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RESUMO 

 

O conceito de modelo geotécnico em mineração a céu aberto consiste na elaboração de 

um produto que defina espacialmente domínios ou unidades de mesmo comportamento 

geotécnico, com a finalidade principal de subsidiar o dimensionamento dos taludes. A 

construção de um modelo geotécnico deve ser feita a partir da união de outros quatro 

modelos: geológico, estrutural, geomecânico e hidrogeológico. O objetivo deste trabalho 

é desenvolver uma metodologia para construção destes modelos com uso de geoestatística 

e modelagem implícita e, posterior integração para elaboração de um modelo geotécnico 

de blocos unificado, tridimensional, com informações de índice de resistência, grau de 

fraturamento, rugosidade das descontinuidades, Geological Strength Index (GSI), 

anisotropia e condutividade hidráulica. A metodologia desenvolvida mostra-se eficaz 

para integração dos modelos temáticos produzidos. A abordagem geoestatística reduz a 

subjetividade da construção, tornando este processo mais quantitativo. Este é um dos 

principais diferenciais deste trabalho, pois permite a classificação da confiabilidade das 

informações geotécnicas atribuídas à cada bloco. 

 

Palavras-chave: Geoestatística; Modelo Geotécnico; Estabilidade de Taludes; 

Geotecnia.  
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ABSTRACT 

 

The geotechnical model concept in open pit mines relies on a product that defines 

domains or units with similar geotechnical behavior and its main purpose is to support 

the slope design processes. The construction of a geotechnical model must be made from 

the union of four different models: geological, structural, rock mass and hydrogeological. 

This work aims to develop a methodology able to build these models appling geostatistics 

and implicit modeling and, subsequent integration to create a unified geotechnical block 

model. This model contains information of strength index, fracture degree, discontinuities 

roughness, Geological Strength Index (GSI), anisotropy and hydraulic conductivity. The 

developed methodology proves to be effective for the integration of the thematic models 

produced and the geostatistical approach reduces the subjectivity in the construction of 

the models, making this process more quantitative. This is one of the main differentials 

of this research, as it allows the classification of the reliability of the geotechnical 

information attributed to each block.  

Keywords: Geoestatistics, Geotechnical Model, Slope Stability, 

Geotechnics.  
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CAPÍTULO 1. INTRODUÇÃO 

1.1. Considerações Iniciais 

O conceito de modelo geotécnico em mineração a céu aberto consiste na elaboração de 

um produto que defina espacialmente domínios ou unidades de mesmo comportamento 

geotécnico, com a finalidade principal de subsidiar o dimensionamento dos taludes em 

minas a céu aberto, além de galerias e realces em minas subterrâneas. Read & Stacey 

(2009) afirmam que a construção de um modelo geotécnico deve ser feita a partir da união 

de outros quatro modelos. O modelo geológico deve conter os litotipos, o estrutural define 

as principais descontinuidades, o geomecânico contempla as classes geomecânicas e 

parâmetros geotécnicos, e o hidrogeológico define as unidades hidrogeológicas e seus 

respectivos parâmetros. 

O grande desafio para construção do modelo geotécnico consiste em unir em um produto 

único e tridimensional, quatro modelos complexos. Segundo Read & Stacey (2009), a 

construção do modelo geotécnico através da sobreposição de mapas, resulta em um mapa 

de domínios geotécnicos complexo e muito segmentado (Figura 1). Além disso, os 

autores também discorrem sobre a utilização de modelos de blocos como alternativa para 

simplificação do processo, mas sugerem cautela quanto à krigagem de notas provindas da 

classificação geomecânica RMR proposto por Bieniawski (1989). As ressalvas se devem 

ao fato de o RMR ser composto por uma sobreposição de notas atribuídas 

qualitativamente à parâmetros individuais (resistência, fraturamento, rugosidade etc.) que 

nem sempre são efetivos para a delimitação de um domínio geotécnico, e pelo risco 

gerado pela escassez de dados, comprometendo a qualidade da estimativa. 

 

Figura 1. Sobreposição de oito mapas temáticos para elaboração de um modelo geotécnico 

bidimensional, modificado de Read & Stacey (2009). 
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Dentre os modelos necessários para construção do modelo geotécnico, o modelo 

geomecânico é o mais presente na rotina das equipes de geotecnia de mina. A construção 

de modelos geomecânicos nas minas à céu aberto é tradicionalmente feita através da 

interpretação bidimensional de dados de sondagem e mapeamento, projetados em uma 

seção vertical 2D. O volume de informações geotécnicas disponíveis em profundidade é 

geralmente menor que o volume de informações geológicas, principalmente em maciços 

rochosos de estéril. O grande distanciamento das informações faz com que o desenho das 

seções bidimensionais seja ainda mais interpretativo, contando essencialmente com a 

experiência do modelador. 

Tais seções tem sido a principal fonte para a construção do modelo geomecânico 

tridimensional, que é a principal base para análises de estabilidade em softwares 

geotécnicos específicos, sejam baseadas no equilíbrio limite ou análises numéricas. Essa 

metodologia tradicional não utiliza ferramentas estatísticas que possam auxiliar o 

modelador em sua interpretação e reduzir a subjetividade associada, de forma que não é 

possível medir o nível de confiabilidade das informações fornecidas pelo modelo final. 

Técnicas geoestatísticas e de controle de qualidade são largamente utilizadas na 

construção de modelos geológicos, onde a confiabilidade da informação está diretamente 

ligada à valoração das empresas devido às declarações de recursos e reservas. A 

metodologia de estimativa de massas e teores de minério com ferramentas geoestatísticas 

é obrigatória para cumprimento de normas internacionais de declaração de reservas, 

classificando as informações distribuídas no espaço como medido, indicado ou inferido. 

O uso de tais ferramentas em geotecnia ainda não é usual para elaboração de relatórios de 

declaração de reservas em bolsas de valores internacionais, porém renomados consultores 

e auditores encorajam o aprofundamento em estudos sobre a quantificação e impactos da 

incerteza de dados (Read, 2013). 

O grande desafio consiste em determinar quais métodos de estimativa são aplicáveis às 

variáveis geotécnicas, que em sua maioria são categóricas e podem não apresentar 

grandes continuidades espaciais. Apesar das dificuldades associadas, a utilização de 

modelos de blocos tridimensionais (3D) com estimativas geoestatísticas vem sendo 

largamente discutida no meio técnico, como nos trabalhos de Hammah & Curran (2006), 

Vatcher et al. (2016), Kring & Chatterjee (2020), Liu et al. (2021) e Aquino et al. (2021). 

Trata-se de um conhecimento que vem sendo construído há anos por pesquisadores e 

profissionais, principalmente na indústria do petróleo, porém ainda são escassos os 

trabalhos aplicados à mineração. 

Os dados de maciços rochosos espacializados de forma tridimensional são utilizados para 

aprimorar o projeto de geometrias de cavas finais, tornando-as mais adequadas, com 

maior segurança operacional e maior aproveitamento dos recursos minerais. 

Propondo o melhor entendimento das variáveis geotécnicas e a aplicação de técnicas 

geoestatísticas para a construção do modelo geotécnico, esta dissertação apresenta uma 

metodologia para aplicação de ferramentas geoestatísticas na quantificação das incertezas 

e construção de um modelo geotécnico tridimensional de uma mina de minério de ferro 

de grande porte, situada no Quadrilátero Ferrífero – MG. 
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1.2. Justificativa 

Os condicionantes da qualidade geotécnica de um maciço rochoso podem ser litológicos, 

estruturais e/ou hidrogeológicos, o que gera elevada complexidade no entendimento da 

distribuição espacial dos parâmetros geotécnicos devido à sobreposição destes fatores. O 

uso de ferramentas geoestatísticas é importante para identificar e quantificar a 

continuidade espacial destes parâmetros, uma vez que por serem formados por fenômenos 

naturais, tendem a apresentar organização espacial. Esta abordagem pode ser importante 

na medição da subjetividade inerente à construção dos modelos geomecânicos, indicando 

quais regiões devem ser mais amostradas para aumentar a confiabilidade do modelo 

geotécnico e, consequentemente, do dimensionamento das cavas. 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo Geral 

O objetivo geral dessa dissertação é desenvolver e apresentar uma metodologia com o 

uso de geoestatística para elaboração de um modelo geotécnico tridimensional. Para tal, 

serão elaborados modelos temáticos (geológico, estrutural, resistências, grau de 

fraturamento, geomecânico e hidrogeológico), que serão integrados em um produto 

único, o modelo de blocos. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

Os objetivos secundários necessários para alcançar o objetivo principal estão abaixo 

listados de modo sequencial. 

1) Consolidar o banco de dados e realizar transformações necessárias para 

abordagem geoestatística; 

2) Construir o modelo geológico de sólidos a partir do modelo de blocos existente; 

3) Construir o modelo estrutural a partir de contatos geológicos regionais e medidas 

de campo; 

4) Construir o modelo de resistências a partir de dados de descrição de testemunho 

de sondagem e pontos de mapeamento; 

5) Construir o modelo de grau de fraturamento a partir de dados de descrição de 

testemunho de sondagem e pontos de mapeamento; 

6) Construir modelo de rugosidade a partir de dados de descrição de testemunho de 

sondagem e pontos de mapeamento; 

7) Construir o modelo geomecânico a partir da integração dos modelos temáticos 

produzidos; 

8) Construir o modelo hidrogeológico a partir da atribuição de valores de referência 

de condutividade hidráulica para cada unidade geotécnica; 

9) Construir o modelo geotécnico de blocos a partir da integração dos modelos 

temáticos produzidos; 

10) Classificar a confiabilidade da informação geotécnica atribuída à cada bloco 

(medido, indicado e inferido). 
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1.4. Estrutura da dissertação 

O capítulo 1 apresenta a introdução com considerações iniciais, justificativa da 

dissertação e objetivos do trabalho desenvolvido.  

O capítulo 2 apresenta a fundamentação teórica, que é importante para a compreensão da 

metodologia desenvolvida neste trabalho. Também é apresentada revisão bibliográfica 

contendo trabalhos anteriores que aplicaram técnicas geoestatísticas para elaboração de 

modelos com variáveis geotécnicas. 

O capítulo 3 apresenta a metodologia desenvolvida para a obtenção dos resultados. 

O capítulo 4 apresenta a aplicação da metodologia desenvolvida em uma mina de minério 

de ferro situada no noroeste do Quadrilátero Ferrífero. Neste capítulo são apresentadas as 

etapas necessárias para a elaboração dos modelos temáticos individuais, bem como para 

integração dos produtos em um único produto tridimensional definido como modelo 

geotécnico de blocos. 

O capítulo 5 traz discussões sobre a aplicabilidade da metodologia criada e propostas de 

utilização do modelo geotécnico de blocos, bem como conclusões e recomendações de 

trabalhos futuros. 
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CAPÍTULO 2. CONCEITOS, FUNDAMENTOS E 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Caracterização geotécnica de maciços rochosos 

Um maciço rochoso consiste em um meio descontínuo formado por blocos de rocha 

intacta e descontinuidades que os separam. Portanto, a caracterização geotécnica de um 

maciço rochoso precisa abranger parâmetros da rocha intacta, bem como das 

descontinuidades. A escala relativa entre o padrão de fraturamento do maciço rochoso e 

o tamanho das escavações é o que irá condicionar o comportamento deste maciço, 

conforme representado na Figura 2. 

 

Figura 2. Diagrama de efeito escala e o comportamento o comportamento do maciço rochoso 

em relação à escavação. Modificado de Hoek (2001). 

2.1.1. Resistência da rocha intacta (R) 

A resistência da rocha intacta é uma das principais características de um maciço rochoso, 

tendo importante papel em praticamente todas as classificações geomecânicas já 

propostas. Existem diversos métodos aceitos para a obtenção deste parâmetro, porém 

podem ser divididos em duas categorias: métodos laboratoriais e métodos de campo. 

Dentre os métodos laboratoriais, o teste de resistência à compressão uniaxial (UCS) é o 

mais utilizado. Porém, Goodman (1989) alerta para o cuidado necessário para seleção de 

amostras representativas do maciço rochoso, preparação dos corpos de prova e taxas de 

carregamento dos ensaios. 
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Outros métodos podem ser aplicados, porém são métodos indiretos que dependem de 

equações de correlação para obtenção da resistência da rocha intacta. Dentre os métodos 

indiretos existentes, os mais utilizados são o Point Load Test (PLT), esclerômetro 

(Schmidt Hammer) e velocidade de propagação de ondas. 

Os métodos de campo consistem em técnicas empíricas, baseadas em descrições tátil-

visuais e testes de trabalhabilidade do material com ferramentas simples como riscador e 

martelo de geólogo. A metodologia proposta pela International Society of Rock 

Mechanics (ISRM, 1981) é a mais difundida, e consiste na divisão de sete graus de 

resistência – R0 a R6 (Tabela 1). 

