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Ensaio acerca do entendimento 

 

“É de grande utilidade para o marinheiro saber a extensão de sua linha, embora não possa com ela 
sondar toda a profundidade do oceano. É conveniente que saiba que ela é suficientemente longa para 
alcançar o fundo dos lugares necessários para orientar sua viagem e preveni-lo de esbarrar contra 
escolhos que podem destruí-lo. Não nos diz respeito conhecer todas as coisas, mas apenas as que se 
referem à nossa conduta. Se pudermos descobrir aquelas medidas por meio das quais uma criatura 
racional, posta nesta situação de homem no mundo, pode e deve dirigir suas opiniões e ações delas 
dependentes, não deveremos nos molestar porque outras coisas escapam ao nosso conhecimento.”   
 

John Locke (1690) 
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RESUMO 
 
 

 
Esta dissertação tem por objetivo avaliar o suporte com cabos de aço utilizado na mina 

Cuiabá, situada em Sabará/MG. Para sua realização, inicialmente, fez-se acurada 

pesquisa bibliográfica sobre os maciços rochosos e seu comportamento quando sob 

intervenção, aí incluindo as recomendações de tratamentos a eles destinados nas 

escavações. Nessa investigação, deu-se relevo aos sistemas de classificação desses 

maciços, Sistema RMR, Sistema Q e GSI, somados a parâmetros deles derivados ou a 

eles associados. Aplicados à mina Cuiabá, que teve sua geologia e ciclo operacional 

devidamente descritos, esses estudos ajudaram no levantamento dos principais 

parâmetros para a atualização da classificação geomecânica das rochas em torno da 

escavação do corpo Fonte Grande Sul, selecionado como objeto especial da pesquisa 

efetuada. Os dados obtidos possibilitaram a classificação desse maciço rochoso, 

segundo as metodologias empíricas dos sistemas acima mencionados, às quais se 

associaram, de forma bastante pontual, o uso de programas computacionais e de 

extensômetros utilizados apenas para calibrar a modelagem numérica. As análises 

realizadas a partir desses procedimentos permitiram a avaliação do sistema de suporte 

com cabos de aço empregado na mina Cuiabá, discutido em termos do comprimento e 

da densidade necessários à garantia da estabilidade do maciço escavado. Os resultados 

dessas discussões mostraram evidências de que, na situação atual da mina, essa 

estabilidade existe, mas não está permanentemente garantida. Essa conclusão exige o 

estabelecimento de diretrizes que contemplem uma observação constante do 

comportamento do maciço e o monitoramento freqüente da sua movimentação relativa, 

visando determinar a necessidade de ajustes dos parâmetros de análise da estabilidade 

das escavações. Esses procedimentos produzirão conhecimentos a serem lançados em 

programas computacionais que favorecerão a visualização rápida de soluções quando de 

consulta no caso de problemas que impliquem em probabilidade de ocorrência de 

colapsos. 

 
 
 
 
 



 viii 

ABSTRACT 
 

 

 
The purpose of this dissertation is to evaluate the cablebolting support used at the 

Cuiabá Mine in Sabará, Minas Gerais. To accomplish this, a careful bibliographic 

research was first made on rock masses and their behavior when under intervention, 

including the treatment given to them at the excavations. In this investigation, the 

classification systems of these rock masses, the RMR System, the Q System, and GSI, 

System have been highlighted, as well as the parameters derived from or associated 

with them. When applied to the Cuiabá Mine, which has had its geology and operating 

cycle duly described, these studies help to determine the main parameters for updating 

the geomechanical classification of the rocks in the vicinity of the excavation of the 

Fonte Grande Sul ore body, which has been selected as the special object of this 

research. The obtained data made the classification of this rock mass possible, in 

accordance with the above mentioned empirical methodologies, supplemented by 

computational programs and extensometers used only to calibrate the numerical 

modeling in a quite precise way. The analysis made from these procedures permitted an 

evaluation of the cable bolting support system employed at the Cuiabá mine, as 

discussed in terms of the length and density needed to guarantee the stability of the 

excavated rock mass. The results of these discussions show that there is stability, but it 

is not permanently guaranteed. This conclusion warrants the establishment of guidelines 

that consider continual observation of the behavior of the rock mass and frequent 

monitoring of its relative movement, aimed at determining the need to adjust the 

analysis parameters of the stability of the excavations. These procedures will produce 

information to be entered into the computational programs that will aid in the quick 

visualization of solutions for consultation in case of problems that involve the 

probability of the occurrence of collapse.  
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1. INTRODUÇÃO 
Esta dissertação é fruto de uma pesquisa que reúne aspectos científicos e tecnológicos 

que embasam uma operação eficaz de mineração aurífera subterrânea e trata de práticas 

efetivadas no desenvolvimento da lavra. Seu tema central, a avaliação do suporte com 

cabos de aço utilizado na mina Cuiabá, situada em Sabará/MG, inicialmente demandou 

o levantamento amplo e minucioso de estudos que tratam dos maciços rochosos e do 

seu comportamento quando sob intervenção. Nesse levantamento, deu-se relevo aos 

sistemas de classificação dos maciços e às recomendações de seu tratamento nas 

escavações. Aplicados às operações realizadas na mina Cuiabá, esses estudos ajudaram 

no estabelecimento de parâmetros para a atualização da classificação geomecânica no 

maciço do corpo Fonte Grande Sul, selecionado como objeto especial da investigação 

efetuada, o que, por sua vez, serviu às análises destinadas a avaliar o sistema de 

contenção com cabos de aço empregado na mina, foco central deste trabalho. 

 

Nesta Introdução, sumariamente, expõem-se os pontos que orientaram a produção desta 

dissertação: o assunto tratado, onde se associam a questão do suporte com cabos de aço 

e a mina Cuiabá, os objetivos da pesquisa, sua justificativa, a metodologia empregada, 

seguida da explicação sobre a organização dos capítulos com seus respectivos 

conteúdos. 

 

1.1 APRESENTAÇÃO DO TEMA  

Todas as minas subterrâneas, para minimizar riscos à segurança dos trabalhadores, 

danos aos equipamentos utilizados nas atividades de produção e diluições no minério 

extraído, geralmente, empregam algum tipo de suporte artificial. Este visa a manter a 

estabilidade do maciço em torno tanto das galerias de acesso quanto das escavações 

onde ocorre a retirada do minério. No passado, o tipo e o dimensionamento desses 

suportes, usualmente, baseavam-se nas experiências acumuladas em cada mina e nos 

recursos disponíveis à mineração, aplicáveis a cada tipo de empreendimento.  Nas 

últimas décadas, as recomendações fundamentadas nos sistemas internacionais para 

classificação de maciços rochosos também têm sido empregadas como referência para 

tratamentos em volta de escavações subterrâneas para fins de mineração. 

  



 2 

No caso do objeto deste estudo, a mina Cuiabá, de propriedade da AngloGold Ashanti 

Brasil Mineração Ltda, para propiciar o reforço nas grandes escavações de onde se 

extrai o minério aurífero explorado, e tendo em vista resultados ineficientes com outros 

tipos de suporte, os cabos de aço passaram a ser adotados. Eles oferecem o atrativo de 

uma alta capacidade de carga, além de possibilidades de aumento no seu comprimento, 

caso seja necessário. Ao penetrarem profundamente no maciço, auxiliam na sua 

resistência, assim minimizando os efeitos indesejáveis de desarticulações, o que, 

conseqüentemente, melhora as condições gerais de estabilidade do maciço rochoso.  

 

Atualmente, nessa mina, o minério aurífero é extraído a uma profundidade entre 700 e 

900m. Nessas condições, manifestações relacionadas com o aumento de tensões já 

começam a ser relevantes. Por isso, a contenção deve contemplar aspectos que auxiliem 

na estabilidade geral do maciço, o que complementa os suportes regionais representados 

por pilares horizontais e verticais, previamente estabelecidos pelo setor de planejamento 

da mina, e pelo enchimento dos vazios deixados pela retirada do minério, outro artifício 

empregado pelo método de lavra utilizado no empreendimento, denominado Corte e 

Enchimento.  

 

Em seu estágio atual, a mina é constituída por quatorze (14) níveis horizontais para os 

acessos aos corpos de minério, sendo os onze primeiros níveis separados entre si por 

blocos (painéis) com alturas verticais de 66m. Entre os níveis 11 e 14, os painéis 

possuem altura vertical de 33m ou 44m. Todos eles estão separados por pilares sill 

pillars com 3m de altura.  A estrutura do corpo de minério é uma dobra anticlinal, cujo 

eixo de caimento mostra direção com azimute entre 120º e 125º e inclinação variando 

entre 23º e 36º. O minério aurífero está contido em uma única camada de formação 

ferrífera bandada com espessura que varia entre 1 e 8m. Nessa camada principal, estão 

individualizados os corpos de minério, separados por trechos de estéril ou com baixo 

teor de ouro. Os corpos de minério estão associados com sulfeto maciço ou com sulfetos 

disseminados na rocha hospedeira.   

 

O minério é caracteristicamente competente, apresentando resistência à compressão 

simples (RCS) em média de 167 MPa. O contato inferior do minério é feito com rocha 

metavulcânica (MAN) mostrando diferentes estágios de alteração hidrotermal e 
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identificada pelas siglas - X2, X2Cl ou MANX - e o contato superior é feito por uma 

sequência dominantemente metassedimentar representada pelo filito grafitoso (FG), 

sericita-grafita xisto (X1) e sericita- quartzo xisto (XS); às vezes intercalações de X2 

também podem ocorrer. Essas unidades são menos competentes do que a camada 

hospedeira do minério (RCS com médias variando entre 45 e 65 MPa). As rochas da 

capa do minério (X1/XS/FG e mais raramente X2) dos corpos Serrotinho e Fonte 

Grande Sul são ligeiramente menos competentes que aquelas da lapa (X2, X2Cl ou 

MANX). Em decorrência de inversões estratigráficas associadas a dobramentos 

estruturais, outros corpos, de menor importância no contexto da produção, denominados 

Balancão e Galinheiro, revelam situação invertida em relação aos corpos Serrotinho e 

Fonte Grande Sul. As litologias encaixantes da camada de minério são altamente 

anisotrópicas, o que se deve a uma marcante descontinuidade representada pela foliação 

principal.   

