autor. 

Tabela Apêndice F 12: Classificações geomecânicas da caverna N4E_0061. 

Caverna Ponto Vão 
Raio 

hidráulico 

RMR - 

Bieniawski 

RMR - 

Laubscher 

MRMR - 

Laubscher 
Q - Barton 

N4E_0061 1 ND - 75,00 70,40 50,69 25,200 

N4E_0061 2 1 1,87 53,00 44,25 30,59 1,872 

N4E_0061 3 1 1,87 21,00 16,24 9,12 1,872 

N4E_0061 4 1 1,87 21,00 16,24 9,12 1,872 

N4E_0061 5 1 1,87 23,00 18,24 10,24 1,872 

N4E_0061 6 1 1,87 23,00 18,24 10,24 1,872 

N4E_0061 7 1 1,87 30,00 21,72 12,20 1,872 

Fonte: Dados compilados pelo autor. 
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Tabela Apêndice F 13: Classificações geomecânicas da caverna N4E_0086. 

Caverna Ponto Vão 
Raio 

hidráulico 

RMR - 

Bieniawski 

RMR - 

Laubscher 

MRMR - 

Laubscher 
Q - Barton 

N4E_0086 1 1 1,12 22,00 18,60 8,30 1,119 

N4E_0086 2 1 1,12 62,00 59,20 40,92 1,119 

N4E_0086 3 ND - 53,00 45,21 31,25 8,400 

Fonte: Dados compilados pelo autor. 

Tabela Apêndice F 14: Classificações geomecânicas da caverna N4WS_0001. 

Caverna Ponto Vão 
Raio 

hidráulico 

RMR - 

Bieniawski 

RMR - 

Laubscher 

MRMR - 

Laubscher 
Q - Barton 

N4WS_0001 1 1 1,65 66,00 57,60 37,32 1,649 

Fonte: Dados compilados pelo autor. 

Tabela Apêndice F 15: Classificações geomecânicas da caverna N4WS_0008. 

Caverna Ponto Vão 
Raio 

hidráulico 

RMR - 

Bieniawski 

RMR - 

Laubscher 

MRMR - 

Laubscher 

Q - 

Barton 

N4WS_0008 1 5 1,64 28,00 37,60 16,78 1,642 

N4WS_0008 2 5 1,64 43,00 46,12 29,89 1,642 

N4WS_0008 3 5 1,64 54,00 62,60 35,16 1,642 

N4WS_0008 4 4 2,44 54,00 57,60 39,81 2,443 

N4WS_0008 5 4 2,44 38,00 43,60 24,49 2,443 

N4WS_0008 6 4 2,44 30,00 39,60 17,68 2,443 

N4WS_0008 7 3 0,97 41,00 41,60 26,96 0,967 

N4WS_0008 8 2 2,60 36,00 39,60 22,24 2,604 

N4WS_0008 9 2 2,60 30,00 33,12 21,46 2,604 

N4WS_0008 10 1 1,35 65,00 64,60 41,86 1,354 

Fonte: Dados compilados pelo autor. 

Tabela Apêndice F 16: Classificações geomecânicas da caverna N4WS_0022. 

Caverna Ponto Vão 
Raio 

hidráulico 

RMR - 

Bieniawski 

RMR - 

Laubscher 

MRMR - 

Laubscher 

Q - 

Barton 

N4WS_0022 1 1 0,66 91,00 78,40 54,19 0,656 

N4WS_0022 2 1 0,66 73,00 61,12 42,25 0,656 

Fonte: Dados compilados pelo autor. 

Tabela Apêndice F 17: Classificações geomecânicas da caverna N4WS_0050/51. 

Caverna Ponto Vão 
Raio 

hidráulico 

RMR - 

Bieniawski 

RMR - 

Laubscher 

MRMR - 

Laubscher 

Q - 

Barton 

N4WS_0050/51 1 2 1,96 68,00 58,80 40,64 1,965 

N4WS_0050/51 2 2 1,96 73,00 58,60 40,50 1,965 

N4WS_0050/51 3 4 0,73 83,00 61,12 42,25 0,732 

N4WS_0050/51 4 5 0,38 64,00 77,60 53,64 0,384 

N4WS_0050/51 5 ND - 79,00 58,80 40,64 1,093 

N4WS_0050/51 6 1 0,92 75,00 67,60 46,73 0,921 

Fonte: Dados compilados pelo autor. 
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Tabela Apêndice F 18: Classificações geomecânicas da caverna N4WS_0059. 