Tabela 1. Definição do Grau de Resistência (ISRM, 1981). 

Grau de 

Resistência 
Descrição 

Índice de 

resistência à 

carga 

pontual 

(Mpa) 

Resistência à 

compressão 

uniaxial (Mpa) 

Avaliação de campo 

R6 
Extremamente 

Resistente 
>10 >250 Pode apenas ser lascada com martelo. 

R5 
Muito 

Resistente 
4 a 10 100 a 250 Requer vários golpes do martelo para quebrar. 

R4 Resistente 2 a 4 50 a 100 
Requer mais de um golpe do martelo para 

quebrar. 

R3 
Medianamente 

Resistente 
1 a 2 25 a 50 

Requer apenas um golpe do martelo para 

quebrar. Não pode ser raspada com um 

canivete. 

R2 Fraca Não Aplicável 5 a 25 

Indentação rasa com um golpe firme da ponta 

do martelo. Pode ser raspada com dificuldade 

com um canivete. 

R1 Muito Fraca Não Aplicável 1 a 5 
Esmigalha com golpes firmes do martelo. 

Pode ser raspada com um canivete. 

R0 
Extremamente 

Fraca 
Não Aplicável <1 Indentação com unha. 

 

A metodologia proposta pela ISRM (1981) foi desenvolvida em países de clima 

temperado, onde os perfis intempéricos não são tão desenvolvidos como os que ocorrem 

em países de clima tropical. Desse modo, especialistas em geotecnia de mineração 

propuseram alterações nesta metodologia para que se adaptasse aos maciços rochosos 

brasileiros (Martin & Stacey, 2018). 

A principal modificação em relação à proposta original da ISRM é o desmembramento 

das classes R1 e R2 nas subclasses R1-, R1+, R2- e R2+ e a separação e apuro na 

identificação do teste para cada meio tátil-visual empregado (martelo, canivete, unha e 

pressão manual). A Tabela 2 apresenta essa subdivisão. 
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Tabela 2. Tabela de resistência ISRM modificada (Martin & Stacey, 2018). 

 

2.1.2. Condição das descontinuidades 

As descontinuidades podem ser consideradas como planos de fraqueza que podem 

controlar o comportamento do maciço rochoso. Portanto, é de grande importância a 

identificação e caracterização de todas as descontinuidades presentes em um talude. 

Esta caracterização se dá inicialmente pela identificação do tipo de estrutura 

(bandamento, foliação, juntas etc.) e a medição de sua atitude (rumo do mergulho/ 

mergulho). Em seguida deve ser feito o levantamento dos parâmetros geotécnicos para 

cada uma das descontinuidades identificadas, sendo tais parâmetros: 

1) Tipo de estruturas planares e lineares (bandamento, foliação, juntas, lineações); 

2) Atitude: utilizando a nomenclatura rumo de mergulho e inclinação do mergulho 

(dip direction/dip); 

3) Persistência ou comprimento do traço das estruturas planas: estimada por 

comparação visual da altura do talude, com a extensão do traço de cada 

descontinuidade; 

4) Espaçamento: é a distância entre planos estruturais de uma mesma família, pode 

ser obtido pela relação inversa da frequência de descontinuidades (exemplo: f = 

4/m resulta em 0,25m de espaçamento); 

5) Abertura: definida como a distância que separa as paredes da rocha de uma 

descontinuidade aberta, onde o espaço é preenchido argilominerais ou vazio; 

6) Rugosidade ou grau de irregularidade e aspereza da superfície de descontinuidade: 

pode ser obtida pela comparação com perfis padrão (Barton, et al. 1974) e 

quantificada pelos índices Jr; 

7) Grau de intemperismo ou grau alteração da descontinuidade: pode ser descrito 

pelo índice Ja (Barton et. al., 1974). 
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2.1.3. Grau de fraturamento (GF) 

O grau de fraturamento classifica a qualidade do maciço rochoso em seis categorias, 

baseando-se essencialmente no espaçamento entre as principais descontinuidades, ver 

Tabela 3. Quanto maior o grau de fraturamento, menos espaçadas serão as 

descontinuidades e menores serão os blocos de rocha intacta que compõe o maciço 

rochoso. 

Tabela 3. Relação do espaçamento com o grau de fraturamento. Adaptado de Bieniawski 

(1989). 

 

As medições dos espaçamentos em campo são realizadas pelas distâncias médias 

perpendiculares entre as descontinuidades das mesmas famílias presentes no maciço 

rochoso, em que as distribuições das famílias condicionam os formatos e as dimensões 

dos blocos (Figura 3). 

 

Figura 3. Medição do espaçamento (S) das famílias de um de maciço rochoso (Modificado de 

Palmstrom, 1982). 

ÍNDICE GRAU

- DESAGREGADO

6 FRAGMENTADO

-        Espaçamento das fraturas entre < 2 cm

-        60 fraturas a cada 3 metros

-        >20 fraturas por metro (F6)

-        Sem grau de fraturamento

4 MUITO FRATURADO

-        Espaçamento das fraturas entre 6 e 20 cm

-        11 a 30 fraturas a cada 3 metros

-        6 a 10 fraturas por metro (F4)

5 INTENSAMENTE FRATURADO

-        Espaçamento das fraturas entre 2 e 6 cm 

-        30 a 60 fraturas a cada 3 metros

-        11 a 20 fraturas por metro (F5)

2 POUCO FRATURADO

-        Espaçamento das fraturas entre 60 cm e 2 m

-        2 a 3 fraturas a cada 3 metros 

-        0 a 1 fraturas por metro (F2)

3 MODERADAMENTE FRATURADO

-        Espaçamento das fraturas entre 20 e 60 cm

-        4 a 10 fraturas a cada 3 metros

-        2 a 5 fraturas por metro (F3)

Grau de Fraturamento 
DESCRIÇÃO

1 MACIÇO
-        Espaçamento das fraturas > 2 m

-        1 fratura a cada  3 metros (F1)
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2.1.4. Índice de qualidade da rocha (RQD) 

O conceito de RQD (Rock Quality Designation) foi criado por Deere et al. (1966). O 

autor desenvolveu este método em virtude da necessidade de se obter um índice numérico 

para estimativa da qualidade da rocha de maneira rápida e objetiva, utilizando 

testemunhos de sondagem dos furos feitos durante a fase de investigação geotécnica, 

preliminar ao início da escavação. O RQD foi originalmente baseado na porcentagem de 

recuperação do furo, sendo o índice obtido pela soma dos comprimentos dos pedaços de 

testemunho maiores que 10 cm, dividida pelo comprimento total perfurado, multiplicada 

por 100 (Equação 1). 

Equação 1 

𝑅𝑄𝐷 =  
∑ 𝑝𝑒𝑑𝑎ç𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒𝑚𝑢𝑛ℎ𝑜 > 10𝑐𝑚

𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜
 𝑥 100 (%) 

 

2.2. Classificações geomecânicas 

2.2.1. Rock Mass Rating (RMR) 

Este método foi desenvolvido por Bieniawski (1973), baseado em estudos de caso. 

Originalmente foram investigados 49 casos em 1973. O método foi passando por ajustes 

conforme novos estudos de caso, em 1984 foram investigadas 62 minas de carvão e em 

1987, 78 casos em túneis de construção civil e minas subterrâneas. Portanto, o método foi 

criado e reajustado embasado em experiências reais em 351 casos de estudo (Singh & 

Goel, 1999). A versão utilizada no presente trabalho é a de 1989 (Bieniawski, 1989). 

A classificação é baseada no princípio da atribuição de pesos aos seis parâmetros que 

Bieniawski considerou contribuírem mais significativamente para o comportamento dos 

maciços rochosos, principalmente em casos de obras subterrâneas. O somatório dos pesos 

de cada parâmetro constitui o índice RMR (Tabela 4). Os parâmetros utilizados são: 

1) Resistência à compressão uniaxial da rocha intacta 

2) Índice de qualidade da rocha (RQD) 

3) Espaçamento das descontinuidades 

4) Condição das descontinuidades 

5) Influência da água 

6) Fator de orientação das descontinuidades 
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Tabela 4. Parâmetros e pesos atribuídos segundo método RMR (Bieniawski, 1989). 

Parâmetros Coeficientes 

1 

Resistência 

da rocha 

intacta 

Point Load > 10 Mpa 4 - 10 Mpa 2 - 4 Mpa 1 - 2 Mpa 
Ver compressão 

uniaxial 

Compressão 

uniaxial 
> 250 MPa 

100 - 250 

Mpa 

50 -100 

Mpa 
25 - 50 Mpa 

5 - 

25 

Mpa 

1 - 5 

Mpa 

< 1 

Mpa 

Pesos 15 12 7 4 2 1 0 

2 
RQD 90 - 100 % 75 - 90 % 50 - 75 % 25 - 50 % < 25 % 

Pesos 20 15 10 8 3 

3 

Espaçamento das 

descontinuidades 
> 2 m 0,6 - 2 m 

200 - 600 

mm 
60 - 200 mm < 60 mm 

Pesos 20 15 10 8 5 

4 

Condição das 

descontinuidades  

Superfícies 

muito rugosas, 

não contínuas, 

sem separação, 

paredes de 

rocha não 

alteradas 

Superfícies 

ligeiramente 

rugosas, 

separação < 

1 mm, 

paredes 

ligeiramente 

alteradas 

Superfícies 

ligeiramente 

rugosas, 

separação < 

1 mm, 

paredes 

muito 

alteradas 

Superfícies 

polidas ou 

enchimento 

com espessura 

< 5 mm ou 

juntas 

contínuas com 

separação 1 - 

5 mm 

Enchimento mole 

com espessura > 

5 mm ou juntas 

contínuas com 

separação > 5 

mm 

Pesos 30 25 20 10 0 

5 

Presença 

de água 

Caudal por 

10 m de 

comprimento 

do túnel 

Nenhum < 10 l/min 
10 - 25 

l/min 
25 -125 l/min > 125 l/min 

Relação 

pressão da 

água vs 

tensão 

principal 

máxima 

0 < 0,1 0,1 - 0,2 0,2 - 0,5 > 0,5 

Condições 

Gerais 

Completamente 

seco 

Água 

intersticial 
Úmido Escorrimentos Entrada de água 

Pesos 15 10 7 4 0 

 

O parâmetro 4 abrange a condição das descontinuidades, porém de uma maneira 

generalista, sem detalhar a atribuição de pesos a características importantes, tais como: 

persistência, abertura, rugosidade, preenchimento e grau de alteração. Para orientar a 

descrição da condição das descontinuidades, Bieniawski (1989) propõe a utilização da 

Tabela 5, cuja somatória dos pesos representa o parâmetro 4. 

Tabela 5. Detalhamento do parâmetro de condição das descontinuidades (Bieniawski, 1989). 

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

Peso 6 4 2 1 0 

Abertura Nenhuma < 0,1 mm 0,1 - 1 mm 1 - 5 mm > 5 mm 

Peso 6 5 4 1 0 

Rugosidade Muito rugoso Rugoso 
Ligeiramente 

rugoso 
Liso Polido 

Peso 6 5 3 1 0 
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Preenchimento Nenhum 

Duro com 

espessura             

< 5 mm 

Duro com 

espessura             

> 5 mm 

Mole com 

espessura             

< 5 mm 

Mole com 

espessura             

> 5 mm 

Peso 6 4 2 2 0 

Grau de 

alteração 
Não alteradas 

Ligeiramente 

alteradas 

Moderadamente 

alteradas 

Muito 

alteradas 

Em 

decomposição 

Peso 6 5 3 1 0 

 

Quando o objetivo da classificação RMR é caracterizar o maciço rochoso de maneira 

geral, independente de um projeto de escavação, é adotada a premissa de considerar o 

parâmetro 5 como condição seca (peso = 15) e o parâmetro 6, fator de orientação das 

descontinuidades, como nulo (peso = 0). 

A somatória dos pesos de cada um dos parâmetros resulta em uma nota, que é utilizada 

para dividir o maciço rochoso em classes geomecânicas, através da adoção de intervalos 

numéricos (Tabela 6). 

É muito importante ressaltar que apesar da metodologia resultar em um número, este 

número tem o objetivo único de definição de uma classe, portanto o ideal é utilizar o 

RMR como uma variável categórica, e não numérica. 

Tabela 6. Classificação do maciço rochoso baseada no método RMR (Bieniawski, 1989). 