 

O principal problema geotécnico da mina Cuiabá é o da estabilidade da capa do 

minério. A exposição do teto (hangingwall) aumenta com o avanço da lavra, e o 

confinamento com enchimentos mecânico e hidráulico associados não é uma garantia de 

que as principais descontinuidades geológicas se mantenham seladas. Eventuais 

deficiências nesse confinamento minimizam a capacidade desse tipo de enchimento 

para atuar como suporte regional e local, por permitir a deflexão no teto da escavação e, 

simultaneamente, apresentar maior potencial para desarticulações nas zonas expostas do 

realce, ainda não confinadas pelo enchimento. A deflexão das paredes cria uma zona de 

fraqueza (tração) perpendicular ao teto da abertura e um baixo nível de tensão no 

maciço em torno da escavação.   

 

Por esse baixo estado de tensão na parede exposta da escavação, cunhas formadas pela 

interseção das fraturas de tração e os planos de foliação precisam ser suportadas 

artificialmente. A extensão das fraturas de tração no teto dos realces pode ser 

controlada, até certo ponto, pelo suporte feito com o uso de cabos de aço, artifício que 

propicia a minimização da deflexão da capa do minério. Essa deflexão e a ocorrência de 

desplacamentos são reduzidas pela instalação de cabos de aço de sete fios e diâmetro de 

15,2mm – sistematicamente em malha de 1,5x1,5m² e com 9,6m de comprimento –  e 

também pela inserção de enchimento com estéril, gerado nas aberturas do 
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desenvolvimento, associado com enchimento hidráulico que, embora de maneira até 

certo ponto limitada, também atuam como suporte regional. Esse último emprega como 

sólidos o rejeito ciclonado da planta metalúrgica que foi instalada com a implantação do 

Projeto de Expansão da mina, cuja operação iniciou-se em janeiro de 2007.  

 

Quando comparado com o enchimento hidráulico, o enchimento mecânico possui menor 

capacidade para confinar adequadamente as paredes do maciço, o que possibilita a 

reativação das descontinuidades geológicas e reduz a capacidade para limitar a 

deflexão. Quando a instalação dos cabos e o enchimento não são suficientes para conter 

as deformações no teto, é necessário um pilar sill pillar adicional de 3m de espessura 

vertical para auxiliar na estabilidade do maciço. Esse pilar, não previsto no plano de 

lavra, traz perdas bastante significativas no volume disponível das reservas do painel 

onde a situação ocorre. 

 

Todas essas questões que dizem respeito ao emprego do sistema de suporte com cabos 

de aço na mina Cuiabá, em atendimento às suas condições geológicas e aos problemas 

geotécnicos oriundos de suas escavações, serão objeto de exame minucioso nesta 

dissertação, cujos objetivos serão apresentados a seguir.    

 

1.2 OBJETIVOS 

Este trabalho, fundamentalmente, propõe-se a avaliar o sistema de suporte em uso nos 

principais corpos de minério da mina Cuiabá, tendo por base as práticas atuais na mina 

e as recomendações de tratamento referidas nos principais métodos de classificação 

geomecânica de maciços rochosos que, nesta dissertação, serão mostrados e discutidos 

no segundo capítulo. Os parâmetros obtidos por meio de métodos empíricos para 

classificação e avaliação de suporte em minas subterrâneas, bastante conhecidos no 

meio geotécnico, apoiarão esse propósito. Após a atualização da classificação do 

maciço da mina estudada, buscar-se-á validar as práticas atuais para reforço do maciço 

rochoso ou propor medidas exeqüíveis, em termos de comprimento e espaçamento, para 

o uso de cabos de aço como sistema de suporte do maciço em torno das escavações dos 

principais corpos de minério ora em atividade de produção. A finalidade de todo esse 

esforço é tanto possibilitar a verificação do dimensionamento dos cabos de aço para a 
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situação atual dos realces de lavra quanto respaldar tecnicamente a aplicação dos 

resultados alcançados na pesquisa, ainda que de forma generalizada, para operações da 

produção do minério aurífero; tendo como referência principal o estudo do corpo de 

minério Fonte Grande Sul, que, por reunir as piores condições geomecânicas entre as 

rochas encontradas no sítio mineiro investigado, foi selecionado como objeto especial 

de pesquisa. 

 

Para a consecução desse objetivo central, objetivos suplementares se impuseram. Antes 

de tudo, o de se fazer o levantamento bibliográfico do assunto aqui tratado, baseado em 

literatura estrangeira e em trabalhos geotécnicos efetuados no subsolo da mina. Os 

aspectos mais relevantes desses estudos serão enfocados, sobretudo, no segundo e 

terceiro capítulos, mas estarão também presentes ao longo das outras partes da 

explanação desenvolvida nesta dissertação. 

 

Para o mesmo objetivo, também tornou-se necessário descrever o maciço rochoso, 

especialmente aquele próximo das escavações dos principais corpos de minério 

explorados na mina Cuiabá, e seu comportamento quando sob intervenção. Esse 

conhecimento é necessário e precede a avaliação do sistema de suporte mais adequado a 

cada empreendimento subterrâneo, sustentando-se nas recomendações de tratamento das 

escavações, presentes nos principais métodos de classificação dos maciços rochosos. 

 

1.3 METODOLOGIA DE TRABALHO 

A realização deste trabalho deu-se mediante execução de passos sucessivos, sendo 

alguns deles realizados concomitantemente. O primeiro deles foi o de um amplo 

levantamento bibliográfico, cujo foco recaiu sobre a literatura técnica internacional 

existente e sobre dissertações de mestrado, relatórios técnicos internos e de consultoria 

técnica externa contratada, relatórios esses disponíveis na empresa. Na literatura 

internacional e nas dissertações, foram buscadas basicamente as atualizações dos 

procedimentos dos sistemas utilizados para a classificação de maciços rochosos e as 

descrições gerais do comportamento desses maciços quando submetidos a escavações, 

considerando-se os fatores de tensão, resistência e dimensão de blocos em relação ao 

fator escala. Na literatura mais específica, foram obtidos tanto os parâmetros de 
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laboratório para a rocha intacta – resistência à compressão simples, módulo de 

deformação e coeficiente de Poisson – quanto a outros necessários ou assumidos em 

trabalhos para simulações numéricas. 

 

Esses estudos ajudaram no encaminhamento do passo seguinte, o trabalho de campo. Os 

parâmetros de campo para a atualização da classificação geomecânica do maciço dos 

corpos Fonte Grande Sul e Serrotinho foram obtidos por meio de observações feitas 

diretamente nas rochas que compõem a capa, a lapa e a camada de minério, segundo as 

metodologias empíricas mundialmente reconhecidas, denominadas Sistema Q – Rock 

Tunneling Quality Index (Barton, et al., 1974), Sistema RMR – Rock Mass Rating 

(Bieniawski, 1976 e 1989) e GSI –  Geological Strenght Index  ( Hoek et al., 1995).   

 

Concomitantemente a esse trabalho de classificação feito com diferentes métodos, 

foram realizadas as observações para a definição de uma tabela de classificação das 

principais rochas da mina Cuiabá com o emprego do GSI, o que ensejou o uso do 

programa RocLab (Rocscience, 2002). Esse programa, utilizando os dados da tabela 

com os valores do GSI, acrescidos dos ensaios de laboratório relativos à RCS – 

Resistência à Compressão Simples, já disponíveis na empresa, possibilitou a obtenção 

de outros parâmetros do maciço rochoso, tais como o mb e s e o módulo de deformação 

e coesão, dentre outros, os quais, mais tarde,  foram utilizados em modelagens 

numéricas simples. Mencione-se que a tabela assim criada é aplicável a outras 

escavações da mina Cuiabá e poderá também servir como referência na obtenção de 

parâmetros em outros ambientes com compartimentação geológica / geotécnica 

semelhante à mina Cuiabá.  

 

Obtidos todos esses dados, foram eles lançados nos gráficos de avaliação de 

estabilidade e de dimensionamento do comprimento e densidade dos cabos de aço 

dentro do realce. Nesse momento, a pesquisa defrontou-se com problemas. Um, foi o de 

avaliar o ganho em termos de estabilidade da escavação com o enchimento realizado a 

cada ciclo operacional no realce. O outro foi o da variação do Índice N’ (Potvin, 1988) 

nos diferentes pontos em que foi feito o mapeamento. Isso exigiu assumir determinadas 

condições para a simplificação do problema por meio do uso do Índice N’ em um 

intervalo mais representativo dos valores encontrados e calculando-se o RH (Raio 
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Hidráulico) para escavações que tinham sofrido colapsos significantes, achando-se, 

assim, o limite provável de estabilidade dessas escavações, que foi correlacionado com 

os limites de estabilidade lançados nos gráficos acima mencionados. Essa retro-análise 

permitiu verificar que, com o uso do backfill, poder-se-ia obter uma redução estimada 

em até 50% no valor calculado para o RH, quando comparado os pontos das curvas de 

estabilidade indicados no Gráfico de Estabilidade Modificada, para iguais valores do 

Índice N’, o que poderia ser considerado como benefício resultante do enchimento do 

realce. Dessa forma, definiram-se os campos que caracterizam a escavação em relação a 

N’ e RH, vendo-se em que campos estavam situados o comprimento e a densidade 

sugeridos pelo gráfico.   

 

Observando-se que a prática atual da mina, com emprego de suporte com cabos de aço 

distribuídos em malha de 1,5x1,5m² e com comprimentos individuais de 9,6m, estava 

em conformidade com os intervalos sugeridos pelos gráficos, foram utilizados ainda os 

resultados do monitoramento do movimento relativo do maciço rochoso, conseguidos 

com o uso de instrumentos com dispositivos eletrônicos para leituras (SMART Cable e 

MPBX), cujos resultados serviram também para calibrar o programa de modelagem 

numérica bidimensional Phase² (Rocsciense, 2002). Com esse procedimento, foram 

obtidos os valores da variação da tensão principal máxima induzida, usados no cálculo 

do Índice N’ e do Índice N. Somando-se todos esses resultados às informações 

provenientes dos ensaios de laboratório, já citados, que indicaram outros parâmetros, 

tais como RCS, módulo de elasticidade e coeficiente de Poisson (Goodman, 1989; 

Brady e Brown, 2006), pôde-se verificar a consistência dos resultados empíricos 

alcançados. Dessa forma, avaliou-se a eficácia do dimensionamento do sistema de 

suporte com cabos de aço da mina Cuiabá e estabeleceram-se diretrizes para sua 

utilização, levando-se em consideração as condições geomecânicas específicas das 

escavações realizadas. 