Caverna Ponto Vão 
Raio 

hidráulico 

RMR - 

Bieniawski 

RMR - 

Laubscher 

MRMR - 

Laubscher 
Q – Barton 

N4WS_0059 1 1 0,95 65,00 60,00 38,88 0,948 

Fonte: Dados compilados pelo autor. 

Tabela Apêndice F 19: Classificações geomecânicas da caverna N4WS_0060. 

Caverna Ponto Vão 
Raio 

hidráulico 

RMR - 

Bieniawski 

RMR - 

Laubscher 

MRMR - 

Laubscher 
Q – Barton 

N4WS_0060 1 1 0,81 53,00 47,00 30,46 0,810 

Fonte: Dados compilados pelo autor. 

Tabela Apêndice F 20: Classificações geomecânicas da caverna N4WS_0060. 

Caverna Ponto Vão 
Raio 

hidráulico 

RMR - 

Bieniawski 

RMR - 

Laubscher 

MRMR - 

Laubscher 
Q - Barton 

N4WS_0065 1 1 0,78 51,00 41,60 26,96 0,779 

Fonte: Dados compilados pelo autor. 

Tabela Apêndice F 21: Classificações geomecânicas da caverna N5S_0001. 

Caverna Ponto Vão 
Raio 

hidráulico 

RMR - 

Bieniawski 

RMR - 

Laubscher 

MRMR - 

Laubscher 

Q - 

Barton 

N5S_0001 1 1 0,87 55,00 45,60 31,52 0,603 

N5S_0001 2 2 0,43 61,00 52,12 37,53 0,872 

N5S_0001 3 3 0,60 71,00 65,80 42,64 0,433 

Fonte: Dados compilados pelo autor. 

Tabela Apêndice F 22: Classificações geomecânicas da caverna N5S_0011. 

Caverna Ponto Vão Raio hidráulico 
RMR - 

Bieniawski 

RMR - 

Laubscher 

MRMR - 

Laubscher 

Q - 

Barton 

N5S_0011 1 7 0,86 42 85,4 59,03 0,856 

N5S_0011 2 6 1,74 58 38,15 21,43 1,737 

N5S_0011 3 5 0,91 59 70 39,31 0,915 

N5S_0011 4 4 1,3 42 59 33,13 1,302 

N5S_0011 5 3 1,2 60 42,72 23,99 1,203 

N5S_0011 6 3 1,2 65 62,6 35,16 1,203 

N5S_0011 7 2 3,27 75 67,6 46,73 3,269 

N5S_0011 8 2 3,27 88 85,4 59,03 3,269 

N5S_0011 9 8 0,91 63 88,4 61,1 0,912 

N5S_0011 10 ND - 37 64,6 41,86 3,291 

N5S_0011 11 2 3,27 84 82 56,68 3,269 

Fonte: Dados compilados pelo autor. 

Tabela Apêndice F 23: Classificações geomecânicas da caverna N5S_0023. 

Caverna Ponto Vão Raio 

hidráulico 

RMR - 

Bieniawski 

RMR - 

Laubscher 

MRMR - 

Laubscher 

Q - Barton 

N5S_0023 1 2 0,50 64,00 61,12 44,01 0,498 

N5S_0023 2 1 0,42 69,00 64,90 46,73 0,425 

Fonte: Dados compilados pelo autor. 
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Tabela Apêndice F 24: Classificações geomecânicas da caverna N5S_0071. 

Caverna Ponto Vão 
Raio 

hidráulico 

RMR - 

Bieniawski 

RMR – 

Laubscher 

MRMR - 

Laubscher 
Q - Barton 

N5S_0071 1 1 0,92 53,00 46,40 26,06 0,920 

Fonte: Dados compilados pelo autor. 

Tabela Apêndice F 25: Classificações geomecânicas da caverna N5S_0072. 

Caverna Ponto Vão 
Raio 

hidráulico 

RMR - 

Bieniawski 

RMR - 

Laubscher 

MRMR - 

Laubscher 
Q - Barton 

N5S_0072 1 1 1,69 39,00 16,24 9,12 1,694 

Fonte: Dados compilados pelo autor. 

Tabela Apêndice F 26: Classificações geomecânicas da caverna N5S_0073. 