RMR Classe Descrição 

81 a 100 I Muito bom 

61 a 80 II Bom 

41 a 60 III Razoável 

21 a 40 IV Fraco 

<20 V Muito Fraco 

 

2.2.2. Geological Strength Index (GSI) 

A classificação Geological Strength Index (GSI), introduzida por Hoek & Brown (1997), 

possui o objetivo de obter parâmetros geomecânicos de maciços rochosos e estimativas 

da redução da resistência sob diversas condições geológicas. O sistema GSI é o único 

sistema de classificação de maciço rochoso que visa fornecer diretamente os parâmetros 

de resistência, como os de Mohr-Coulomb ou de Hoek-Brown, ou módulos do maciço 

rochoso (Ferreira, 2008). 

A obtenção de valores de GSI para rochas metamórficas xistosas pode ser feita de forma 

direta através da Figura 4, apresentada no trabalho de Hoek (2001). 

A classificação consiste na observação das condições geológicas do maciço, e por 

comparação com as situações ilustradas na tabela, seleciona-se o valor que melhor 

representa as condições observadas. Trata-se de um sistema empírico, rápido e confiável, 

baseado em simples inspeções visuais das condições geológicas (Ferreira, 2008). 
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Figura 4. Determinação do GSI para rochas metamórficas (Adaptado de Hoek, 2001). 

2.3. Geologia 

2.3.1. Regional 

A mina selecionada para aplicação da metodologia está localizada na porção nordeste do 

Quadrilátero Ferrífero. Segundo Marshak & Alckmin (1989) o Quadrilátero Ferrífero 

(QF) posiciona-se na borda sul do Cráton São Francisco, onde afloram rochas dos 

Complexos Metamórficos de idade arqueana, do greenstonebelt metavulcanossedimentar 

arqueano (Supergrupo Rio das Velhas) e da sequência de cobertura proterozoica 

(Supergrupo Minas), além de rochas proterozoicas representadas por intrusões básicas, 

pelo Grupo Itacolomi e por depósitos terciários, cobertura lateríticas e depósitos aluviais. 

Os complexos metamórficos correspondem ao embasamento e abrangem gnaisses 

polideformados, granitos, granodioritos, anfibolitos e intrusões de rochas de natureza 

máfica e ultramáfica (Marshak & Alckmin, 1989). 
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O Supergrupo Rio das Velhas, que sobrepõe o embasamento, é constituído por uma 

sequência metavulcanossedimentar do tipo greenstone belt. Constitui-se essencialmente 

por clorita xistos e talco xistos de granulação fina a média. 

Acima do Supergrupo Rio das Velhas, ocorre o Supergrupo Minas, composto por uma 

sequência de rochas metassedimentares com contribuição vulcânica de idade 

paleoproterozoica, constituído de quartzito, quartzo-mica-xistos, metaconglomerados, 

filitos, formações ferríferas bandadas e rochas carbonáticas. Esse supergrupo foi 

subdividido, da base para o topo, em cinco grupos: Tamanduá, Caraça, Itabira, Piracicaba 

e Sabará. 

O Grupo Itacolomi que se sobrepõe ao Supergrupo Minas é constituído de duas fácies: 

uma fácies quartzítica, denominada de tipo Itacolomi, e a outra filítica, designada de 

Santo Antônio. 

No topo da estratigrafia encontram-se sedimentos cenozoicos (terciários e quaternários) 

destacando as cangas ferríferas, solos residuais, colúvios, depósitos de tálus, e aluvionares 

relacionados aos leitos dos cursos de água da região. A Figura 5 ilustra a sequência 

estratigráfica descrita acima. 
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Figura 5. Coluna estratigráfica do Quadrilátero Ferrífero com as respectivas idades (Duque et 

al., 2020). 

2.3.2. Local 

Aflorando na área da mina estudada estão presentes rochas dos Grupos Tamanduá e 

Itabira, rochas intrusivas metabásicas, além de coberturas cenozoicas. 

O Grupo Tamanduá está representado pelas Formações Cambotas e Morro Grande. A 

Formação Cambotas representa a unidade inferior e é composta por quartzitos de 

granulação média, com passagens conglomeráticas. A Formação Morro Grande aflora na 

porção norte da cava e é constituída essencialmente por quartzo-muscovita xistos (Figura 

6 A e B). 
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Figura 6. (A) Afloramento de quartzo-muscovita xisto friável. (B) Detalhe da xistosidade do 

litotipo. 

O Grupo Itabira é constituído pelas Formações Cauê e Gandarela. Atualmente na cava 

apenas afloram rochas da Formação Cauê, composta principalmente por itabiritos e 

hematititos. A classificação das formações ferríferas varia segundo o teor de ferro global 

(hematitito ou itabirito), compacidade (compacto ou friável) e contaminantes/mineralogia 

(goethíticos, anfibolíticos, manganesíferos, argilosos). A  Figura 7 e Figura 8 ilustram as 

formações ferríferas mais comuns. 
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Figura 7. (A) Afloramento de Itabirito friável com resistência muito branda e grau de alteração 

de rocha completamente alterada. (B). Detalhe da estruturação do bandamento. 
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Figura 8. (A) Afloramento de Itabirito Compacto resistente com grau de alteração de rocha 

pouco alterada. (B) Detalhe do bandamento em amostra de mão de itabirito compacto. 

As rochas intrusivas metabásicas estão dispostas, em sua maioria, como soleiras paralelas 

ao bandamento composicional das encaixantes (xistos e formações ferríferas). Trata-se 

de metagabros e metadiabásios, que quando submetidos à deformação e metamorfismo 

perdem sua textura ígnea, desenvolvem foliação pervasiva e alteram para clorita-xistos. 

A Figura 9 e Figura 10 ilustram as diferentes texturas deste litotipo. 
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Figura 9. (A) Soleira de intrusiva metabásica, de coloração bege. (B) Amostra de mão com 

xistosidade. 

 

Figura 10. (A) Banco composto por metagabro, de coloração verde, na porção esquerda da foto. 

(B) Amostra de mão com textura ígnea preservada. 

As coberturas cenozoicas são compostas principalmente por solos lateríticos, cangas e 

colúvios e depósitos de tálus. Estas rochas têm sua gênese ligada à ação intempérica e 
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transportes de sedimentos com elevada energia e baixa organização espacial (colúvios e 

tálus). Por esse motivo, podem apresentar elevada variabilidade de compacidade (Figura 

11 e Figura 12). 

 

Figura 11. (A) Banco composto por solo laterítico friável. (B) Colúvio observado na porção sul 

da mina. 
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Figura 12. (A) Carapaça de canga compacta. (B) Banco composto por canga. 

2.3.3. Estrutural 

A mina estudada está situada na porção noroeste do Quadrilátero Ferrífero, região com 

intensa deformação tectônica. Por este motivo, é possível identificar dobras de escalas 

regional e parasíticas nas rochas aflorantes na mina. Além disso, também são descritas 

zonas de cisalhamento que se desenvolveram, em sua maioria, paralelamente aos contatos 

litológicos regionais, gerando múltiplos planos estriados. Estas estruturas são 

representadas no Mapa Geológico do Quadrilátero Ferrífero elaborado por Endo et al. 

(2019) em escala 1:150000, no projeto Quadrilátero Ferrífero 2050. A nota explicativa 

deste mapa ainda não foi publicada e segue em preparação. 

Como principal referência de dados de campo, este trabalho utilizou o mapeamento 

realizado em 2020 pela empresa Walm, consultoria em geotecnia com sede em Belo 

Horizonte – MG. O relatório final deste mapeamento trata-se de um produto interno da 

mineradora que cedeu as informações, e por este motivo não pôde ser referenciado. 
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Foram levantados 1466 pontos de mapeamento na mina, com escala 1:2500 em uma área 

de aproximadamente 3,25 km². As feições estruturais de maior destaque identificadas 

foram: 

1) Bandamento composicional representado por alternância na composição e constituição 

mineralógica ou texturas conformando as bandas do litotipo. Esse aspecto é notado 

principalmente nos itabiritos que constituem a cava; 

2) Foliação dada pela disposição planar de componentes minerais com formas placoides, 

achatadas ou prismáticas. Notada principalmente nos xistos, quartzitos e rochas 

metabásicas, por vezes nota-se a presença em hematititos; 

3) Lineação de estiramento e mineral, lineação de crenulação e lineação de eixo de dobra 

presentes em praticamente todos os litotipos citados anteriormente. De modo disperso 

levantou-se as lineações de intersecção, dada por intersecção entre planos, tanto 

bandamentos composicionais, como foliações e juntas; 

4) Juntas que permeiam todos os litotipos encontrados na mina, com presença demarcada 

sobremaneira nas rochas resistentes (R3 a R5). 

Abaixo são apresentados em detalhe as características das principais estruturas 

identificadas no mapeamento: 

Foliação e Bandamento 

A foliação e o bandamento (Figura 13) são pervasivos nos vários litotipos e apresenta-se 

em diversos litotipos, que essencialmente são: (1) bandamento composicional, dado por 

bandas de constituição mineralógica e textural diferentes, de espessuras milimétricas a 

centimétricas; (2) xistosidade, demarcada pela disposição planar de componentes 

minerais de forma placoides, achatados ou prismáticos. No geral, estas feições foram 

paralelizadas pelos processos tectônicos e por isso, neste trabalho, são referidas 

conjuntamente como foliação (Sn). 

A Figura 14 apresenta as medidas plotadas em estereograma único, subsequentemente 

separados em bandamento e xistosidade. A Figura 15 apresenta a sobreposição do mapa 

com o estereograma de atitudes gerais (bandamento e foliação). Em análise visual nota-

se que apesar da dispersão, as medidas estruturais apresentam trends de direção similares. 
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Figura 13. Exemplos de foliação e bandamento observados em campo. (A) Foliação na 

intrusiva, formada por minerais micáceos. (B) Bandamento composicional no itabirito friável. 

(C) Foliação milonítica na brecha friável. (D) Xistosidade no quartzo-muscovita xisto. 
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Figura 14. Estereogramas representativos dos planos tomados de modo geral na cava (A), 

planos de bandamento composicional (B) e planos de foliação (C) da cava, apresentando 

medidas paralelizadas. 
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Figura 15. Mapa de levantamento das medidas de foliações e bandamentos na área da cava. 

Abaixo tem-se o estereograma das medidas levantadas e máximo em 141/30. 

Lineação 

No plano da foliação identificou-se uma lineação de estiramento mineral, representada 

por grãos e agregados de grãos alongados segundo a direção de maior elongação (eixo X 

do elipsóide de deformação), em decorrência do fluxo plástico; e uma lineação de 

crescimento mineral, representada por grãos que se desenvolveram por recristalização 

metamórfica, adquirindo forma alongada. 

Estas duas lineações (Figura 16), presentes ao longo de toda a mina, dispõem-se em geral 

paralelamente a mesma direção e serão referidas conjuntamente como lineação de 

estiramento (Le). A Figura 17 apresenta um estereograma com as lineações de 

estiramento, na qual se nota uma atitude geral de 084/26 (trend/plungle). 

A lineação de estiramento assume uma atitude geral de 084/26 atribuindo à deformação 

dúctil não coaxial uma natureza de cisalhamento oblíquo ao movimento dos corpos 

rochosos, levando-se a interpretação de uma movimentação geral no sentido ESE para 

WNW. 

Além das lineações mineral e de estiramento (Le), foram identificadas em campo 

lineações de interseção e eixo de dobra, que correspondem a linhas geométricas paralelas 

ao eixo de dobras identificadas nos litotipos mapeados. Além dessas, foram levantadas 

também lineações de crenulação, linhas geométricas que conectam as charneiras de 

microdobras identificadas nos materiais. Todas estas estruturas apresentaram atitude 

similar à Le, com azimute (trend) predominante para leste e mergulho (plunge) em torno 

de 25°. 
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Figura 16. Exemplos de lineação de estiramento mineral observadas em campo. (A) 

Alinhamento preferencial dos cristais de especularita no itabirito compacto. (B) Estiramento e 

alinhamento preferencial dos cristais de pseudomorfos de anfibólio nos itabiritos anfibolíticos. 

 

Figura 17. (A) Orientação das lineações de estiramento mineral identificadas durante o 

levantamento de campo. (B) Distribuição espacial em relação a área de mapeamento. Em geral, 

nota-se que há orientação para leste. 
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Juntas 

As juntas (Jn) ocorrem seccionando as foliações nos diversos litotipos, sendo, portanto, 

posteriores a elas. Essas fraturas compõem famílias de superfícies planares que se 

apresentam entrecruzadas e possuem características distintas ao longo da cava. Apesar de 

mais perceptíveis nas rochas compactas, as juntas também se apresentam nos litotipos 

classificados como friáveis. Foram identificadas quatro famílias principais, designadas 

Jn1, Jn2, Jn3 e Jn4, todas sub-verticais e de direção aproximada NNW/SSE, NE/SW, E/W 

e NE/SW, respectivamente (Figura 18). 

 

Figura 18. (A) Estereograma das principais famílias de juntas. (B) Exemplo de juntas em rocha 

intrusiva metabásica. 