  

Para a criação do ábaco de classificação pelo GSI para a mina Cuiabá, o levantamento 

de campo para a classificação geomecânica realizado nas escavações dos corpos de 

minério Fonte Grande Sul e Serrotinho do nível 9 ao 11, por aí estarem representadas as 

condições geológicas características desse maciço. O emprego das metodologias acima 

citadas, é bom repetir, possibilitando a atualização da classificação do maciço da região 
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do corpo Fonte Grande Sul, incluindo-se as verificações específicas desse corpo no 

nível 11 serviu para as análises empíricas da eficácia do sistema de suporte com cabos 

de aço, foco do estudo aqui apresentado. Ressalte-se que essas metodologias são 

exaustivamente explicadas e analisadas no segundo e quarto capítulos desta dissertação. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DO TRABALHO 

A mina Cuiabá, com sua operação de lavra retomada de forma ininterrupta desde 1985, 

tem experimentado um aumento sucessivo de produção ao longo de sua história mais 

recente. A aquisição de equipamentos de maior porte, tais como jumbos 

eletrohidráulicos para perfuração, carregadeiras, caminhões articulados para transporte 

horizontal e scalers para saneamento de blocos instáveis após as detonações, permitiu 

ampliar a mecanização das atividades, o que trouxe incrementos na produção do 

minério aurífero. Nesse período, ocorreram também adaptações no método de lavra e 

atividades afins com a finalidade de atingir melhores resultados operacionais.  

 

O sistema de suporte do maciço rochoso acompanhou a nova realidade da mina, ou seja, 

ele também passou por alterações que visaram a utilizar o tratamento mais eficaz para a 

característica desse sítio mineiro. Após vários anos de experiência e uso de diferentes 

tipos de suporte nos realces para produção de minério, a equipe responsável pela 

operação da mina Cuiabá adotou o emprego de cabos de aço nas atividades de reforço 

do teto nos locais de extração do minério aurífero. Segundo informes técnicos internos e 

depoimentos verbais de funcionários da empresa, a utilização desse tipo de suporte do 

maciço rochoso deu-se em virtude, principalmente, de ocorrências indesejáveis de 

desarticulações no maciço e quedas de blocos nos locais de retirada do minério, que 

foram vistas como decorrentes do uso de outros tipos de suporte. Esse dado é ilustrativo 

para mostrar o quanto a questão aqui tratada é importante para a operação de uma mina. 

 

A adoção desse tipo de suporte (cabos de aço), portanto, foi fruto da necessidade 

imediata de respostas efetivas para resolução de problemas ocorridos no âmbito das 

atividades do empreendimento. Essas respostas surgiram ao longo da evolução do 

conhecimento gerado com as práticas operacionais da mina, conhecimento 

fundamentado nas recomendações dos sistemas de classificação dos maciços rochosos, 
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respaldadas com simulações numéricas para situações locais, conforme se mostrou na 

Metodologia e será amplamente explanado nesta dissertação. 

 

 A relevância da realização deste trabalho está, pois, assentada na proposta de análise do 

sistema de cabeamento dos realces, que visa à validação desse sistema de reforço do 

maciço rochoso, baseada principalmente nas análises que fizeram uso de métodos 

empíricos, após a atualização da classificação geomecânica do maciço para o corpo 

Fonte Grande Sul, principal corpo de minério da mina Cuiabá. Os resultados dessa 

análise, convenientemente verificados, poderão validar tecnicamente as práticas atuais 

da mina ou traduzir novas proposições que tragam benefícios financeiros para o 

empreendimento mineiro, sem comprometer os aspectos de segurança contidos no 

Programa de Gerenciamento de Risco da AngloGold Ashanti Brasil Mineração Ltda. 

 

Não se pode descartar outra possibilidade que justifica a realização desta dissertação. 

Ao fazer, de forma ampla e minuciosa, o levantamento do material concernente à 

questão da classificação aos maciços rochosos, que comporta estudos descritivos das 

litologias e seu comportamento sob intervenção; ao aplicar esse material à mineração, 

especialmente ao problema do suporte artificial das minas, essencial à sua operação 

segura e eficaz, este trabalho pode atrair um interesse para além dos limites do 

empreendimento focalizado. Ele pode vir a servir como fonte de consulta para 

estudantes e profissionais que atuam na área de geotecnia, notadamente na mineração, 

ou seja, como uma referência para empreendimentos mineiros semelhantes. Assim, de 

certa forma, corresponde a um dos objetivos mais relevantes da Escola de Minas, 

presente desde sua fundação: o de incentivar a realização de pesquisas que favoreçam a 

implantação de processos científicos e de tecnologia de ponta na mineração. 

 

1.5 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO E CONTEÚDO DOS CAPÍTULOS 

Levantado todo o material destinado à elaboração desta dissertação, tornou-se 

necessário organizá-lo. Com esse objetivo, optou-se por desenvolver o assunto aqui 

tratado e discutido em cinco capítulos.  

 

No primeiro capítulo, constituído por esta Introdução, delineia-se o plano que orientou a 
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produção desta dissertação.  Faz-se a apresentação do assunto, esclarece-se o objetivo 

do trabalho, define-se a metodologia empregada, oferecem-se as justificativas que 

indicam a relevância do tema proposto como objeto de análise de uma dissertação de 

mestrado e, por fim, mostra-se a organização do trabalho e o conteúdo dos capítulos. 

 

No segundo capítulo, a fim de melhor fundamentar a avaliação proposta nesta 

dissertação, apresenta-se uma revisão bibliográfica, em grande parte orientada pelo 

trabalho de Hutchinson e Diederichs (1996), que contempla estudos encontrados na 

literatura internacional, incluindo alguns brasileiros. Trata-se dos estudos referentes às 

metodologias de classificação geomecânica dos maciços rochosos e de seu 

comportamento sob intervenção. Essas metodologias são apresentadas de forma 

detalhada, os princípios e pressupostos em que se baseiam são discutidos e analisados, 

os principais sistemas que constroem  para servir às análises de projetos para escavações 

subterrâneas são delineados com precisão e amplitude. Esses sistemas, denominados 

Sistema Q (Barton et al., 1974), Sistema RMR (Bieniawski, 1976 e 1989) e GSI (Hoek 

et al., 1995), são acompanhados em seu desenvolvimento e desdobramentos ao longo da 

evolução que permitiu seu aperfeiçoamento. Assim, são acrescentados outros 

parâmetros de classificação, surgidos no âmbito das discussões desses sistemas e de sua 

aplicação, com relevo para o Índice N (Mathews et al., 1981) e o Índice N’ (Potvin, 

1988), o de RCS -  Resistência à Compressão Simples, módulo de elasticidade e 

coeficiente de Poisson (Goodman, 1989; Brady e Brown, 2006), além do parâmetro 

denominado RQD – Rock Quality Designation (Deere et al., 1967). As aplicações 

dessas metodologias de classificação e dos estudos delas derivados, que servem a 

avaliações dos suportes empregados em escavações subterrâneas e a análises da eficácia 

de contenções com cabos de aço, aparecem em relatos de estudos de caso (Potvin, 1988; 

Nickson, 1992; Potvin e Milne, 1992; Hutchinson e Diederichs, 1996), onde se 

encontram as recomendações para o uso de análises empíricas.  A questão do 

preenchimento dos vazios nas escavações é vista sob a perspectiva de Stacey e Page 

(1986) e Grice (1998), enquanto os trabalhos de Dunnicliff (1988), Spearing (1995) e 

Hutchinson e Diederichs (1996) oferecem as informações necessárias ao monitoramento 

dos realces, para o qual são empregados, além dos instrumentos mencionados, 

programas computacionais. Estes se prestam a simulações para obtenção de parâmetros 

dos Ìndices N e N’, que, por sua vez, são utilizados para a avaliação tanto do 
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dimensionamento dos cabos de aço, em termos de comprimento e malha, quanto da 

estabilidade da escavação e da probabilidade dessa escavação se manter estável, assunto 

que fecha o extenso segundo capítulo. 

 

No terceiro capítulo volta-se para a mina Cuiabá especificamente. Esta é mostrada, 

sobretudo, segundo os estudos encontrados em documentação técnica interna e externa, 

mas também em alguns trabalhos acadêmicos que partiram de pesquisas realizadas na 

mina. Nesse capítulo, aparecem a localização do empreendimento, uma síntese de sua 

história, sua descrição geológica, seus elementos estruturais com sua evolução, a que se 

soma a apresentação dos tipos de lavra operados na mina, a lavra a céu aberto e a 

subterrânea, com destaque para esta última, atualmente o método em execução. É nessa 

parte que são mostrados e explicados a operação e o sistema de contenção dos maciços 

rochosos empregado na mina, composto pelo método de Corte e Enchimento (Cut and 

Fill ), sendo o enchimento feito de  forma mecânica e/ou hidráulica, e o de cabeamento 

(Cable Bolt). O uso desse suporte obedece a recomendações precisas, indicadas no 

texto, e sua operação constitui uma das seqüências do complexo ciclo operacional da 

mina.  

 

No quarto capítulo, a partir do desenvolvido nos capítulos anteriores, apresenta-se a 

pesquisa realizada na mina Cuiabá, especialmente no corpo de minério Fonte Grande 

Sul, cujos resultados, analisados e discutidos, permitem a avaliação do suporte com 

cabos de aço aí empregado. Portanto, antes da avaliação propriamente dita, descreve-se 

e caracteriza-se o corpo FGS, do qual também são estudadas as suas descontinuidades 

estruturais. A seguir, são tratados os parâmetros geotécnicos de rochas encontradas na 

mina, obtidos mediante ensaios de laboratório, para, depois, serem feitas as 

classificações do maciço rochoso de acordo com as metodologias dos sistemas e demais 

parâmetros discutidos no segundo capítulo. Nessa parte, programas computacionais 

foram usados apenas para obtenção de parâmetros utilizados em alguns métodos de 

análise empírica (Índices N e N’). Os resultados desses estudos, apresentados em 

tabelas e gráficos, são analisados e discutidos. Sobre essa base, constrói-se a avaliação 

do suporte com cabos de aço usado na operação da mina Cuiabá, quando é analisada a 

estabilidade da escavação do corpo FGS no nível 11 da mina, o dimensionamento dos 

cabos em termos de comprimento e malha, assim como a probabilidade de que essa 
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escavação se mantenha estável. 