Caverna Ponto Vão 
Raio 

hidráulico 

RMR - 

Bieniawski 

RMR – 

Laubscher 

MRMR - 

Laubscher 
Q - Barton 

N5S_0073 1 1 1,28 39,00 16,24 9,12 1,282 

Fonte: Dados compilados pelo autor. 

Tabela Apêndice F 27: Classificações geomecânicas da caverna N5S_0075. 

Caverna Ponto Vão 
Raio 

hidráulico 

RMR - 

Bieniawski 

RMR - 

Laubscher 

MRMR - 

Laubscher 

Q - 

Barton 

N5S_0075 1 1 1,45 46,00 50,80 28,53 1,446 

N5S_0075 2 1 1,45 40,00 35,24 19,79 1,446 

N5S_0075 3 1 1,45 63,00 56,12 35,16 1,446 

N5S_0075 4 1 1,45 51,00 48,12 33,26 1,446 

N5S_0075 5 2 1,10 58,00 57,60 37,32 1,100 

N5S_0075 6 2 1,10 55,00 48,12 31,18 1,100 

N5S_0075 7 1 1,45 51,00 54,60 35,38 1,446 

Fonte: Dados compilados pelo autor. 
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APÊNDICE G - Mapas geomecânicos 

LEGENDA 

 
 

 

Figura Apêndice G 1: Mapa geomecânico da caverna N4E_0015 (RMR de Bieniawski). 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Figura Apêndice G 2: Mapa geomecânico da caverna N4E_0016 (RMR de Bieniawski). 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Figura Apêndice G 3: Mapa geomecânico da caverna N4E_0021 (RMR de Bieniawski). 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Figura Apêndice G 4: Mapa geomecânico da caverna N4E_0022 (RMR de Bieniawski). 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Figura Apêndice G 5: Mapa geomecânico da caverna N4E_0023 (RMR de Bieniawski). 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Figura Apêndice G 6: Mapa geomecânico da caverna N4E_0026 (RMR de Bieniawski). 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Figura Apêndice G 7: Mapa geomecânico da caverna N4E_0027 (RMR de Bieniawski). 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Figura Apêndice G 8: Mapa geomecânico da caverna N4E_0028 (RMR de Bieniawski). 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Figura Apêndice G 9: Mapa geomecânico da caverna N4E_0037 (RMR de Bieniawski). 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Figura Apêndice G 10: Mapa geomecânico da caverna N4E_0039 (RMR de Bieniawski). 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Figura Apêndice G 11: Mapa geomecânico da caverna N4E_0044 (RMR de Bieniawski) 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Figura Apêndice G 12: Mapa geomecânico da caverna N4E_0061 (RMR de Bieniawski). 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Figura Apêndice G 13: Mapa geomecânico da caverna N4E_0086 (RMR de Bieniawski). 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Figura Apêndice G 14: Mapa geomecânico da caverna N4WS_0001 (RMR de Bieniawski). 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Figura Apêndice G 15: Mapa geomecânico da caverna N4WS_0008 (RMR de Bieniawski). 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Figura Apêndice G 16: Mapa geomecânico da caverna N4WS_0022 (RMR de Bieniawski). 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Figura Apêndice G 17: Mapa geomecânico da caverna N4WS_0050/51 (RMR de Bieniawski). 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Figura Apêndice G 18: Mapa geomecânico da caverna N4WS_0059 (RMR de Bieniawski). 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Figura Apêndice G 19: Mapa geomecânico da caverna N4WS_0060 (RMR de Bieniawski). 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Figura Apêndice G 20: Mapa geomecânico da caverna N4WS_0065 (RMR de Bieniawski). 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Figura Apêndice G 21: Mapa geomecânico da caverna N5S_0001 (RMR de Bieniawski). 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Figura Apêndice G 22: Mapa geomecânico da caverna N5S_0011 (RMR de Bieniawski). 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Figura Apêndice G 23: Mapa geomecânico da caverna N5S_0023 (RMR de Bieniawski). 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Figura Apêndice G 24: Mapa geomecânico da caverna N5S_0071 (RMR de Bieniawski). 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Figura Apêndice G 25: Mapa geomecânico da caverna N5S_0072 (RMR de Bieniawski). 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Figura Apêndice G 26: Mapa geomecânico da caverna N5S_0073 (RMR de Bieniawski). 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Figura Apêndice G 27: Mapa geomecânico da caverna N5S_0075 (RMR de Bieniawski). 
Fontes: Dados da pesquisa. 