 

2.4. Modelo Geomecânico versus Modelo Geotécnico 

Um Modelo Geomecânico tem a finalidade de dividir um maciço rochoso em classes 

geomecânicas que receberão os mesmos parâmetros geotécnicos, como por exemplo as 

classes I a V proposta na metodologia RMR. Portanto, pode-se dizer que um modelo 

geomecânico é o mesmo que um modelo de classes (Figura 19). 
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Figura 19. Exemplo de modelo geomecânico com divisão de classes. 

Read & Stacey (2009) define que um modelo geotécnico deve ser construído a partir da 

união de quatro modelos: geológico, estrutural, geomecânico (rock mass) e 

hidrogeológico.  

O grande desafio para construção do modelo geotécnico é unir em um produto único e 

tridimensional, quatro modelos complexos. Segundo Read & Stacey (2009), a construção 

do modelo geotécnico através da sobreposição de mapas, resulta em um mapa de 

domínios geotécnicos complexo e muito segmentado (Figura 20). Além disso, os autores 

também discorrem sobre a utilização de modelos de blocos como alternativa para 

simplificação do processo, mas sugerem cautela quanto à krigagem de notas provindas da 

classificação geomecânica RMR (Bieniawski, 1989). 
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Figura 20. Sobreposição de oito mapas temáticos para elaboração de um modelo geotécnico 

bidimensional (Modificado de Read & Stacey, 2009). 

De maneira geral, o produto necessário para a elaboração de uma análise de estabilidade 

de uma escavação é o modelo geotécnico, visto que centraliza todas as informações 

necessárias para a avaliação.  

Sendo assim, pode-se dizer que uma seção 2D de análise de estabilidade constitui um 

modelo geotécnico, pois ali estão agrupadas informações geológicas, estruturais, 

geomecânicas e hidrogeológicas. A grande dificuldade neste processo é a construção 

individual de cada seção, devido a dependência da utilização de múltiplos modelos, 

problemas de compatibilização entre os modelos, ou até mesmo informações dispersas 

em relatórios. 

A metodologia de modelo geotécnico proposta neste trabalho visa construir os modelos 

tridimensionais conjuntamente, de forma que fiquem compatíveis entre si e facilite a 

rotina de elaboração de análises de estabilidade. 

2.5. Modelo de Blocos 

O modelo de blocos tem ampla utilização na indústria mineral por ser extremamente 

versátil. Dentre seus pontos positivos, pode-se destacar: 

1) Possibilidade de atribuição de múltiplas variáveis em um único bloco; 

2) Facilidade para cubagens de volume; 

3) Georreferenciamento dos centróides, permitindo a atribuição de dados 

espacialmente; 

4) Aplicabilidade de geoestatística; 

5) Armazenamento de informações em um arquivo leve, em formato de tabela (csv, 

xls, dat, txt). 
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O modelo de blocos é construído a partir de parâmetros geométricos (Figura 21), que 

quando conhecidos, permitem a utilização do modelo em diferentes softwares de 

modelagem tridimensional utilizados pela indústria mineral. Os principais parâmetros 

são: minimum e maximum corner, minimum e maximum centroid, dimensões do bloco, 

número de blocos em cada eixo e rotação da caixa do modelo. Estes parâmetros 

direcionam os softwares para construir a exibição dos modelos de blocos com correta 

dimensão da caixa e posicionamento dos blocos. 

 

Figura 21. Exemplo de parâmetros geométricos de um modelo de blocos. 

2.6. Abordagem Geoestatística 

2.6.1. Variável regionalizada 

Os conceitos estatísticos baseiam-se em parâmetros como média, desvio padrão e 

variância, que não contemplam a posição espacial onde o dado foi coletado.  Krige (1951) 

trabalhou com dados de concentração de ouro em uma mina da África do Sul e concluiu 

que apenas a variância não seria suficiente para compreender a distribuição dos teores e 

para aprimorar a previsibilidade dos modelos, seria necessário considerar também a 

distância entre as amostras. Este trabalho introduziu o conceito de geoestatística, levando 

em consideração o georreferenciamento e a dependência espacial dos dados nos estudos 

estatísticos. 

Matheron (1963) introduziu o conceito de variável regionalizada, que consiste em uma 

função numérica que varia nos diferentes pontos do espaço e, portanto, possui 

dependência espacial. Quando aplicada, tal função pode definir que um determinado 

fenômeno se distribui de forma aleatória no espaço (variações imprevisíveis de um ponto 

a outro), ou de forma estruturada (similaridade entre pontos geograficamente próximos e 

continuidade espacial). 
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2.6.2. Domínios 

As variáveis regionalizadas podem apresentar diferentes funções matemáticas para 

modelar um fenômeno, a depender do espaço em que ocorrem e onde os dados foram 

coletados. Por exemplo, em uma situação em que o objetivo é prever medidas de 

temperatura dentro de um ambiente termicamente isolado, medidas tomadas fora deste 

ambiente não irão representar o fenômeno a ser modelado. Neste caso, seria necessário 

separar espacialmente as medidas em dois domínios, dentro e fora. 

Este conceito consiste em separar diferentes distribuições espaciais de acordo com a 

gênese de um fenômeno natural, como por exemplo a ação intempérica em rochas de 

diferentes composições químicas e permeabilidades. 

2.6.3. Continuidade Espacial e Variograma 

Segundo Yamamoto & Landim (2013), o primeiro passo para se entender a variação 

espacial de um fenômeno é considerar a hipótese de que o valor de cada ponto no espaço 

está relacionado, de algum modo, com valores obtidos de pontos situados a certa 

distância, sendo razoável supor que a influência é tanto maior quanto menor for a 

distância entre os pontos (Soares, 2006). Desta forma, a continuidade espacial de uma 

variável regionalizada pode ser inferida através da estatística de dois pontos com valores 

amostrais, separados por uma dada distância (Figura 22). 

 

Figura 22. Par de pontos com valores amostrais z(u) e z(u+h) representados em um domínio A, 

separados por um vetor distância h (Vilca, 2019) 

Para que possa ser construído o modelo de correlação espacial de uma variável 

regionalizada, é necessário calcular experimentalmente essa correlação usando os pontos 

amostrais, e em seguida, ajustar um modelo teórico. 

As principais ferramentas utilizadas para medir a correlação espacial são a covariância e 

a função variograma. Em geoestatística, a covariância mede a relação linear entre valores 

da mesma variável, obtidos em pontos separados por uma distância h, conforme 

determinada direção (Equação 2). 

Equação 2 

C(h) = E{[z(u + h) − 𝑚][z(u) − 𝑚]} 

C(h): covariância entre amostras separados por uma distância h; 

E: esperança matemática; 

z(u+h) e z(u): pontos amostrais; 

m: média aritmética das amostras. 
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Segundo Yamamoto (1991), a função variograma pode ser definida como sendo a 

esperança matemática (E) do quadrado da diferença entre os valores de pontos no espaço, 

separados por uma distância h (Equação 3). 

 

Equação 3 

𝛾(ℎ) =
1

2𝑛
∑[𝑧(𝑢 + ℎ) − 𝑧(𝑢)]2

𝑛

𝑖=1

 

 

ƴ(h): variância dos pares dados separados pela distância h; 

h: distância entre os dados que formam um par; 

z(u+h) e z(u): pontos amostrais; 

n: número de pares encontrados para cada distância h. 
 

Yamamoto & Landim (2013) discorrem sobre uma confusão terminológica na literatura 

geoestatística com relação aos termos variograma [2γ(h)] e semivariograma [1
2⁄ γ(h)]. 

Segundo Bachmaier & Backes (2008), a confusão ocorre pois Matheron (1965) tinha em 

mente a variância das diferenças [z(u+h)-z(u)], mas o valor desejado na prática era a 

metade dessa diferença de pares de pontos separados por h. Portanto, o prefixo semi se 

deve à divisão da média das diferenças ao quadrado por dois. Como o variograma também 

utiliza a fórmula do semivariograma, a nomenclatura utilizada é indiferente, e por 

simplicidade, o termo variograma será adotado neste trabalho. 

As variâncias calculadas são plotadas em forma de pontos no variograma experimental, 

e partir disso obtém-se a curva ajustada, que representa o modelo teórico ou modelo 

variográfico (Figura 23). 

 

Figura 23. Variograma experimental e modelo teórico. Modificado de Yamamoto (2001). 

Os componentes básicos do variograma são: 

1) Alcance: consiste na distância em que as amostras passam a não ter mais 

continuidade espacial, fim do domínio estruturado e início do domínio aleatório. 
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2) Patamar: valor no qual o variograma se estabiliza no domínio aleatório e 

corresponde à variância máxima da variável regionalizada ou variância a priori 

(Yamamoto, 2001). 

3) Efeito Pepita: é o valor do variograma na origem (h=0). Este valor não é nulo 

devido à problemas no processo de amostragem, ou por conta de uma 

característica intrínseca do depósito mineral. 

2.6.4. Estimativas geoestatísticas 

Segundo Brooker (1979) as técnicas geoestatísticas de estimativa, baseadas no estudo da 

variabilidade espacial do corpo de minério, são as mais utilizadas na indústria mineral 

pois permitem o cálculo do erro associado às estimativas, chamado variância de 

krigagem. Ainda conforme este autor, a krigagem é o procedimento que permite calcular 

os ponderadores de uma dada configuração (bloco x disposição das amostras no espaço) 

com mínima variância de krigagem. 

A krigagem é feita após a conclusão dos estudos geoestatísticos, os quais poderão 

inclusive indicar a não-aplicação desse método se o comportamento da variável 

regionalizada for totalmente aleatório (Yamamoto, 2001). Um outro caso para não-

aplicação da krigagem é a escassez de amostras, resultando em variograma inconsistentes. 

Abaixo serão apresentadas as técnicas de estimativas utilizadas neste trabalho, e uma 

breve explicação sobre cada uma delas: 

Krigagem Ordinária 

Caracteriza-se por um estimador linear não-enviesado, ou seja, as estimativas são feitas 

por combinações lineares ponderadas dos dados disponíveis com foco principal na 

minimização dos erros (Isaaks & Srivastava, 1989). Segundo Goovaerts (1997), é 

esperado que este estimador suavize a variação espacial, sendo os valores abaixo da média 

superestimados e, os acima da média, subestimados. 

A krigagem ordinária aplica-se às variáveis numéricas e contínuas, como por exemplo 

teores e RQD. 

Krigagem Indicadora 

Segundo Sinclair & Blackwell (2006) a krigagem dos indicadores é um procedimento de 

estimativa aplicado a variáveis binárias, codificadas em zeros e uns, etapa denominada 

de transformação indicadora. A partir da transformação das amostras para um banco de 

dados categórico binário, é realizada a análise de continuidade espacial, modelo 

variográfico e consequentemente a estimativa por krigagem dos indicadores. Este 

estimador foi apresentado por Journel (1983). 

A krigagem indicadora pode ser aplicada à uma variável numérica contínua, desde que 

seja aplicado o conceito de corte (cutoff), agrupando os valores e atribuindo valores 

binários a cada grupo (Yamamoto, 2001). 

Porém, na mineração, a aplicação deste estimador é mais comum em variáveis categóricas 

como litotipo, grau de resistência, grau de alteração ou classe geomecânica. 
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Eficiência de krigagem 

O termo eficiência de krigagem foi proposto por Krige (1996) como alternativa de 

quantificação da eficácia do estimador. Trata-se de uma medida da proporção da variância 

de krigagem. Baixas variâncias de krigagem resultam em valores de eficiência de 

krigagem próximos a 1 e, altas variâncias de krigagem, próximos a 0. 

Sendo assim, eficiência da krigagem é relativamente baixa em áreas pouco amostradas e 

alta em áreas densamente amostradas. É evidente que as estimativas são piores quando os 

dados são amplamente espaçados (Deutsch & Deutsch, 2015). 

2.6.5. Validações 

As técnicas de validação da estimativa são extremamente importantes para verificação da 

aderência dos modelos produzidos com a base de dados. 

Uma das técnicas mais utilizadas é a validação visual, que consiste em produzir seções 

verticais em múltiplas direções com a finalidade de verificar a aderência das informações 

estimadas nos blocos com os valores dos pontos amostrais. 

Outra técnica é a somatória dos valores estimados, também conhecida como fechamento. 

Em caso de estimativas de teores, espera-se que a somatória de todos os valores resulte 

em 100%. O mesmo acontece com estimativas por krigagem indicadora, onde a soma das 

probabilidades de cada categoria também deve resultar em 100%. 

A análise de deriva é feita a partir dos gráficos swath plot. Um swath ou fatia representa 

uma seção no modelo de blocos com direção e espessura definidas. O swath plot compara 

a média dos valores estimados nos blocos com a média dos valores amostrais presentes 

dentro de um mesmo swath. Sua função é indicar se a metodologia e parâmetros de 

estimativa escolhidos foram efetivos para modelagem do fenômeno em questão, 

indicando se houve algum viés de superestimativa ou subestimativa. 