 

No último capítulo são retomadas as questões mais importantes tratadas nesta 

dissertação, que são objeto de considerações finais e de conclusões permitidas pela 

exposição, análises e discussão dos resultados alcançados ao longo da pesquisa 

proposta.  
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2.   ESTUDOS SOBRE CLASSIFICAÇÃO DOS MACIÇOS 
ROCHOSOS E SUPORTE COM CABOS DE AÇO EM 
ESCAVAÇÕES SUBTERRÂNEAS: UMA REVISÃO  
BIBLIOGRÁFICA 

 

Inicialmente, convém esclarecer que este capítulo contém uma linha de raciocínio 

baseada no trabalho de Hutchinson e Diederichs (1996), onde, da teoria à prática, 

encontram-se cobertos quase todos os aspectos relativos ao sistema de cabeamento para 

reforço de escavações subterrâneas, com ênfase em aplicações na indústria de 

mineração. 

 

Ao longo da explanação aqui desenvolvida são feitas considerações técnicas sobre a 

interação entre campo de tensões em minas subterrâneas e características de resistência 

da rocha intacta, bem como dos demais parâmetros de maciços rochosos nos quais estão 

baseadas as classificações geomecânicas tratadas mais adiante. Essas classificações, 

além de serem utilizadas para auxiliar no dimensionamento de suportes de escavações 

subterrâneas, usam parâmetros que também são empregados em metodologias 

desenvolvidas para dimensionamento de cabos de aço usados principalmente em realces 

abertos. 

 

Assinale-se que, para se realizar uma avaliação da necessidade de suporte, é preciso 

determinar as propriedades do maciço rochoso e as influências advindas da escavação. 

A estabilidade e a necessidade de suporte são avaliadas mediante utilização de métodos 

empíricos ou por meio da análise geomecanicista do comportamento do maciço 

rochoso, conforme será abordado nas seções subseqüentes.  

 

2.1. COMPORTAMENTO DE MACIÇOS ROCHOSOS EM 
ESCAVAÇÕES SUBTERRÂNEAS  

Os mecanismos para entendimento de maciços rochosos são amplamente discutidos em 

trabalhos clássicos como Goodman (1980), Hoek e Brown (1980a), Hudson (1989), 

Hoek et al. (1995), Brady e Brown (1985, 2006), entre outros. Nesses trabalhos, faz-se 

evidente que, na determinação das características gerais do comportamento do maciço 

rochoso, são fundamentais tanto a relação da tensão induzida com a resistência da rocha 



 14

quanto a relação do tamanho dos blocos formados pelas descontinuidades com a 

dimensão da escavação, conforme mostra a Figura 2.1. 

 
Figura 2.1 Modos de tensão, integridade estrutural e ruptura (modificado de Hutchinson e 
Diederichs,1996). 
 

Para melhor entendimento dessa questão, é necessário explicar alguns conceitos que 

permeiam todo este trabalho. De amplo domínio no meio geotécnico, eles são 

encontrados também na bibliografia pesquisada.  

 

O primeiro desses conceitos é o de tensão. Esta, de modo simplificado, é definida como 

carga sobre uma área. Resulta das cargas da rocha agindo de acordo com a profundidade 

e com a influência de eventos tectônicos no interior da terra. O campo de tensões, que é 

a variação das tensões orientadas em três eixos, é perturbado pela criação das aberturas 

no subsolo. Essas aberturas produzem mudanças induzidas no campo de tensões que 

podem diminuir as tensões do maciço rochoso ou aumentar as tensões tangenciais para 
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um limite próximo à resistência da rocha, podendo então ocorrer danos e desintegração 

no maciço rochoso. 

 

Outro conceito a ser definido é o de resistência, que é a capacidade da rocha de resistir a 

níveis elevados de tensão sem danos à sua sustentação. O limite de resistência marca o 

início dos danos, enquanto a resistência final indica o limite máximo de tensão que pode 

ser suportada antes da ruptura completa do maciço rochoso.  

 

No que se refere à dimensão de um bloco, sua conceituação diz respeito ao tamanho 

médio dos blocos de rocha criados pela intersecção de descontinuidades naturais na 

rocha. Juntas ou fraturas são os planos de descontinuidades sem indicação de 

movimentos relativos entre blocos contíguos; cisalhamentos e falhas são 

descontinuidades estruturais que refletem movimento anterior ou progressivo 

(deslizamento relativo) entre dois blocos de rocha. 

 

As influências dessas características na estabilidade de uma abertura, normalmente, são 

controladas pelo espaçamento relativo entre a fratura ou pelo tamanho do bloco em 

relação às dimensões da escavação. O maciço rochoso com espaçamento muito estreito 

entre as descontinuidades é propenso a ter problemas de estabilidade e a requerer a 

adição de suporte artificial. Um terceiro cenário desenvolve-se quando o maciço 

rochoso tem uma concentração razoável de descontinuidades muito persistentes (longas) 

que se interceptam numa abertura. Essas fraturas, ou estruturas de cisalhamento, podem 

formar grandes blocos intactos, ou cunhas, que podem ser expostas na escavação e 

necessitar de ancoragem. 

 

A estabilidade das escavações em qualquer maciço rochoso é reduzida com o aumento 

da escala (tamanho da escavação). Isso ocorre, em parte, por decorrência do 

envolvimento de maiores zonas com potencial de ruptura ou de maiores quantidades dos 

blocos de rocha definidos pelas descontinuidades estruturais. A mesma densidade de 

suporte em uma escavação maior talvez não seja tão eficaz quanto o é em uma 

escavação menor. Além disso, volumes maiores de rocha têm maior probabilidade de 

incluir descontinuidades, fraturas e outros defeitos no maciço rochoso.  
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As amostras para análises em laboratório, por exemplo, são retiradas dos testemunhos 

de sondagem, cuidando-se para que os pedaços estejam intactos, isto é, evitando-se 

quebras e defeitos. Assim, a resistência de rochas obtidas em laboratório será 

inevitavelmente maior que aquela obtida in situ. De maneira similar, os furos de sonda 

são menores que as aberturas de subsolo e, por isso, terão menor chance de intersecção 

de irregularidades críticas, exibindo, por isso, tensões mais altas, exemplificadas na 

Figura 2.2. 

 

Figura 2.2 Integridade estrutural do maciço rochoso em função do fator escala. 
 

2.2. TENSÕES INDUZIDAS E TENSÕES IN SITU EM MACIÇOS 
ROCHOSOS  

As tensões iniciais em maciços rochosos podem ser devidas à sedimentação ou ao 

vulcanismo, bem como aos movimentos e pressões tectônicos. O estado de tensão pode 

ser modificado através de dobras, falhas, metamorfismo ou erosão. As tensões verticais 

típicas variam, na unidade MPa de 0,025 até 0,03 vezes a profundidade estimada em 

metros no local pesquisado. Em terreno não erodido e estável tectonicamente, as tensões 

horizontais, a uma mesma profundidade, podem ter a metade do valor da tensão 

vertical. Próximas à superfície, onde as tensões horizontais estão confinadas e as 

tensões verticais são liberadas pela erosão da cobertura, ou em áreas de influência de 

movimentos laterais significantes, as tensões horizontais podem alcançar de 1,5 até 

acima de 3 vezes a tensão vertical do local analisado.  
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As três tensões principais podem ser significativamente diferentes e podem variar de 

local para local. Freqüentemente, a estrutura geológica regional causa distúrbio 

significante no campo de tensão. Embora várias diretrizes para cálculo de tensão 

estejam relatadas em trabalhos como os de Hoek e Brown (1980a), Herget (1988), 

Zobak (1992) e Hoek et al. (1995) - citados em Huctchinson e Diederichs (1996) - é 

recomendável fazer uma medição da tensão in situ (Herget, 1988) para situações locais. 

O tensor da tensão inicial determinará o comportamento das tensões induzidas, obtidas 

mediante análise da escavação. 

 

A tensão induzida é resultante do distúrbio no campo de tensão in situ. Esta, por sua 

vez, resulta da abertura de uma escavação no maciço rochoso. Seu fluxo pode ser 

comparado ao movimento da água ao redor de um obstáculo no leito de um rio. As 

tensões criadas (concentradas) nas laterais da escavação paralela à direção da tensão 

principal (σ1), são mostradas na Figura 2.3. As situações a e b da Figura 2.3 

assemelham-se às da água em volta do obstáculo. Onde a diferença entre a tensão 

principal inferior e superior é alta, zonas relaxadas, ou mesmo sob tensão, podem se 

desenvolver nas faces que ficam paralelas aos contornos típicos da tensão máxima 

induzida. Na situação c as pequenas variações nos cruzamentos representam a direção 

da tensão menor - σ3, enquanto as grandes variações representam σ1. As tensões em 

ângulos retos e adjacentes às paredes da escavação são nulas na ausência de suporte ou 

de uma pressão interna. 

 

 
Figura 2.3 Fluxo de tensão induzida em torno da escavação. a) tensão vertical isolada; b) tensão 
horizontal e c) distúrbio do campo de tensão da esvação em visão 2-D (modificado de Hutchinson e 
Diederichs, 1996). 



 18

Hoek e Brown (1980) apresentam um conjunto de gráficos com formato simples para 

análise da tensão de escavações. A análise das tensões induzidas em volta das aberturas 

mais complexas requer o uso de modelos numéricos. O exemplo na Figura 2.4 ilustra o 

efeito nas tensões principais induzidas das diferentes orientações de tensão in situ (pré-

escavação ou campo distante). 

 

 

Figura 2.4 Influência da orientação da tensão in situ nas tensões induzidas (modificado de Hutchinson e 
Diederichs, 1996). 
 

A Figura 2.5 mostra as tensões principais, maior e menor, decorrentes de uma geometria 

mais complexa do realce. As escavações contêm zonas de sobre-solicitação e de 

relaxação. A tensão maior pode causar ruptura e a tensão menor permite a dilatação das 

juntas e o desprendimento dos blocos sob a carga da gravidade. 

 

 
Figura 2.5 Zona de compressão e de  alívio de tensão (modificado de Hutchinson e Diederichs,1996). 
 