2.7. Geoestatística aplicada à geotecnia 

O uso de geoestatística em geotecnia ainda é pouco usual. Porém, renomados consultores 

e auditores encorajam o aprofundamento em estudos sobre a quantificação e impactos da 

incerteza de dados (Read, 2013). 

Hammah & Curran (2006) explicam que uma das dificuldades para desenvolvimento 

desta área seria a própria formação acadêmica dos profissionais que atuam em geotecnia. 

Em sua maioria, os geotécnicos são formados em engenharia civil ou de minas, porém o 

conteúdo de geoestatística é apresentado nas universidades principalmente para as 

graduações em geologia. Entretanto, a maioria dos geólogos que entram no mercado de 

mineração atuam nas áreas de exploração mineral, geologia de mina e estimativa de 

recursos. Isto faz com que existam poucos profissionais que direcionem seus esforços ao 

desenvolvimento da geoestatística aplicada à geotecnia. 

Abaixo são apresentados alguns trabalhos que utilizaram a abordagem geoestatística para 

modelagem de variáveis geotécnicas: 
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Van de Wall & Ajalu (1997) utilizaram a krigagem de blocos para estimar os valores 

médios de dureza da rocha para definir uma estratégia de amostragem adequada para uma 

pedreira.  

Ayalew et al. (2002) utilizaram a geoestatística para determinar a variabilidade espacial 

do índice de qualidade da rocha (RQD) e descobrir forte relação com o grau de alteração 

do maciço rochoso. Por fim, utilizou a krigagem ordinária para estimar o RDQ e associar 

o erro como medida de confiabilidade.  

Redondo (2003) utilizou a krigagem das indicatrizes para estimar o RQD obtido na 

descrição dos testemunhos de sondagem e utilizar os resultados como indicadores de 

qualidade do maciço, permitindo se ter um melhor dimensionamento dos taludes e 

aproveitamento econômico da jazida.  

Kaewkongkaew et al. (2013) investigaram a aplicabilidade e limitação de métodos 

geoestatísticos na previsão da qualidade do maciço rochoso utilizando o RMR. Eles 

usaram dados provenientes de dois estudos de caso diferentes, ambos localizados na 

Tailândia. A previsão, por krigagem ordinária, permitiu estimar valores de RMR que 

foram comparados com dados de observação de campo disponíveis a partir da escavação 

de túneis exploratórios. 

Cruz (2017) utilizou dados da Mina do Tamanduá, pertencente à Vale S.A., para estudar 

a espacialização de parâmetros de rocha intacta em modelos de blocos. O trabalho utilizou 

krigagem das indicatrizes para estimar o grau de consistência e foi validado em regiões 

onde havia ensaios laboratoriais de compressão uniaxial. 

Vatanable (2018) realizou técnicas geoestatísticas para estudar o comportamento 

contínuo e não-linear de variáveis geotécnicas no espaço. Foram feitas estimativas de 

RQD, espaçamento de fraturas, resistência a compressão uniaxial, qualidade das 

descontinuidades e presença de água no maciço, para que posterioremente fosse 

carimbado no modelo de blocos os valores de RMR e respectivas classes geomecânicas 

do maciço rochoso. 

Vilca (2019) elaborou uma análise variográfica do parâmetro RMR e de outros nove 

parâmetros individuais utilizados na classificação geomecânica. Os resultados foram 

utilizados para testar diferentes métodos de estimativa (krigagem ordinária, krigagem das 

indicatrizes e simulação geoestatística pelo indicador). Este trabalho definiu a anisotropia 

da variável RMR, que passou a ser utilizada como um dos fatores de avaliação para a 

construção de malhas de amostragem mais adequadas para a redução das incertezas. 
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CAPÍTULO 3. METODOLOGIA 

A primeira etapa utilizada para elaboração do modelo foi de definição e validação do 

banco de dados utilizado. Trata-se de uma importante etapa do processo pois todos os 

produtos seguintes dependem da qualidade destas informações. Os dados utilizados são 

provindos de descrições geológicas e geotécnicas de testemunhos de sondagem, como 

também de descrições de afloramentos nos trabalhos de mapeamento. 

Uma vez definida a base de dados, foi feita a análise exploratória destes dados com a 

finalidade de conhecer as distribuições estatísticas de cada variável e verificar as possíveis 

correlações existentes entre elas. As informações obtidas nesta etapa foram fundamentais 

para definição da estratégia de modelagem. 

Para que sejam dispostas amostras uniformemente ao longo dos furos com descrição 

geotécnica, é necessária a etapa de regularização (composite) dos intervalos. A seleção 

do espaçamento de regularização foi realizada com base na moda de tamanhos de 

intervalos descritos. 

O modelo geológico foi elaborado através da técnica de modelagem implícita, seguindo 

os furos, pontos de mapeamento e mapa geológico de superfície. Esse modelo delimita 

tridimensionalmente as principais unidades estratigráficas presentes na mina, compostas 

majoritariamente por Quartzitos, Xistos, Formações Ferríferas, rochas intrusivas e 

coberturas recentes. 

Os sólidos do modelo geológico foram definidos como domínios geoestatísticos, uma vez 

que o comportamento reológico e intempérico varia de acordo com o litotipo e 

condicionam majoritariamente o comportamento das variáveis geotécnicas. Esta decisão 

foi tomada pois conceitualmente não seria coerente utilizar parâmetros geotécnicos 

obtidos em um litotipo para estimar blocos pertencentes à outro litotipo. Por exemplo, os 

parâmetros obtidos em um ponto amostral de xisto podem ser radicalmente diferentes dos 

parâmetros obtidos em um ponto amostral de um itabirito, mesmo que estejam 

espacialmente muito próximos. Isto ocorre principalmente devido às diferenças 

mineralógicas destes litotipos. 

O modelo estrutural foi elaborado a partir das medidas obtidas em superfície nos 

mapeamentos (foliações e bandamento composicional) e superfícies de contatos 

geológicos modelados em profundidade com a utilização das informações de sondagem. 

Também foram utilizados mapas estruturais regionais e locais para auxiliar a 

identificação e interpretação das principais estruturas da mina. Desse produto foram 

obtidas as superfícies tridimensionais que definem as variações de atitude das foliações 

(superfícies anisotrópicas), e uma superfície de falha com potencial de condicionar 

rupturas planares, representada por superfície tridimensional com parâmetros geotécnicos 

mais baixos que as rochas do entorno (weak layer). 

Dentre as informações geotécnicas disponíveis, foram utilizados para a elaboração do 

modelo geomecânico os dados de índice de resistência (ISRM, 1981), grau de 

fraturamento (Bieniawski, 1989), RQD (Deere, 1968) e rugosidade (Bieniawski, 1989). 

A partir dessas informações foram elaborados três modelos temáticos: modelo de 

resistências, modelo de grau de fraturamento e modelo de rugosidade. 
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Para a construção do modelo de resistências foram utilizadas variáveis categóricas 

representando 7 faixas de resistências (R0 a R6) segundo metodologia ISRM (1981). 

Conforme sugerido por Cruz (2017), estes dados foram agrupados em dois subgrupos: 

friáveis (R0, R1 e R2) e compactos (R3, R4, R5 e R6). Os friáveis receberam o valor 1 e 

os compactos receberam o valor 0 (Tabela 7). Esta etapa de aplicação de transformação 

indicadora foi necessária para elaborar o estudo variográfico e consequente estimativa 

por krigagem indicadora.  

A classificação final do bloco foi definida como a maior probabilidade do ponto estimado. 

O modelo variográfico obtido a partir da variografia experimental de friável (1) e 

compacto (0) foi aplicado às krigagens indicadoras individuais de cada um dos sete 

índices de resistência. Os blocos não estimados receberam a atribuição do índice de 

resistência a partir de um modelo implícito binário, onde se compacto R5, se friável R1. 

O produto final obtido consiste em um modelo de blocos com informação sobre a 

compacidade (Friável ou Compacto), e sobre o índice de resistência do material (R0 a 

R6). 

Tabela 7. Descrição do índice de resistência (ISRM, 1981) e transformação binária proposta por 

Cruz (2017). 

Índice de Resistência Descrição UCS (Mpa) Transformação Binária 

R6 Extremamente resistente >250 

0: Compacto 
R5 Muito resistente 100 a 250 

R4 Resistente 50 a 100 

R3 Medianamente resistente 25 a 50 

R2 Pouco resistente 5 a 25 

1: Friável R1 Muito branda 1 a 5 

R0 Extremamente branda <1 

 

O modelo de grau de fraturamento também foi elaborado através de estimativa por 

krigagem indicadora, utilizado os seis graus de fraturamento presentes no banco de dados 

(Tabela 8). A metodologia adotada consistiu em elaborar o modelo variográfico dos dados 

de RQD, visto que esta é uma variável numérica e contínua (0 a 100%) e na mina estudada 

apresenta forte correlação com o grau de fraturamento (R²=0.89). Desta forma, o modelo 

variográfico pôde ser feito com uma maior quantidade de dados, gerando uma melhor 

compreensão da distribuição espacial do fenômeno. Portanto, foi assumido que a 

continuidade espacial do RQD é similar à continuidade espacial das categorias de grau de 

fraturamento. O banco de dados foi assinalado com as transformações binárias e, 

utilizando o modelo variográfico de RQD, estimou-se por krigagem indicadora a 

probabilidade máxima de cada bloco pertencer à um dos graus de fraturamento. Só foram 

estimados valores de grau de fraturamento para blocos classificados como compactos no 

modelo de resistência, visto que em rochas friáveis o comportamento do maciço está 

ligado principalmente à resistência da matriz rochosa. 
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Tabela 8. Descrição do grau de fraturamento, Bieniawski (1989). 

Grau de Fraturamento Descrição Fraturas / Metro 

1 Maciço <1 

2 Pouco fraturado 1 

3 Moderadamente fraturado 2 a 5 

4 Muito fraturado 6 a 10 

5 Intensamente fraturado 11 a 20 

6 Fragmentado >20 

 

Os dados de rugosidade (Tabela 9) presentes na base de dados são escassos e estão 

restritos às amostras compactas (índice de resistência ≥ R2). Devido à grande dispersão 

espacial das informações, não foi possível criar um modelo variográfico consistente, e 

por isso optou-se por fazer a estimativa das rugosidades por vizinho mais próximo, 

limitando as atribuições à 100m das amostras existentes. Os blocos não estimados foram 

carimbados com a moda de rugosidade de cada domínio geológico (Quartzitos, Xistos, 

Formações Ferríferas e Intrusivas). O produto obtido foi um modelo de blocos com 

informações de rugosidade atribuídas às rochas compactas, respeitando os pontos 

amostrais disponíveis e a moda descrita em cada domínio geológico. 

Tabela 9. Descrição da rugosidade, Bieniawski (1989). 

Rugosidade Descrição 

1 Extremamente rugosa 

2 Rugosa 

3 Levemente rugosa 

4 Lisa 

5 Estriada 

 

Com o objetivo de se obter o modelo geomecânico, foi elaborada a união dos modelos 

temáticos (resistência, grau de fraturamento e rugosidade) através de uma adaptação da 

classificação geotécnica GSI – Geological Strength Index (Hoek, 2001). A classificação 

consiste na observação das condições geológicas do maciço (estrutura e condição das 

superfícies das descontinuidades), e por comparação com as situações ilustradas na tabela 

apresentada na Figura 4, seleciona-se o valor que melhor representa as condições 

observadas. Para a elaboração de um modelo que possa ser utilizado em análises de 

estabilidade, optou-se pelo sistema GSI por ser um sistema de classificação de maciço 

rochoso que visa fornecer diretamente os parâmetros necessários para aplicação do 

critério de ruptura de Hoek-Brown Generalizado para maciços rochosos compactos 

(Ferreira, 2008). 

A adaptação do GSI proposta neste trabalho consiste em utilizar o grau de fraturamento 

para caracterizar a estrutura do maciço e a rugosidade para definir a condição da 

superfície das descontinuidades. Esta escolha foi feita pois dentre os parâmetros 

levantados na caracterização geomecânica de maciços rochosos, o grau de fraturamento 

e a rugosidade são o que mais se assemelham aos itens ‘estrutura’ e ‘condição da 

superfície’ solicitados na classificação GSI. 
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Como o GSI é um método visual e empírico, não seria razoável detalhar o modelo 

geotécnico a ponto de gerar diversos materiais com notas GSI diferentes. Por este motivo, 

propõe-se utilizar apenas 3 valores de GSI (75, 45 e 15) de modo a reduzir a 

multiplicidade de parâmetros geotécnicos a serem aplicados no modelo final e, 

consequentemente, nas análises de estabilidade (Figura 24). 