2.2.1. ENSAIOS PARA DETERMINAÇÃO DE TENSÕES IN SITU 

Algumas técnicas para determinação das tensões in situ em maciços rochosos acham-se 

disponíveis para ensaios mediante uso de diferentes tecnologias. No presente trabalho, é 
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enfatizada a técnica desenvolvida pela CSIR Minintek (The Council for Scientific and 

Industrial Research: Mining Technology,) por Leeman (1971), que foi empregada para 

as medidas de tensão in situ realizadas na mina Cuiabá, cujos resultados serão 

apresentados mais adiante, no Capítulo 4.  

 

A célula triaxial para medição de tensões in situ, desenvolvida na CSIR, foi projetada 

para determinar a tensão absoluta no maciço por meio da técnica de sobrefuração. Essa 

célula foi planejada para determinar o estado da tensão total em um único furo de 

sondagem perfurado em qualquer direção e em qualquer campo de tensão. Consiste em 

um cilindro plástico com um furo no centro e em cujo corpo acha-se instalados três 

pistões distribuídos entre si a 120° em torno do círculo do cilindro, os quais são 

expandidos pneumaticamente. Uma roseta com quatro medidores de deformação (strain 

gages) está fixada em cada pistão. Um dispositivo para compensação da temperatura 

também é instalado no final da célula onde o testemunho está acondicionado. A 

interpretação do resultado é baseada nas leis de elasticidade e requer que o módulo de 

elasticidade e o coeficiente de Poisson, outros parâmetros da rocha intacta, sejam 

determinados por outros meios. Os quatro medidores de deformação (strain gages) em 

cada roseta fornecem mais dados do que aqueles requeridos para determinar os seis 

componentes do sensor, o que resulta numa maior precisão dos dados adquiridos. Estes 

são interpretados mediante uso de programas computacionais desenvolvidos na CSIR. 

 

2.3. RESISTÊNCIA E DEFORMABILIDADE DE MACIÇOS ROCHOSOS 

As tensões tangenciais e adjacentes à face de uma escavação podem ser comparadas 

diretamente à resistência à compressão uniaxial da rocha ou do maciço rochoso. 

Conforme aqui já se observou, geralmente, os valores obtidos em laboratório são 

maiores que os valores de resistência verificados no campo. No maciço adjacente a uma 

escavação, as rochas possuem uma resistência à compressão simples (RCS) em torno de 

1/3 até 1/2 da RCS obtida no laboratório (Brace et al., 1966; Bieniawski, 1967; Martin e 

Chandler, 1993; Martin, 1995 - todos citados em Hutchinson e Diederichs,1996). 

Quando as tensões tangenciais no contorno da escavação excedem esse valor, espera-se 

que ocorra o fraturamento induzido da rocha. A resistência à tração da rocha maciça não 

fraturada (σt) é geralmente de 5% até 20% da RCS, sendo mais utilizado o valor de 
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10%, segundo indicações em material de aula da disciplina Mecânica de Rochas do 

Curso de Mestrado da UFOP, ministrada pelo professor Rodrigo P. Figueiredo. 

 

O limite de resistência à compressão do maciço rochoso no raio de influência de uma 

escavação pode ser estimado calculando-se as diferenças da tensão principal (σ1 - σ3) e 

comparando-se esse valor a 1/3 até 1/2 da RCS, conforme citação acima já indicada. As 

zonas do maciço onde a diferença da tensão principal induzida excede esse valor  

podem ser danificadas. No entanto, a rocha somente se desprenderá do seu local original 

se as tensões livres forem relaxadas durante as etapas subseqüentes da lavra. Embora o 

valor limite para danos na rocha possa ser obtido por uma das relações acima, a ruptura 

final da rocha pode ser mais dependente do confinamento do maciço, conforme será 

explicado no tópico a seguir.  

 

2.3.1.  CRITÉRIOS DE RUPTURA 

Hoek et al. (2002) verificaram que, apesar do critério de ruptura de Hoek-Brown para 

maciços rochosos fosse amplamente aceito e aplicado mundialmente em um grande 

número de projetos, havia ainda algumas incertezas e incorreções que o tornavam 

inconveniente para a aplicação e incorporação em programas de modelagens numéricas 

e de equilíbrio limite. 

 

A dificuldade para encontrar os equivalentes aceitáveis para o ângulo de atrito e coesão 

para um dado maciço rochoso apresentou problemas desde a publicação do critério em 

1980. Essa situação foi solucionada com a seqüência de cálculos recomendada para a 

aplicação do critério generalizado de ruptura de Hoek-Brown, mostrado no tópico 

seguinte.  

 

O programa RocLab (Rocscience, 2002) foi desenvolvido para viabilizar a solução e  a 

correlação das equações e a plotagem dos gráficos apresentados para o clássico critério 

de ruptura de Mohr-Coulomb e para o critério de ruptura de Hoek e Brown1, segundo o 

                                    

 
1 Os dois tópicos seguintes são uma síntese baseada na dissertação de Maia (2003), de onde foram extraídas as fórmulas usadas para 

explicar o critério generalizado de ruptura de Hoek-Brown e o critério de Mohr-Coulomb.   
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que se expressa em Hoek et al. (2002). 

2.3.1.1. CRITÉRIO DE RUPTURA DE MOHR COULOMB 

O critério de Mohr-Coulomb normalmente é aplicado para solos, alguns tipos de rocha 

intacta e para descontinuidades planas e lisas, ou para aquelas controladas por 

preenchimento (Assis, 2001). Referindo-se a Assis (2001), Hidalgo (2002) explica esse 

critério de ruptura supondo um número de amostras coletadas em um mesmo maciço e 

submetidas cada uma delas a uma tensão normal (σ). Em seguida, aplicando-se uma 

tensão cisalhante (τ) é medido o deslocamento (u), como mostra a Figura 2.6 - a. O 

gráfico apresentado na Figura 2.6 - b é obtido plotando-se os valores da tensão 

cisalhante (τ)  para os respectivos deslocamentos (u). 

 

 

Figura 2.6 Curva típica de Tensão x Deformação. 
 

Para pequenos deslocamentos, a amostra se comporta de modo elástico e a tensão 

cisalhante é linear. À medida que as forças resistentes ao movimento são superadas pela 

tensão cisalhante, a curva torna-se não-linear e alcança um ponto máximo chamado τp. 

Após esse valor, a tensão cisalhante necessária para causar um deslocamento u decresce 

rapidamente até um valor que se torna constante, o que é chamado tensão cisalhante 

residual ou última, τr. Plotando-se os valores de τp ou τr para os diversos valores de 

tensões normais em que foram realizados os ensaios, são encontradas curvas como 

mostra a Figura 2.7, onde a inclinação da reta é o ângulo de atrito e a interseção com o 

eixo τ é a coesão do material cimentante existente na descontinuidade ou, então, seu 

grau de imbricamento. 



 22

 
Figura 2.7 Envoltórias de ruptura de pico e residual. 
 

 O valor da resistência ao cisalhamento é dado pela Lei de Coulomb: 

pnpico tgc φστ .+=  (2.1) 

rnr tgφστ .=  (2.2) 

 

Onde: 

τpico – Tensão cisalhante máxima;  

τr       – Tensão cisalhante residual; 

c     – Coesão do material; 

σn       – Tensão normal; 

φp       – Ângulo de atrito de pico; 

φr        – Ângulo de atrito residual. 

 

A tensão cisalhante residual ocorre após a coesão do material cimentante haver  sido 

inteiramente perdida. O atrito residual normalmente é menor que o atrito para tensões 

cisalhantes máximas, ou seja, τp > τr. 

 

2.3.1.2. CRITÉRIO GENERALIZADO DE RUPTURA DE HOEK-BROWN 

Hidalgo (2002) diz que a maioria dos modelos constitutivos para o comportamento de 

maciços rochosos considera a envoltória linear de ruptura do critério clássico de Mohr-

Coulomb. Como no caso das descontinuidades, o comportamento na ruptura dos 

maciços rochosos como um todo não é linear, outros critérios empíricos de ruptura de 

maciços rochosos fraturados têm sido apresentados por diversos autores como Murrel 

(1965), Hoek e Brown (1980b) e Sheorey et al. (1989). Esses critérios são coincidentes, 

em termos das tensões principais σ1 e σ3, na descrição do comportamento triaxial de 
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corpos de prova de rocha intacta e na consideração da rocha como um material frágil. 

De todos esses critérios de ruptura, o mais difundido é o de Hoek e Brown (1980b), que 

foi revisado por Hoek et al. (2002). 

 

Hoek e Brown (1980b) introduziram seu critério empírico de ruptura numa tentativa de 

fornecer dados de entrada para as análises de projetos para escavações subterrâneas em 

rochas competentes. O critério foi derivado de resultados obtidos da ruptura frágil de 

rochas intactas estudadas por Hoek (1968) e do modelo de comportamento do maciço 

rochoso, estudado por Brown (1970). O critério iniciou-se a partir das propriedades da 

rocha intacta e foi expandido com a introdução de fatores que levavam em consideração 

as características das descontinuidades do maciço rochoso. Hoek e Brown (1980b) 

observaram a afinidade do critério empírico, por eles desenvolvido, com as 

características geológicas do maciço e escolheram o sistema de classificação RMR, 

“Rock Mass Rating”, proposto por Bieniawski (1976), para correlacionar com os 

parâmetros do critério empírico de ruptura proposto por aqueles autores.  

 

De acordo com Hoek et al. (2002), em decorrência da carência de alternativas 

adequadas, o critério foi logo adotado pela mecânica das rochas e sua utilização 

rapidamente disseminada além dos limites originais, em derivações das relações para 

redução de resistência. Conseqüentemente, tornou-se necessário reavaliar essas relações 

e introduzir novos elementos para levar em conta a grande variação de problemas 

práticos, para os quais o critério era aplicado. Uma das melhorias surgidas foi a 

introdução da idéia de maciços rochosos não perturbados e perturbados, proposta por 

Hoek e Brown (1988). Outra melhoria consistiu na introdução do critério modificado 

para levar a resistência de tração do maciço rochoso de qualidade muito pobre a zero, o 

que foi apresentado por Hoek et al. (1992).   

 

Outro problema surgido recentemente deve-se ao fato de que muitas situações 

geotécnicas, particularmente a respeito da estabilidade de taludes, são mais 

convenientemente consideradas em termos de tensões normais e cisalhantes do que em 

termos das relações de tensões principais do critério original de Hoek-Brown, definido 

pela seguinte equação: 
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Onde: 

σ1’ e σ3’ – Tensões principais efetivas, maior e menor, na ruptura; 

σci           – Resistência à compressão uniaxial da rocha intacta; 

m e s       – Constantes do material, onde s = 1 para rocha intacta. 

 

Uma relação exata entre a Equação 2.3 e as tensões normais e cisalhantes na ruptura foi 

derivada por Bray (S.N, cedida para o trabalho de Hoek, 1983). Nesse trabalho, foram 

desenvolvidos estudos a respeito da derivação dos ângulos de atrito e das resistências 

coesivas equivalentes para várias situações práticas. Hoek (1994) sugeriu que a 

resistência coesiva, determinada pelo ajuste de uma tangente à envoltória curvilínea de 

Mohr, é um valor limite superior e pode fornecer resultados otimistas nos cálculos de 

estabilidade. Conseqüentemente, um valor médio, determinado pelo ajuste de uma 

relação linear de Mohr-Coulomb pelo método dos mínimos quadrados, pode ser mais 

apropriado. 

 

Também em Hoek (1994) foi introduzido o conceito do critério generalizado de Hoek-

Brown, no qual a forma do gráfico da tensão principal ou a envoltória de Mohr-

Coulomb poderiam ser ajustadas por meio de um coeficiente variável - a no lugar do 

termo da raiz quadrada na Equação 2.3. 

 

Hoek e Brown (1997) tentaram consolidar todas as melhorias prévias em uma 

apresentação compreensiva do critério de ruptura, fornecendo exemplos para ilustrar sua 

aplicação prática. Além das mudanças nas equações, reconheceram que a classificação 

RMR de Bieniawski (1976) não era a mais adequada como um meio para relacionar o 

critério de ruptura às observações geológicas no campo, particularmente para rochas 

brandas. Tal constatação resultou na proposição do índice GSI (Geological Strength 

Index), de Hoek (1994).  
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A classificação pelo GSI foi posteriormente estendida para rochas brandas. Ela tem 

sofrido atualizações e será mais bem descrita na seção 2.5.6. A classificação 

geomecânica RMR, baseada na atualização apresentada por Bieniawski (1989), também 

será detalhadamente discutida em tópico subseqüente do presente trabalho. 

 

Para o cálculo dos parâmetros de ruptura de Hoek-Brown, Hoek (1994) apresenta uma 

relação entre a classificação RMR e o índice GSI, demonstradas a partir Equação 2.4 até 

a Equação 2.6: 

Para RMR76 > 18 GSI = RMR76 (2.4) 

Para RMR76 < 18                  GSI = 9lnQ’ + 44                                                                        (2.5) 

Para RMR89 > 23 GSI = RMR – 5 (2.6) 

Onde: 

RMR76 – Classificação geomecânica de Bieniawski versão 1976; 

RMR89 – Classificação geomecânica de Bieniawski versão 1989; 

Q’   – Índice de Qualidade Modificado do maciço derivado da classificação 

geomecânica de Barton et al. (1974). 

 

A seqüência de cálculos proposta por Hoek et al. (2002), na aplicação do critério 

generalizado de ruptura de Hoek-Brown para maciços rochosos fraturados é apresentada 

nas equações a seguir. Esse critério está expresso inicialmente pela equação 2.7: 

a

ci
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Onde: 

σ1’ e σ3’ – Tensões principais efetivas,  maior e menor, na ruptura; 

σci – Resistência à compressão uniaxial da rocha intacta; 

sm
ci

ci ++=
σ

σ
σσσ

'
3'

3
'
1  – Constante do material do maciço rochoso; 

s e a – Constantes para o maciço rochoso, sendo s=1 para a rocha intacta 
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O valor mb é dado por: 
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Onde: 

mi – Constante do material da rocha intacta; 

GSI – Índice de resistência geológica, desenvolvido por Hoek (1994); 

D – Fator de perturbação do maciço. 

 

As constantes s e a sãs obtidas pela Equação 2.9 e pela Equação 2.10: 
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A resistência à compressão uniaxial é obtida substituindo-se σ’3 = 0 na Equação 2.7, que 

dá origem à Equação 2.11 seguinte: 

a
cic s.σσ =  (2.11) 

Onde: 

σc – Resistência à compressão uniaxial; 

σci – Resistência à compressão uniaxial da rocha intacta; 

s e a – Constantes para o maciço rochoso. 

 

A resistência à tração pode ser obtida pela Equação 2.12 a seguir: 

b

ci
t m

s σ
σ

.
=  (2.12) 

Onde: 

σt – Resistência à tração; 

mb – Constante do material do maciço rochoso. 

 

A Equação 2.12 é obtida fazendo com que σ’1 = 0 e σ’3 = σt e substituindo na Equação 
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2.7, o que representa uma condição de tensão axial. Hoek (1983) demonstrou que, para 

materiais frágeis, a resistência de tração uniaxial é igual à resistência de tração biaxial. 

A tensão normal e a resistência cisalhante são relacionadas com as tensões principais, 

pela Equação 2.13 e pela Equação 2.14 publicadas por Balmer (1952). 
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Onde: 

σn’ – Tensão normal efetiva;  

σ1’ e σ3’ – Tensões principais efetivas maior e menor na ruptura. 
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τ – Resistência cisalhante; 

a e s – Constantes para o maciço rochoso; 

mb – É a redução do valor da constante do material mi , mencionada anteriormente; 

σci – Resistência à compressão uniaxial da rocha intacta. 

 

Contudo, vários programas geotécnicos ainda trabalham em termos do critério de 

ruptura de Mohr-Coulomb, sendo necessária a determinação do ângulo de atrito e da 

coesão para cada maciço rochoso analisado. Estas determinações podem ser obtidas 

com a utilização da Equação 2.15 e da Equação 2.16: 
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Onde: 

φ’ – Ângulo de atrito efetivo do maciço rochoso; 

c’ – Coesão efetiva do maciço rochoso; 
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3 =  Para cada ponto de σ3’max  tem-se  um σ’ e c’. 

O fator D na Tabela 2.1 expressa o grau de perturbação do maciço rochoso decorrente 

de danos resultantes do desmonte de rocha e da relaxação de suas tensões. Esse fator 

assume o valor de zero para maciços rochosos não perturbados e de 1 (um) para 

maciços rochosos bastante perturbados (Hoek et al., 2002). 

 

Tabela 2.1 Guia para determinação do fator de perturbação D (modificado de Hoek et al., 2002). 
 

Descrição do Maciço Rochoso 
 

Valores para D 

Detonação controlada ou escavação por TBM (Tunnel Boring 
Machine), resultando em perturbações mínimas ao maciço 
rochoso circundante à estrutura subterrânea. 

0 

Escavação mecânica ou manual em maciços rochosos de baixa 
qualidade (sem explosivos), resultando em perturbações mínimas 
ao maciço circundante à estrutura. Problemas de soerguimento 
do piso do túnel, observado em regiões de elevadas tensões. 
Sendo neste caso necessário a execução da escavação segundo o 
princípio NATM. 

0 
a 

0,5 
(sem inverter) 

Qualidade da detonação em túneis escavados em rochas 
resistentes é muito ruim, resultando em grandes sobrescavações 
(overbreak) locais, que penetram o maciço em 2 a 3 m. 

0,8 
 

Detonação de pequena escala em taludes resultando em modestos 
prejuízos ao maciço rochoso. Contudo, algumas perturbações são 
resultantes de alívios de tensões. 

0,7 (ótima detonação) 
1 (detonação ruim) 

Grandes taludes de minas a céu aberto sofrem significantes 
perturbações devido aos efeitos das pesadas detonações e 
também ao alívio de tensões proveniente da remoção de material 
excedente. 
Escavações em maciços rochosos frágeis podem ser realizadas 
por meio de desagregação mecânica e, com isso, o grau de danos 
para estes maciços é mínimo. 

1 (com detonação) 
0,7 (escavação 

mecânica) 
 

 

 

 



 29

2.3.2.  MÓDULO DE DEFORMABILIDADE DO MACIÇO ROCHOSO 

Para o estabelecimento dos índices físicos que caracterizam as propriedades das rochas, 

é necessário que se considere seu comportamento como semelhante a sólidos elásticos. 

Essa comparação permite solucionar problemas e prever comportamento de maciços 

rochosos2. O módulo de deformação do maciço rochoso é definido por Hoek et al., 

(2002) pelas equações 2.17 e 2.18 abaixo: 
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As equações originais propostas por Hoek e Brown (1997) foram modificadas por Hoek 

et al., (2002) para permitir a inclusão do Fator D ( Tabela 2.1), a fim de permitir os 

efeitos de danos por detonação e relaxação das tensões. 

 

2.3.3. PARÂMETROS PARA ROCHA INTACTA 

2.3.3.1. RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO UNIAXIAL 

A resistência à compressão uniaxial ou resistência à compressão simples (RCS) é 

definida como a carga máxima suportada por uma amostra cilíndrica antes da sua 

ruptura, quando submetida a um ensaio de laboratório, cuja metodologia segue as 

normas da ISRM (1981). A tensão é calculada conforme a carga máxima aplicada 

paralelamente ao eixo maior do cilindro dividida pela área da seção transversal do 

cilindro de rocha testado. Outra metodologia simples, segundo Assis (2001), que pode 

ser utilizada tanto em campo como em laboratório, para a determinação da RCS, é o 

ensaio de carga puntiforme (Point Load Index). Esse ensaio é de baixo custo e pode ser 

realizado em amostras sem uma preparação prévia3.  

                                    

 
2 Neste texto, a abordagem a respeito das propriedades e índices será feita de forma bastante superficial. Seu enfoque recairá apenas 

sobre os principais itens. 
 
3 O ensaio de carga puntual é usado para a classificação da resistência de materiais rochosos. Foi muito usado para prever a 

resistência uniaxial, ensaio padrão para obtenção de vários parâmetros de classificação da resistência das rochas. Esse ensaio não é 

usado na mina Cuiabá por se dispor de prensa hidráulica para ensaios de RCS. 
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2.3.3.2. MÓDULO DE DEFORMAÇÃO 

O módulo de deformação ou de Young (E) é o módulo de elasticidade definido pela 

aproximação linear da curva tensão versus deformação no nível de tensão 

correspondente à metade da resistência à compressão uniaxial, conforme mostra a 

Figura 2.8.  

 

 
Figura 2.8 Curva tensão x deformação com indicação do ponto do módulo de elasticidade tangente. 
 