 

Figura 24. Proposta de adaptação do GSI para aplicação no modelo geomecânico deste trabalho. 

O modelo hidrogeológico foi elaborado a partir da atribuição de valores equivalentes de 

condutividade hidráulica (K) com base nas características de litotipo, compacidade e GSI, 

pois a proposta deste trabalho é classificar os materiais segundo algumas características 

físicas que influenciam no comportamento geotécnico do maciço rochoso e, por este 

motivo, parâmetros químicos e parâmetros físicos não estudados não foram considerados 

na classificação. O modelo hidrogeológico proposto neste trabalho tem o objetivo de 

fornecer dados de entrada para simulações de rebaixamento em softwares específicos de 

hidrogeologia que utilizam as informações do modelo de blocos como base para a 

atribuição de parâmetros hidrogeológicos. Portanto, é importante salientar que não foi 

realizado um estudo de simulação de rebaixamento de nível de água, a proposta de 

trabalho foi aprimorar o modelo de entrada utilizado neste processo. 

Para obtenção do modelo geotécnico, foram necessários a elaboração de sete modelos 

temáticos: geológico, estrutural, resistências, grau de fraturamento, rugosidade, 

geomecânico e hidrogeológico (Figura 25). 
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Figura 25. Modelos elaborados para a obtenção do modelo geotécnico. 

A Figura 26 apresenta um fluxograma que exemplifica a lógica computacional 

desenvolvida para integração dos modelos produzidos, com todas as informações 

necessárias para um geotécnico elaborar uma avaliação reunidas em um único produto, o 

modelo geotécnico de blocos. 

 

Figura 26. Exemplo de classificação de um bloco utilizando todos os modelos produzidos. 

Por fim, através da definição de intervalos de valores de eficiência de krigagem (KE) 

atribuídos aos blocos estimados e distância média das amostras (AvgD) foi possível 

classificar a confiabilidade das informações geotécnicas. Foram criadas três classes, 

seguindo o padrão de nomenclatura tradicionalmente utilizado na classificação de 

recursos minerais: medido, indicado e inferido. Esta classificação evidencia as regiões 

com carência de dados, auxilia na programação de novas investigações, e é fundamental 

para a definição da malha de sondagem ótima para geotecnia. 
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CAPÍTULO 4. ESTUDO DE CASO 

4.1. Aspectos gerais 

O local selecionado para aplicação da metodologia trata-se de uma mina a céu aberto de 

minério de ferro de grande porte, situada no município de São Gonçalo do Rio Abaixo - 

MG, aproximadamente 100 km de Belo Horizonte - MG. Atualmente a cava principal 

(Figura 27) tem cerca de 3,2 km de extensão, 1,5 km de largura e talude global máximo 

de 280 m de altura. O projeto de cava de reserva prevê uma geometria final com 4,4 km 

de extensão, 1,7 km de largura e talude global máximo de 480m de altura. Portanto, trata-

se de uma mina em franca expansão e o modelo geotécnico torna-se essencial para a 

acuracidade das análises de estabilidade das geometrias de cava e consequente viabilidade 

técnica dos projetos. 

Os taludes atuais da mina são escavados majoritariamente em rochas friáveis e não 

apresentam sinais de instabilidade. Entretanto, é comum afloramentos com lentes de 

rocha compacta que exigem desmontes e podem dificultar a execução do acabamento de 

face dos taludes. Os taludes projetados na geometria de cava final também ficam 

majoritariamente em rocha friável, porém maiores porções de rochas compactas estarão 

presentes no fundo da cava.  

 

Figura 27. Foto panorâmica da mina selecionada para aplicação da metodologia. 

4.2. Banco de dados 

A base de dados geotécnica utilizada neste estudo de caso contou com 944 pontos de 

mapeamento de superfície e cerca de 67 mil metros de sondagem com descrição 

geotécnica dos testemunhos (Figura 28). 

A base de dados geológica utilizada contou com cerca de 113 mil metros de sondagem 

com descrição geológica. As variáveis deste banco de dados são categóricas (litotipo, 
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compacidade, cor, magnetismo, grau de liberação de sílica) e numéricas (granulometria e 

teores de ferro, sílica, manganês, alumina, fósforo). 

 

Figura 28. Mapa com amostras do bando de dados geotécnico, em vermelho os pontos de 

mapeamento e em verde as sondagens. 

4.2.1. Regularização dos dados 

A definição do tamanho de regularização amostral se deu em função da média dos 

comprimentos dos intervalos descritos nos bancos de dados geológico (10m) e geotécnico 

(15m). O intervalo de regularização definido foi de 5m, valor múltiplo de ambas as bases 

de dados (Figura 29). Após a regularização, o banco de dados total resultou em 21975 

pontos amostrais utilizados para a construção dos modelos. 

 

 

Figura 29. Histogramas e estatística básica dos intervalos descritos nos bancos de dados (BD) 

geológico e geotécnico. 
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Dentre os parâmetros geotécnicos disponíveis no banco de dados de mapeamento e 

descrição de sondagem, foram utilizados: resistência da rocha intacta (R), RQD, grau de 

fraturamento (GF) e rugosidade. 

Portanto, foram utilizadas três variáveis categóricas e uma variável numérica (RQD). Para 

as variáveis categóricas foram necessárias transformações binárias para a krigagem 

indicadora. Para a variável numérica contínua (0 a 100%) foram excluídos valores 

negativos e maiores que 100%. 

4.3. Construção dos modelos 

Para cada modelo temático adotou-se a metodologia de modelagem e estimativa mais 

adequada, levando em consideração a natureza das variáveis e suporte amostral. Em 

regiões do modelo onde não havia amostras disponíveis a atribuição dos valores se deu 

por meio de modelagem implícita, com lentes orientadas conforme os elipsóides de busca 

de cada fenômeno modelado. A Tabela 10 resume a estratégia de modelagem utilizada 

em cada um dos modelos individuais produzidos. Os detalhes de como cada modelo foi 

produzido serão apresentados nos capítulos seguintes. 

Tabela 10. Método de modelagem aplicado a cada um dos modelos individuais. 

Modelo Variografia Domínio Método de atribuição 

Geológico Não aplicada Todos Modelo Implícito 

Resistências 

Dados binários 

(Compacto:0, 

Friável:1). Mesmo 

modelo variográfio 

para estimativa dos 7 

índices de resistência. 

Cobertura Vizinho mais próximo 

Intrusiva Vizinho mais próximo + Modelo implícito 

Formação 

Ferrífera 
Krigagem Indicadora + Modelo implícito 

Xisto Krigagem Indicadora + Modelo implícito 

Quartzito Modelo Implícito 

Embasamento Modelo Implícito 

Grau de 

Fraturamento 

Dados ordinais de 

RQD (0 a 100). 

Mesmo modelo 

variográfico utilizado 

nos 6 graus de 

fraturamento. 

Aplicável apenas a 

blocos classificados 

como compactos. 

Cobertura Não aplicável 

Intrusiva Valor modal 

Formação 

Ferrífera 
Krigagem Indicadora + Modelo implícito 

Xisto Krigagem Indicadora + Modelo implícito 

Quartzito Valor modal 

Embasamento Valor modal 

Rugosidade 
Dados insuficientes 

para variografia. 

Todos, exceto 

cobertura 

Vizinho mais próximo (limitado a 

distância média de 100m) + Valor Modal 

por litotipo 

Geomecânico Não aplicada Todos 
Sobreposição dos modelos e atribuição 

segundo GSI adaptado 

Estrutural Não aplicada 
Todos, exceto 

cobertura 

Superfícies anisotrópicas por modelagem 

implícita, respeitando os contatos entre os 

domínios geológicos. Atitude carimbada 

nos blocos por vizinho mais próximo, 

respeitando a triangulação das superfícies. 

Hidrogeológico Não aplicada Todos 
Condutividade hidráulica média de cada 

litotipo 
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4.3.1. Modelo Geológico 

A mina selecionada para aplicação da metodologia proposta já possuía um modelo 

geológico, porém apenas em formato de blocos. Para a execução das estimativas, fez-se 

necessário converter o modelo para o formato de sólidos, para que pudessem ser 

utilizados como domínios geoestatísticos (Figura 30). Esta conversão consistiu em 

atribuir aos centróides dos blocos atributos de Interior ou Exterior, segundo agrupamentos 

litológicos (Figura 31). 

 

 

Figura 30. (A) Modelo geológico de blocos para atendimento à geologia de mina. (B) Modelo 

de sólidos com agrupamento litológico segundo critérios geotécnicos. 



 

44 

 

 

 

Figura 31. Método de conversão de modelo de blocos em sólidos. Atribuição binária aos 

centróides (Interior e Exterior) segundo agrupamento litológico. 

Os agrupamentos foram feitos seguindo critérios geotécnicos, unindo litotipos de mesmo 

comportamento e características geomecânicas. Este litotipos haviam sido separados por 

critérios granulo-químicos no modelo geológico, uma vez que este modelo foi construído 

com o foco principal nos teores para controle de qualidade do minério e atendimento à 

planta de beneficiamento. 

Os sólidos geológicos foram definidos como domínios geoestatísticos pois as 

características geomecânicas estão diretamente ligadas ao litotipo. A composição 

mineralógica de cada rocha influencia diretamente na susceptibilidade do material à ação 

intempérica e, consequentemente, no grau de resistência. As rochas também possuem 

diferentes comportamentos perante as deformações tectônicas (reologia), podendo 

resultar em padrões estruturais distintos em cada material. 

Por este motivo, não seria correto utilizar, por exemplo, um ponto amostral de resistência 

R1 obtido em um Itabirito para atribuir este mesmo valor à um bloco de Xisto que esteja 

próximo. Faz-se necessário dividir os diferentes domínios litológicos para que os 

parâmetros geotécnicos sejam estimados com coerência geológica. 

4.3.2. Modelo Estrutural 

Conforme apresentado no capítulo de geologia estrutural, as principais estruturas planares 

identificadas em campo foram juntas, bandamento composicional e foliação. Entretanto, 

o bandamento e a foliação foram paralelizadas pelos processos tectônicos atuantes na 

região e por este motivo, estas estruturas também estão, em geral, concordantes com os 

principais contatos geológicos da mina: itabirito/xisto, xisto/quartzito e 

quartzito/embasamento. As medidas estruturais e superfícies modeladas são apresentadas 

na Figura 32. 

As medidas estruturais de campo de foliação e bandamento apresentam variações locais 

de atitude, porém este trabalho assumiu como premissa que estas variações estão em uma 

escala de detalhe menor que a de modelagem, e por este motivo estas variações locais que 

fogem aos principais contatos geológicos não foram implementadas no modelo estrutural. 

O mesmo raciocínio aplica-se às juntas, por apresentarem extrema variabilidade ao longo 

da mina. Estas estruturas de menor escala têm maior relevância em análises de 

estabilidade em escala de bancada, porém o foco do modelo proposto é o atendimento às 

análises de estabilidade de escala inter-rampa e global. 
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As superfícies anisotrópicas de contatos geológicos foram elaboradas por triangulação, 

onde cada triângulo da malha apresenta uma atitude (dip / dip direction). Estes valores 

foram distribuídos espacialmente em formato de discos estruturais, que assumiram a 

função de pontos amostrais para uma estimativa por vizinho mais próximo, atribuindo 

informações de mergulho e rumo do mergulho aos blocos do modelo estrutural (Figura 

33 A, B e C). 

 

Figura 32. Superfícies de contatos geológicos modeladas e discos de medidas estruturais de 

superfície utilizadas como guias para elaboração do modelo estrutural. 
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Figura 33. (A) Discos estruturais orientados seguindo as superfícies de contatos geológicos 

modeladas. (B) Modelo estrutural de blocos com atribuição de valores de mergulho. (C) Modelo 

estrutural de blocos com atribuição de valores de rumo do mergulho. 

4.3.3. Modelo de Resistências (R) 

O grau de resistência é dividido em sete categorias (R0 a R6). Tratando-se de uma 

variável categórica, o método de estimativa mais adequado é a krigagem indicadora, e 

por este motivo é necessária uma adequação no banco de dados denominada 

transformação indicadora. Nesta etapa a categoria a ser modelada recebe o valor indicador 

1, e as demais recebem o valor 0. Estes dados binários são utilizados para o estudo 

variográfico e definição da continuidade espacial do fenômeno. 

Portanto, para o modelo de resistências seria necessária uma transformação, variografia e 

estimativa para cada uma das sete categorias. A primeira tentativa de construção do 

modelo de resistências utilizou-se desta metodologia, porém os resultados não foram 

satisfatórios. Observou-se que as orientações de continuidade espacial para cada categoria 

eram muito distintas entre si, o que geologicamente não seria coerente por terem sido 

formadas pelos mesmos processos intempéricos e estruturais. 
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Como alternativa, foi utilizada a transformação indicadora proposta por Cruz (2017), 

onde os sete graus de resistência são agrupados em duas categorias: friável (R0 a R2) e 

compacto (R3 a R6), conforme apresentado na Figura 34. Apesar de reduzir o número de 

categorias e simplificar o processo, os resultados da variografia foram mais coerentes com 

a geologia da área, uma vez que o elipsóide de busca obtido ficou sub-paralelo à atitude 

geral do bandamento composicional e foliação da mina (Figura 35). 

Sabe-se que as estruturas planares das rochas então entre os principais fatores 

condicionantes da percolação de água e consequentemente, da ação intempérica, 

principalmente devido à anisotropia de condutividade hidráulica gerada pelas diferenças 

mineralógicas do bandamento composicional. Portanto, além de ter um respaldo 

geoestatístico, o resultado do estudo variográfico apresenta coerência física com a 

geologia e estrutural da mina. 

 

 

Figura 34. Transformação indicadora utilizada na base de dados de resistência e distribuição 

espacial das amostras. 

 

Figura 35. Concordância entre as estruturas planares da mina e os eixos do elipsóide de busca 

obtido no modelo variográfico de resistência. 
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O modelo variográfico e o elipsóide de busca propostos são necessários para o cálculo da 

probabilidade de os blocos serem ou não friáveis, por meio da krigagem indicadora. Caso 

o valor estimado pela krigagem seja mais próximo de 1, o bloco receberá o atributo 

‘friável’. Caso o valor estimado seja mais próximo de 0, o bloco receberá o atributo 

‘compacto’. Esta foi a lógica adotada para a construção do modelo de compacidade por 

estimativa. Este processo foi replicado duas vezes, uma no domínio Formação Ferrífera 

e outra no Xisto, por serem os domínios com maior quantidade de pontos amostrais, 

suficientes para a elaboração de um estudo variográfico consistente. A Tabela 11 

apresenta as informações dos elipsóides e parâmetros de busca utilizados. 

A Figura 36 apresenta o estudo variográfico elaborado para as amostras contidas no 

domínio Formação Ferrífera, apresentado em seção NW-SE na porção inferior da figura. 

Este é o domínio com maior quantidade de amostras, e por esse motivo apresentou um 

bom ajuste da curva do modelo variográfico nos variogramas. O mapa variográfico indica 

uma clara direção com menor variância (cores frias), utilizada para o posicionamento do 

elipsóide de busca. 

A Figura 37 apresenta o estudo variográfico para as amostras contidas no domínio Xisto, 

apresentado em seção NW-SE na porção inferior da figura. Por ter uma menor quantidade 

de amostras, em uma disposição mais espaçada, o ajuste da curva do modelo variográfico 

nos variograma não ficou tão aderente quanto o domínio Formação Ferrífera. Porém, o 

mapa variográfico indica de forma clara que há uma direção preferencial de menores 

variâncias, reforçando a existência de continuidade espacial do fenômeno modelado. 

Os modelos variográficos obtidos foram utilizados para a estimativa das categorias de 

resistência individuais (R0 a R6), de forma a detalhar o modelo de resistências. 

Para atribuir valores de resistência aos blocos não estimados, foi elaborado um modelo 

implícito por interpolação indicadora, replicando a continuidade espacial identificada nos 

estudos variográficos aos parâmetros de modelagem dos sólidos (Figura 38). Os blocos 

não estimados receberam atribuição de resistência segundo o valor modal de cada litotipo, 

respeitando a classificação de friável ou compacto. Por exemplo, dentre os pontos 

amostrais de formação ferrífera friável (R0 a R2), o valor com maior número de registros 

é R1, e por este motivo os blocos não estimados que estavam dentro dos sólidos de 

formação ferrífera e friável, receberam o valor R1. 

As atribuições de resistências para os domínios cobertura e intrusiva foram feitas por 

vizinho mais próximo, respeitando uma distância máxima de 300 m e 160m, 

respectivamente. Os blocos não estimados, receberam o atributo de resistência segundo 

valor modal do litotipo. 

Os domínios quartzito e embasamento não tinham amostras suficientes para nenhum tipo 

de estimativa, e por este motivo a atribuição se deu pelos sólidos do modelo implícito. 

Quando compacto, atribuiu-se R5 e quando friável, R1. O modelo final de resistências é 

apresentado na Figura 39. 

A validação da estimativa foi elaborada por três técnicas: visual, somatória de 

probabilidades (fechamento em 100%) e análise de deriva. 
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A validação visual indicou uma boa aderência entre os pontos amostrais e os valores 

estimados nos blocos, e os contatos e atitude das lentes estão coerentes com a geologia 

estrutural da área, conforme apresentado nas seções AB e CD da Figura 39. 

A somatória das probabilidades das estimativas de compacidade e categorias de 

resistência resultaram em 100%, conforme esperado. 

As análises de deriva (swathplots) foram realizadas nos eixos XYZ e indicaram um leve 

viés negativo de subestimativa. Uma vez que foi definido na transformação indicadora 

que o valor 0 representa as rochas compactas e 1 as friáveis, a subestimativa implica em 

um volume de compactos maior do que o indicado pelos pontos amostrais. Entretanto, o 

comportamento das curvas de média dos blocos estimados e média dos pontos amostrais 

mostram que o estimador foi efetivo e representou bem o comportamento da compacidade 

modelada. 

O volume de cada swath é apresentado pelo histograma abaixo das curvas e indicam uma 

menor quantidade de blocos de xisto, com relação à formação ferrífera. Outro ponto 

relevante é o fato de existirem menos pontos amostrais no xisto do que na formação 

ferrífera. Estas diferenças resultaram em melhores ajustes das curvas na formação 

ferrífera, onde o estimador apresentou um viés negativo menor, se comparado com o 

estimador do xisto. Os primeiros e últimos swaths representam as bordas da caixa do 

modelo, regiões onde o volume de pontos amostrais é notoriamente menor que na região 

central. Isso faz com que haja um maior descolamento das curvas de média tanto no xisto 

quanto na formação ferrífera. Este fenômeno é conhecido em geoestatística e denominado 

por efeito de borda. Os swathplots da estimativa de compacidade em XYZ são 

apresentados na Figura 40. 

Além destas validações, optou-se por desconsiderar os blocos estimados com eficiência 

de krigagem negativa, sendo a atribuição de resistência destes blocos dada pelos sólidos 

de modelagem implícita e valor modal. 
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Figura 36. Modelo variográfico de resistências na Formação Ferrífera. 
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Figura 37. Modelo variográfico de resistências no Xisto. 
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Tabela 11. Elipsóide e parâmetros de busca dos estudos variográficos de resistência. 

Estimativas 

Elipsóide de Busca Parâmetros de busca 

Eixos Atitude 
Alcance 

(m) 

Lag 

Distance 

n° 

Lags 

Tolerância 

angular 

Largura 

de banda 

(m) 

Resistência na 

Formação 

Ferrífera 

Maior 216/05 740 50 30 45° 200 

Intermediário 123/29 340 50 30 45° 200 

Menor 315/60 85 10 30 22.5° - 

Resistência no 

Xisto 

Maior 054/05 680 100 20 45° 200 

Intermediário 147/29 200 50 20 45° 200 

Menor 315/60 80 10 50 22.5° - 

 

 

 

Figura 38. Modelo implícito indicador de compacidade, friável (R0 a R2) e compacto (R3 a 

R6). 
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Figura 39. Modelo final de resistências. 
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Figura 40. Swathplots da estimativa de compacidade em XYZ. 
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4.3.4. Modelo de Grau de Fraturamento (GF) 

O grau de fraturamento é uma variável categórica, dividida em seis classes. Para a 

estimativa por krigagem indicadora seria necessário aplicar uma metodologia similar à 

utilizada para modelagem do grau de resistência, por agrupamento de variáveis para 

simplificação da transformação indicadora. 

Porém, o grau de fraturamento na mina estudada apresenta forte correlação com a variável 

RQD (Figura 41), que é numérica e contínua (0 a 100%), permitindo a aplicação da 

estimativa por krigagem ordinária. Esta forte correlação se dá nas amostras consideradas 

compactas (R3 a R6), onde diferentemente das rochas friáveis, o grau de fraturamento 

assume um importante papel na caracterização geomecânica do maciço rochoso. Desta 

forma, elaborou-se o estudo variográfico do RQD (Figura 42.). A Tabela 12 apresenta as 

informações dos elipsóides e parâmetros de busca utilizados. 

O modelo variográfico obtido foi replicado para a krigagem indicadora de cada um dos 

seis graus de fraturamento, aplicável apenas às rochas compactas devido ao fato de o grau 

de fraturamento ter maior relevância nos mecanismos de ruptura de rochas compactas, 

que em friáveis condicionadas pela baixa resistência da matriz. Esta premissa é 

considerada viável uma vez que os fenômenos geológicos e estruturais que condicionam 

ambas as variáveis são os mesmos. Portanto, a distribuição e continuidade espacial destas 

variáveis serão similares. 

Espera-se que o fraturamento de uma rocha seja estruturalmente controlado por zonas de 

cisalhamento e/ou dobras regionais. O elipsóide de busca encontrado após a variografia 

apresentou similaridade de direção tanto com as estruturas planares (bandamento 

composicional e foliação), quanto com as estruturas lineares (estiramento mineral e eixos 

de dobra), conforme apresentado na Figura 43. 

Os blocos não estimados tiveram seus valores atribuídos segundo o modelo implícito de 

compacidade e o valor modal de cada litotipo. Por exemplo, dentre os pontos amostrais 

de xisto compacto (R3 a R6), o valor com maior número de registros é de GF 3, e por este 

motivo os blocos não estimados que estavam dentro dos sólidos de xisto e compacto, 

receberam o valor 3. 

A validação da estimativa foi elaborada por três técnicas: visual, somatória de 

probabilidades (fechamento em 100%) e análise de deriva. 

A validação visual indicou uma boa aderência entre os pontos amostrais e os valores 

estimados nos blocos, e os contatos e atitude das lentes estão coerentes com a geologia 

estrutural da área, conforme apresentado na seção AB da Figura 44. 

A somatória das probabilidades das estimativas categorias de GF resultaram em 100%, 

conforme esperado. 

As análises de deriva (swathplots) foram realizadas nos eixos XYZ e indicaram uma boa 

aderência das curvas de médias de amostra vs. médias dos blocos estimados. Desta forma, 

pode-se afirmar que a estimativa representou bem o comportamento da RQD no maciço 

rochoso. Os swathplots da estimativa de compacidade em XYZ são apresentados na 

Figura 45. 
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Além destas validações, optou-se por desconsiderar os blocos estimados com eficiência 

de krigagem negativa, sendo a atribuição de resistência destes blocos dada pelos sólidos 

de modelagem implícita e valor modal. 

 

 

Figura 41. Correlação RQD x GF em rochas compactas. 
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Figura 42. Modelo variográfico de RQD. 

Tabela 12. Elipsóide e parâmetros de busca dos estudos variográficos de RQD. 

Estimativa 

Elipsóide de Busca Parâmetros de busca 

Eixos Atitude 
Alcance 

(m) 

Lag 

Distance 

n° 

Lags 

Tolerância 

angular 

Largura 

de banda 

(m) 

RQD 

Maior 067/12 450 50 20 45° 200 

Intermediário 163/27 320 50 20 45° 200 

Menor 315/60 150 10 50 22.5° - 
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Figura 43. Concordância entre as estruturas planares e lineares da mina com os eixos do 

elipsóide de busca obtido no modelo variográfico de RQD. 



 

59 

 

 

 

Figura 44. Modelo final de grau de fraturamento, com atribuição de valores de GF apenas nos 

blocos compactos (R3 a R6). 
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Figura 45. Swathplots da estimativa de RQD em XYZ. 
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4.3.5. Modelo de Rugosidade 

Os dados de rugosidade das amostras utilizadas se restringiam apenas às rochas 

compactas, porém a mina estudada é predominantemente friável. Com isso, o volume de 

amostras disponíveis foi pequeno demais para que fosse viável a execução de um estudo 

variográfico consistente. 

Por este motivo, a estimativa das rugosidades se deu por vizinho mais próximo, 

respeitando um limite máximo de 100 m para que as informações não fossem 

excessivamente extrapoladas. Os blocos não estimados foram carimbados com a moda de 

rugosidade de cada domínio geológico (Quartzitos, Xistos, Formações Ferríferas e 

Intrusivas). O produto obtido foi um modelo de blocos com informações de rugosidade, 

respeitando os pontos amostrais disponíveis e a moda descrita em cada domínio geológico 

(Figura 46). 

 

Figura 46. Modelo final de rugosidade. 