Nessa posição, presume-se que a amostra seja elástica e os esforços de deformação / 

extensão sejam totalmente recuperáveis na descarga. O módulo de elasticidade mais 

exato, no entanto, é calculado através da reta inclinada que é representativa dos 

descarregamentos dos ciclos de carga e descarga realizados durante o ensaio de 

resistência à compressão simples. O módulo calculado a 50% da RCS, como está 

indicado na Figura 2.8, é o resultado que mais se aproxima do módulo de elasticidade 

verdadeiro e é calculado em um trecho correspondente à porção linear da curva tensão x 

deformação. Outro método também usado para obtenção do módulo de deformação é 

através da reta secante que origina no ponto de tensão igual a zero e estende-se até uma 

porcentagem qualquer do valor máximo da RCS, mas geralmente é fixada em um ponto 

também em 50% do valor RCS da amostra ensaiada. Foram desenvolvidas várias 

técnicas de larga escala para medir o módulo de elasticidade e/ou o módulo da 

deformação no campo (Bieniawski, 1978; Barton et al., 1980; Goodman, 1980; 

Grimstad e Barton, 1993; Rocha e da Silva, 1970; Rocha, 1970; Serafim e Pereira, 

1983). Essas técnicas abrangem: 

 

1. Ensaio de tração radial — (ISRM, 1979) 

2. Ensaios de macaco hidráulico plano —(ISRM, 1986) 
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3. Macaco hidráulico de Goodman — Hustrulid, 1976) 

4. Ensaios de carga em placas —(ISRM, 1989) 

5. Medidor de Dilatação de Furos —(ISRM, 1987; Hyett et al., 1992; Yow, 

1993) 

6. Ensaios Triaxiais de Grande Escala — (van Heerden, 1975) 

7. Técnica do Pequeno Abalo Sísmico — (Heuzé, 1980; Bieniawski, 1979) 

Técnicas de retroanálise usando modelagem e instrumentação também têm sido úteis 

para fazer uma estimativa do módulo do maciço rochoso: 

 

1. Relaxamento de Túneis — (Waddell et al., 1970) 

2. Monitoramento de Pilares — (Wagner, 1974). 

 

Conforme ressaltado por Hutchinson e Diederichs (1996) os sistemas de classificação 

de maciços rochosos são uma alternativa prática e facilitam as estimativas preliminares 

do módulo do maciço rochoso. Estes valores podem apresentar uma aproximação de 

mais ou menos 50% daqueles obtidos em análises de laboratório. Dentre as técnicas 

acima listadas é apresentado na Figura 2.9 o ábaco para obtenção do módulo de 

deformação a partir da classificação do maciço rochoso (Serafim e Pereira, 1983).  

 
Figura 2.9 Módulo de deformação a partir da classificação do maciço rochoso  (modificado de 
Hutchinson e Diederichs, 1996). 
  

Na Figura 2.9 acima, o RMR incorpora a resistência à compressão da rocha, que é 

relacionada ao módulo de deformação (Deere, 1968). Dois encaixes de curvas 

alternativas de diferentes autores são mostrados e parecem ser válidos para RMR > 50. 
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2.3.3.3. RESISTÊNCIA À TRAÇÃO E RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO 

Se um corpo de prova ou porção de rocha for submetido a um esforço tracional, haverá 

um valor de tensão, para o qual o limite de resistência da rocha é superado. Esse valor é 

a coesão da rocha ou de resistência à tração. Trata-se de um valor de tensão, a partir do 

qual se instalam na rocha os planos de ruptura, que podem ser originados através das 

orientações preferenciais ou dos planos de fraqueza (xistosidade, acamamento, fraturas, 

etc.), ou até mesmo na matriz rochosa, através de ruptura do arranjo entre os grãos, ou 

do “cimento” entre eles. Essas propriedades, associadas às características geológicas das 

rochas, definem o comportamento do maciço rochoso. 

 

2.3.3.4. COEFICIENTE DE POISSON 

Da mesma forma, sob compressão ou tração simples, os sólidos sofrem deformações no 

plano perpendicular à tensão originada. As grandezas das extensões laterais são 

proporcionais à grandeza da extensão direta e são, logicamente, de sinal contrário ao 

desta. O coeficiente de Poisson, ν, é o terceiro parâmetro em importância para análises 

numéricas e está associado à razão entre a deformação radial e a deformação axial para 

um determinado incremento na tensão.      

 

O coeficiente de Poisson para os corpos contínuos, homogêneos e isotrópicos é sempre 

menor ou igual a 0,5. Esse parâmetro também pode ser estimado a partir de Hoek et al. 

(1995) pela Equação 2.19. 

ν = 0,32 – 0,0015*GSI (2.19) 

Esta constante de proporcionalidade - ν - que também é uma característica do material 

sólido é um número adimensional.  

 

2.4. CARACTERIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO GEOMECÂNICA DE 
MACIÇOS ROCHOSOS 

Segundo Ojima (1982), na realização de uma classificação de maciço rochoso, a 

caracterização deste tem por objetivo evidenciar suas características ainda 

desconhecidas. Esse autor considera de fundamental importância, nessa caracterização, 

a quantificação de suas propriedades.  Nessa perspectiva, entende-se que se deve dar 
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prioridade a ensaios e técnicas de caracterização que permitam quantificar as 

propriedades do maciço.  

 

Feita essa quantificação, consideram-se os parâmetros mais importantes para a definição 

da qualidade do maciço em torno de uma escavação. Esses parâmetros são os seguintes: 

litologias, descontinuidades (atitude, número de famílias, espaçamento, abertura, 

preenchimento e rugosidade), alteração, condições de água subterrânea, deformação, 

resistência e estado de tensão do maciço. 

 

Quando não se tem um conhecimento adequado do maciço, é necessário caracterizar o 

maior número possível de propriedades. No entanto, uma vez definidos quais os 

critérios de classificação, a atividade de caracterização deve destacar apenas aquelas 

propriedades eleitas como critérios necessários e suficientes para classificar o maciço. 

Uma classificação geotécnica para fins de aberturas em maciços rochosos deve dividir o 

maciço em certo número de classes, de forma que cada classe represente um 

comportamento homogêneo da escavação. A classificação deve fornecer, direta ou 

indiretamente, elementos para uma previsão do método construtivo e do tipo de suporte 

mais adequado para cada classe de maciço identificada. 

 

No meio técnico, ainda é bastante comum a dificuldade de distinção entre os conceitos 

de caracterização e classificação de maciços rochosos. Nieble e Francis, 1976 (apud 

Ojima, 1982 ) afirmam que, para se caracterizar um meio rochoso, é necessário reunir 

todas as informações (feições litológicas e estruturais, índices e propriedades físicas em 

particular), cujo conhecimento é exigido para solucionar uma questão específica. Ao 

classificar, coletam-se apenas as informações definidas como critérios relevantes 

estabelecidos pelo sistema utilizado. No entanto, quando uma classificação é 

estabelecida, o restante das informações necessárias para um projeto é automaticamente 

inferida. 

 

Essas observações mostram a distinção entre classificar e caracterizar e esclarecem a 

não necessidade de caracterização exaustiva do maciço, após escolhidas determinadas 

informações como critérios de classificação. Nos tópicos seguintes, serão enfatizados os 

aspectos mais relevantes dos sistemas de classificação geomecânica mais comumente 
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utilizados em operações realizadas em mineração subterrânea.  

 

2.4.1. PARÂMETROS DE CAMPO PARA CLASSIFICAÇÃO 
GEOMECÂNICA 

Além dos ensaios de laboratório para quantificar a resistência e outras propriedades das 

rochas a serem discutidas com maior detalhe nas seções seguintes deste capítulo; os 

parâmetros empíricos também são utilizados em diferentes métodos de classificação de 

maciços rochosos. Os parâmetros de campo foram tecnicamente descritos pela       

ISRM (1978). Abaixo eles são listados e caracterizados de forma expedita por 

Hutchinson e Diederichs (1996), mostrando a importância de cada um para uma análise 

de campo da integridade relativa do maciço rochoso, conforme entendimento de 

domínio geral no meio técnico desta disciplina:  

 

Resistência da rocha intacta – As rochas mais duras são mais estáveis em condições 

normais do que as rochas brandas. A rigidez geralmente está correlacionada diretamente 

com a resistência.  Este dado pode ser obtido no campo pela técnica do esclerômetro de 

Schmidt4.  

 

Tensões no maciço - Em profundidade moderada, o maciço rochoso está razoavelmente 

confinado e as fraturas podem ser mantidas seladas. Próximas à superfície, em áreas de 

lavra em estágios avançados e que se tornaram relaxadas, as juntas podem abrir-se, 

reduzindo a rigidez, a resistência e a estabilidade. Em profundidades maiores, as tensões 

induzidas pela criação da escavação podem exceder a resistência da rocha, o que resulta 

em instabilidade e fraturamento induzidos. 

 

Frequência da descontinuidade ou qualidade do testemunho de sondagem - O 

testemunho de sondagem diamantada, derivado de perfuração geotécnica ou de 

exploração, fornece um meio conveniente para avaliar a integridade estrutural do 

maciço rochoso antes da escavação. Várias quebras naturais no testemunho indicam um 

maciço rochoso altamente fraturado que, provavelmente, se desestabilizará quando 

                                    

 
4    A metodologia para obtenção da RCS de amostras de rocha no campo não será aqui abordada, pois esta técnica não foi utilizada 

no estudo ora apresentado.  
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escavado. 

 

Persistência - As juntas ou fraturas que são muito persistentes (longas) combinam-se 

com outras estruturas para formar grandes blocos de rocha soltos. Estes podem 

necessitar de suporte para garantir a estabilidade da escavação. 

 

Espaçamento - As juntas com espaçamento muito estreito entre si resultam em blocos 

com tamanho menor, o que aumenta o potencial para mudanças internas na estrutura da 

rocha, favorecendo movimentos que reduzem sua resistência.  

  

Condição da fratura e da sua superfície - Fraturas planares deslizam melhor do que 

aquelas com superfícies onduladas ou recortadas. Similarmente, superfícies lisas ou 

polidas têm a resistência ao deslizamento friccional mais baixa do que superfícies 

ásperas ou recortadas. Juntas abertas ou com preenchimento - dependendo do tipo de 

material - geralmente são menos estáveis do que as fraturas seladas ou com rugosidade.  