4.3.6. Modelo Geomecânico 

O modelo geomecânico produzido integrou os modelos das etapas anteriores: 

resistências, grau de fraturamento e rugosidade. A metodologia proposta para esta 

integração foi a adaptação da classificação geomecânica GSI (Figura 24). 

A metodologia GSI é aplicável principalmente à maciços rochosos, e por esse motivo não 

foi aplicada aos blocos friáveis, com comportamento de solo. A atribuição do GSI aos 

blocos compactos foi feita por lógica computacional, seguindo a proposta de adaptação 

da tabela GSI (Figura 24). Por exemplo, se um bloco compacto apresentar um GF 3 e 

Rugosidade 2, receberá um GSI de 55. 

 

Figura 47. Modelo final geomecânico, com atribuição de valores GSI apenas nos blocos 

compactos (R3 a R6). 
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4.3.7. Modelo Hidrogeológico 

O modelo hidrogeológico foi elaborado a partir da atribuição de valores equivalentes de 

condutividade hidráulica (K) com base nas características de litotipo, compacidade e GSI, 

pois a proposta deste trabalho é classificar os materiais segundo algumas características 

físicas que influenciam no comportamento geotécnico do maciço rochoso e, por este 

motivo, parâmetros químicos e parâmetros físicos não estudados não foram considerados 

na classificação. 

O modelo proposto neste trabalho tem o objetivo de fornecer dados de entrada para 

simulações de rebaixamento em softwares específicos de hidrogeologia, que utilizam as 

informações do modelo de blocos como base para a atribuição de parâmetros 

hidrogeológicos. A inovação da abordagem proposta consiste em atribuir estes 

parâmetros não somente pelo litotipo e compacidade, mas também pelas características 

de grau de fraturamento e condição das descontinuidades, representadas pelo GSI.  

Um maciço rochoso com maior GSI tende a ter uma menor condutividade hidráulica 

devido a menor quantidade de fraturas. Por outro lado, maciços com baixo GSI 

apresentam maior grau de fraturamento e podem apresentar uma maior condutividade 

hidráulica. Considerar estas feições é algo essencial, principalmente para a melhora das 

simulações de rebaixamento em aquíferos fraturados, compostos por rochas compactas. 

Os valores apresentados na Tabela 13 foram modificados para compatibilização com os 

materiais modelados neste trabalho, porém foram utilizados estudos hidrogeológicos de 

referência realizados por empresas especializadas. O produto é apresentado na Figura 48. 

Tabela 13. Valores de condutividade hidráulica atribuída aos blocos. 

Litotipo Compacidade GSI 
Unidade 

Geotécnica 

Condutividade Hidráulica 

K (m/d) 

Cobertura 
Compacto - COB_COMPAC 0,530 

Friável - COB_WEAK 0,530 

Intrusiva 
Compacto 15 IN_GSI_15 0,049 

Friável - IN_WEAK 0,0075 

Formação 

Ferrífera 

Compacto 75 BIF_GSI_75 0,660 

Compacto 45 BIF_GSI_45 0,800 

Compacto 15 BIF_GSI_15 0,920 

Friável - BIF_WEAK 0,740 

Xisto 

Compacto 75 XI_GSI_75 0,049 

Compacto 45 XI_GSI_45 0,073 

Compacto 15 XI_GSI_15 0,089 

Friável - XI_WEAK 0,0075 

Quartzito 
Compacto 45 QT_GSI_45 0,041 

Friável - QT_WEAK 0,046 

Embasamento 
Compacto 15 EMB_GSI_15 0,089 

Friável - EMB_WEAK 0,0075 
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Figura 48. Modelo final hidrogeológico com atribuição de condutividade hidráulica equivalente 

(K) nos blocos. 

4.3.8. Modelo Geotécnico 

Por fim, o modelo geotécnico foi elaborado através da união de todas as variáveis dos 

modelos temáticos individuais em um único ponto no espaço, representado pelo centróide 

do bloco.  

Para a lógica computacional utilizada para integração de todos os modelos, foi aplicada 

uma simplificação ao modelo geomecânico a fim de reduzir o número de materiais e 

facilitar a aplicação desse modelo em análises de estabilidade. Antes desta simplificação, 

um mesmo litotipo poderia apresentar até dez valores de GSI, o que resultaria em dez 

materiais com diferentes parâmetros geotécnicos. Após a simplificação, os valores de GSI 

se limitaram à três possibilidades (75, 45 ou 15). Estes valores foram selecionados por 

representarem as faixas intermediárias dentro da distribuição de notas GSI. 

Após a classificação dos blocos segundo o fluxograma apresentado na Figura 26, obteve-

se um modelo de blocos com dezesseis materiais, que devem receber diferentes 

parâmetros geotécnicos quando utilizados em uma análise de estabilidade (Figura 49). 
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Figura 49. Modelo de blocos geotécnico, com todas as informações modeladas reunidas em um 

ponto único no espaço. 

4.4. Níveis de Confiabilidade dos dados geotécnicos 

Com os modelos elaborados, foi possível medir o erro da estimativa e consequentemente, 

a confiabilidade da informação atribuída ao bloco. Esta abordagem é amplamente 

utilizada em classificação de recursos e reservas minerais, e existem diversos métodos 

para definição dos critérios de classificação (Yamamoto, 2001).  

A classificação de confiabilidade da informação geotécnica estimada nos blocos é 

inovadora e apresenta elevado potencial para otimização de investigações geotécnicas, 

uma vez que delimita as regiões com baixa concentração de informação, direcionando 

sondagens e mapeamentos. 

Para este trabalho, os critérios de classificação adotados foram a eficiência de krigagem 

(KE) para os blocos estimados por krigagem e, distância média (AvgD) para os blocos 

interpolados por vizinho mais próximo. 

Seguindo este conceito, elaborou-se a classificação da confiabilidade das informações de 

resistência atribuídas aos blocos. A opção pela resistência se deve ao fato de ser a 

informação mais relevante para a estabilidade dos taludes da mina, por serem 

majoritariamente escavados em rochas friáveis. Os critérios adotados para a classificação 

e os resultados são apresentados na Tabela 14 e na Figura 50, respectivamente. 
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Tabela 14. Critérios adotados para classificação de confiabilidade dos dados geotécnicos. 

 
Domínio Critério 

Classificação de 

Confiabilidade  

 
Cobertura e 

Intrusiva 

AvgD <= 50m Medido  

 AvgD <= 100m Indicado  

 AvgD > 100m Inferido  

 Formação 

Ferrífera e 

Xisto 

0.6 < KE <= 1 Medido  

 0.2 < KE <= 0.6 Indicado  

 KE <= 0.2 Inferido  

 

Quartzito e 

Embasamento 
Escassez de amostras Inferido 

 

        
AvgD: Distância média das amostras; KE: Eficiência de krigagem 

 

 

Figura 50. (A) Projeto de geometria de cava de reserva com projeção do nível de confiabilidade 

dos dados geotécnicos. (B) Seção de modelo de blocos com classificação de confiabilidade dos 

dados geotécnicos. 

Uma vez realizada a classificação de confiabilidade de todo modelo, pode-se realizar 

cubagens para elaboração de indicadores quantitativos que evidenciem a falta de 

informações geotécnicas para o dimensionamento de escavações. As análises de 

estabilidade realizadas especificamente para esta geometria de cava final projetada 
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indicaram superfícies de ruptura com até 50 m de profundidade. Portanto, pode-se dizer 

que para este projeto, a faixa de maior relevância para a acuracidade da geometria definida 

são os primeiros 50 m abaixo da geometria projetada (buffer de 50 m). A cubagem dos 

blocos dentro deste limite indicou que 61% dos blocos são compostos por rochas estéreis 

e 39% por minério, o que indica que o projeto tem um bom aproveitamento da reserva. 

Porém, 57% dos blocos de estéril têm informações geotécnicas com confiabilidade 

inferida, o que implica em baixa acuracidade na definição dos ângulos de face da 

escavação e possível aumento da relação estéril-minério (REM). O minério, por sua vez, 

apresenta apenas 19% de blocos inferidos, refletindo bem a maior quantidade de 

sondagens neste domínio. Este tipo de indicador pode ser utilizado para ilustrar a 

importância de investigações geotécnicas no estéril, justificando maiores orçamentos para 

sondagens no entorno das minas. Estas informações são apresentadas na Figura 51. 

 

Figura 51. Indicador de confiabilidade de informações geotécnicas para projeto de cava final. 
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CAPÍTULO 5. DISCUSSÕES FINAIS 

5.1. Aplicabilidade da metodologia proposta 

A metodologia proposta viabiliza a integração de múltiplos modelos em um produto 

único. Esta integração de modelos complexos seria praticamente inviável em um modelo 

tridimensional de sólidos, uma vez que geraria uma infinidade de pequenos volumes, 

armazenados em formato de superfícies (arquivos muito pesados). 

Por este motivo, optou-se pela versatilidade do modelo de blocos, que permite a atribuição 

de múltiplas variáveis à um mesmo ponto e armazenamento destas informações em um 

arquivo leve, em formato de tabela (csv, xls, dat, txt). 

O modelo geotécnico produzido é multidisciplinar e oferece informações úteis que podem 

ser utilizadas por diversas equipes, como: geotecnia, hidrogeologia, planejamento e 

desmonte. 

Em aplicações geotécnicas, o modelo produzido pode ser utilizado para elaborar análises 

de estabilidade bidimensionais ou tridimensionais. Alguns softwares comerciais 

desenvolveram ferramentas que permitem a importação de modelos de blocos para 

desenvolvimento de análises de estabilidade tridimensionais. Também é possível 

importar superfícies tridimensionais para orientar a anisotropia de resistência dos 

materiais (superfícies anisotrópicas), superfícies de planos de falha com potencial de 

condicionar instabilidades (weak layer), além da superfície de nível de água. Os critérios 

de ruptura e parâmetros geotécnicos podem ser atribuídos manualmente no software de 

análise, de acordo com as informações disponibilizadas no modelo geotécnico de blocos.  

O modelo geotécnico de blocos produzido neste trabalho foi utilizado para elaboração de 

um estudo de análise de estabilidade tridimensional por equilíbrio limite no software 

Slide3, da Rocscience. A Figura 52 ilustra os produtos desta dissertação, que foram 

utilizados para esta análise, apresentada em detalhes em Lanna et al. (2022). 

 

Figura 52. Produtos deste trabalho utilizados em análise de estabilidade 3D. 

As informações de condutividade hidráulica foram atribuídas aos blocos utilizando o 

litotipo, grau de fraturamento e rugosidade. Portanto, trata-se de uma metodologia que 

leva em conta o padrão estrutural do maciço rochoso, o que pode ser de extrema 

relevância para calibração de modelos hidrogeológico em aquíferos fraturados. 

Os dados de resistência estimados nos blocos poderiam ser utilizados pela equipe de 

desmonte para otimizar os planos de fogo, aprimorando inclusive a cominuição da rocha. 

As melhoras implementadas no processo de desmonte impactam positivamente os planos 

de lavra realizados pelo planejamento de mina, visto que tendem a aumentar a 

previsibilidade da lavra e aderência dos planos. 
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5.2. Nível de maturidade para fase do projeto e incerteza dos 

dados 

Em um contexto de projetos de escavação de uma mina, existem diferentes fases de 

maturidade do ativo: conceitual, pré-viabilidade, viabilidade, operacional e fechamento. 

Para cada uma, são necessários diferentes níveis de maturidade das informações 

necessárias para suportar o projeto de escavação (Read & Stacey, 2009). 

A proposta de classificação da confiabilidade geotécnica atribuída aos blocos tem grande 

potencial pois trata-se de uma alternativa para a quantificação da incerteza dos dados 

utilizados nas várias fases dos projetos geotécnicos. Estes valores podem ser utilizados 

inclusive para avaliar a maturidade dos projetos. Por exemplo: um projeto de escavação 

para fase conceitual é mais flexível, por ser de longo prazo, e permite uma maior 

porcentagem de blocos inferidos, diferentemente de um projeto para fase operacional, que 

exige maior assertividade e confiabilidade dos dados. 

5.3. Conclusões 

Os itens apresentados nos capítulos de objetivo geral e objetivos específicos foram 

concluídos com sucesso. A metodologia desenvolvida se mostrou eficaz para integração 

dos modelos temáticos produzidos. A abordagem geoestatística utilizada reduziu a 

subjetividade na construção dos modelos, tornando este processo mais quantitativo. Este 

foi um dos principais diferenciais deste trabalho, pois permite a classificação da 

confiabilidade das informações geotécnicas atribuídas à cada bloco.  

O presente estudo demonstrou que é possível a utilização de técnicas de estimativa para 

variáveis categóricas e numéricas em geotecnia, integrando múltiplos modelos para 

produção de um modelo geotécnico tridimensional. Este modelo pôde inclusive ser 

utilizado para otimização de investigações geotécnicas e análises de estabilidade 

tridimensionais. 
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