 

Presença de água – A presença de água pode desestabilizar uma escavação por erosão 

ou enfraquecimento das superfícies da junta. Além disso, a pressão da água reduz a 

resistência ao atrito para o deslizamento nos planos de fraturas e desestabiliza ainda 

mais o maciço rochoso. 

 

Orientação - As fraturas podem cruzar com uma escavação em orientações 

desfavoráveis, criando a possibilidade de desplacamentos, deslizamento de blocos, 

deslizamento induzido por tensão ou separação na parede da escavação. 

    

2.5. SISTEMAS DE CLASSIFICAÇÃO DE MACIÇOS ROCHOSOS 

Pela exposição feita nos itens anteriores, pode-se entender a importância da 

caracterização dos parâmetros de classificação geomecânica para a integridade relativa 

do maciço rochoso. Essa importância é confirmada por Milne et al., (1998), que 

mostram que os sistemas de classificação de maciços rochosos constituem uma parte 

essencial na análise empírica de um projeto de mineração.  
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Os sistemas de classificação são usados para agrupar áreas com características 

geomecânicas semelhantes, prover diretrizes de desempenho de estabilidade e 

selecionar o tipo apropriado do suporte. Recentemente, os sistemas de classificação têm 

sido freqüentemente usados em conjunto com outros métodos analíticos e com 

simulações numéricas. Houve um aumento significativo de trabalhos que unem índices 

de classificação e os parâmetros m e s do critério de ruptura proposto por Hoek e Brown 

(1995), entre outros. Os valores encontrados a partir das classificações do maciço então 

são usados como parâmetros contribuintes para os modelos numéricos. Tudo isso 

mostra a relevância do uso dos parâmetros de campo do maciço rochoso, como uma 

ferramenta associada aos ensaios de laboratório, para o fornecimento de dados aos 

programas computacionais empregados para análises de estabilidade do maciço, os 

quais buscam a proposição de medidas que minimizem os riscos relacionados às 

atividades para escavações subterrâneas ou a céu aberto. 

 

O objetivo primário de todos os sistemas de classificação é o de quantificar as 

propriedades intrínsecas do maciço rochoso. Outro objetivo é o de investigar como as 

condições de forças externas influenciam o comportamento do maciço rochoso. O 

entendimento desses processos pode conduzir a uma previsão do comportamento do 

maciço rochoso em diferentes condições. 

 

De uma grande variedade de sistemas empíricos de classificação, somente três deles, 

por serem mais usados no caso da mina Cuiabá terão sua abordagem mais detalhada 

nesta dissertação. São eles o Sistema Q (Barton et al., 1974), Sistema RMR                    

(Bieniawski, 1976 e 1989) e GSI ( Hoek et al., 1995). O RQD, proposto por Deere et al. 

(1967), também será aqui tratado de forma diferenciada por ser um parâmetro 

constitutivo de outros importantes sistemas de classificação e bastante usado para 

avaliações em testemunhos de sondagem, ainda na fase de avaliação de projetos. O 

Índice Q’, derivado do Sistema Q, o Método do Gráfico de Estabilidade - N (Mathews 

et al., 1981) e o Método do Gráfico de Estabilidade Modificado – N’ (Potvin, 1988), os 

quais podem ser considerados como  sistemas de classificação, modificados do Sistema 

Q, também serão aqui apresentados. Por utilizarem alguns dos parâmetros advindos 

desse Sistema acima mencionado, para avaliações de suporte com uso de cabos de aço e 

estabilidade em grandes escavações de lavra subterrânea, tornam-se referências 
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necessárias para o desenvolvimento da proposta aqui empreendida.  

 

2.5.1. ÍNDICE DE QUALIDADE DA ROCHA (RQD) 

O parâmetro RQD (Rock Quality Designation) foi definido por Deere et al. (1967) para 

dar uma estimativa quantitativa para a qualidade do maciço rochoso, mediante 

testemunhos obtidos em sondagens rotativas. Trata-se de um índice modificado da 

recuperação de testemunho, definido como o comprimento dos pedaços de testemunho 

maiores que 100 mm, dividido pelo comprimento total do testemunho. Só deve ser 

calculado sobre testemunhos contínuos, normalmente com um mínimo de 1,5m de 

comprimento. O processo correto de medir o comprimento das partes do testemunho e o 

cálculo do RQD está ilustrado na Figura 2.10 

 

 

Figura 2.10 - Processo para medir e calcular o RQD (modificado de Bieniawski, 1989) 
 

Originalmente, o RQD foi introduzido para uso em testemunhos com diâmetro NX 

(54,7 mm), empregando o comprimento mínimo de 100 mm para os pedaços individuais 

de testemunhos. Com o passar dos anos, vários fatores de correção foram introduzidos 

para possibilitar o cálculo do RQD para outros diâmetros de testemunhos. A abordagem 

mais comum define o valor do limite como igual a duas vezes o diâmetro do 
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testemunho. De acordo com Milne et al. (1998), o comprimento limite do testemunho 

seria de 75 mm para os testemunhos perfurados com diâmetro BQ, e de 50 mm para o 

diâmetro AQ. Esses autores, no entanto, opinam que o comprimento mínimo de 100 

mm deveria ser usado para o cálculo do RQD para todos os diâmetros de testemunhos, 

tendo-se, porém, o cuidado de serem ignoradas as quebras devidas à perfuração e 

manuseio dos testemunhos.  

 

Quando há exposição do maciço rochoso, a estimativa do RQD é feita pelo 

espaçamento médio das fraturas na área mapeada, obtido pela divisão do número de 

fraturas pelo comprimento de uma linha transversal a elas. O RQD pode ser estimado 

pela média do espaçamento das fraturas, o que pode ser feito com base na equação 2.20, 

de Priest e Hudson (1976), citado em Milne et al., (1998): 

 

RQD = 100e(-0,1λ) *(1 + 0,1λ) (2.20) 

 

Onde λλλλ é igual a freqüência por metro das fraturas. 

  

Para uma área exposta, com uma visão tridimensional mais apropriada do espaçamento 

das fraturas, Palmström (1982) definiu a contagem do número de fraturas 

(descontinuidades) por unidade de volume do maciço rochoso, indicando o parâmetro 

Jv como o número de fraturas presente em 1m³ de rocha, conforme a Equação 2.21: 

Jv =Σ1/Si (2.21) 

 
Onde Si é a freqüência de fraturas por metro (FF/m) para o conjunto de fraturas. 

 

Palmström (1996) diz que as descontinuidades aleatórias também podem ser 

consideradas na contagem volumétrica, acrescentando-se ao cálculo de Jv o valor 

encontrado pela divisão do número de descontinuidades aleatórias (Nr) verificadas na 

área de observação pelo denominador 5, indicado pela experiência do autor supracitado, 

ou seja, como na Equação 2.22 :  
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Jv = Σ1/Si  +  Nr /5. (2.22) 

 

O RQD está relacionado com Jv  pela  Equação 2.23: 

RQD = 115 - 3,3 Jv (2.23) 

 

Sendo RQD = 100% quando Jv  ≤ 4,5. 

 

As principais desvantagens relativas ao uso do RQD referem-se ao fato de que ele é 

sensível em relação à direção de medidas e insensível para mudanças do espaçamento 

das descontinuidades, quando esse espaçamento é acima de 1m. Para Milne et al. 

(1998), a principal vantagem para  o uso do RQD é a de indicar que o maciço rochoso é 

provavelmente de baixa qualidade. A Tabela 2.2 abaixo mostra os intervalos da 

qualidade da rocha em função do valor do RQD: 

 

Tabela 2.2 Intervalos para qualidade da rocha em função do RQD. 

Índice de Qualidade da Rocha Valor do RQD 

Muito Fraca 

Fraca 

Razoável 

Boa 

Excelente 

0-25 

25-50 

50-75 

75-90 

90-100 

 

Embora o RQD seja um índice simples e aprovado, considerado sozinho não é 

suficiente para fornecer uma descrição adequada do maciço rochoso, pois ele não leva 

em conta apenas a orientação e condição das descontinuidades, o tipo de preenchimento 

das fraturas e a condição de tensão do maciço.  

   

2.5.2.  SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO RMR (ROCK MASS RATING SYSTEM) 

O sistema RMR (Rock Mass Rating System), conforme relatado em Bieniawski (1989), 

é também conhecido como Classificação Geomecânica. Foi desenvolvido por esse autor 
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nos anos 1972-1973. Bieniawski (1974) propôs o sistema empírico de classificação 

geomecânica RMR para túneis cuja geometria era em forma de ferradura, escavados a 

fogo, num maciço sujeito a tensão vertical acima de 25 MPa (a uma profundidade 

aproximada de 900m). No decorrer do tempo 351 casos foram analisados, gerando com 

isso maiores registros de dados adicionais à classificação, o que possibilitou 

significativas mudanças nos pesos dos diferentes parâmetros utilizados.  

 

2.5.2.1. PROCEDIMENTOS PARA CLASSIFICAÇÃO 

Hutchinson e Diederichs (1996) apresentam um refinamento do sistema de classificação 

RMR apresentado em Bieniawski (1989), mencionando as alterações e ajustes 

realizados e indicam um fator numérico para cada um dos seis parâmetros usados para a 

classificação do maciço rochoso, segundo o RMR: 

 

RMR = A1 + A2 + A3 + A4 + A5 + B 2.24 

 

Os seis parâmetros utilizados para classificar o maciço rochoso são definidos de acordo 

com a relação abaixo: 

                                        Fator  Peso 
• Resistência uniaxial do material da rocha intacta:  Al     0 - 15 

• Designação de Qualidade de Rocha, RQD:   A2    3 - 20 

• Espaçamento das descontinuidades:    A3  5 - 20 

• Condição das descontinuidades:    A4  0 - 30 

• Condições do lençol freático:     A5  0 - 15 

• Orientação das descontinuidades (ajuste para túneis e minas): B           (-12) – 0 
  

 

O fator numérico atribuído a cada categoria acima e a soma dos pesos desses fatores 

produzem a classificação do maciço rochoso, segundo o RMR. 

 

Na aplicação dessa classificação, o maciço é dividido em regiões e cada uma delas é 

classificada separadamente. Essas regiões são divididas pelas principais características 

estruturais, mudanças do tipo de rocha e grandes mudanças do espaçamento das 

descontinuidades, principalmente. O sistema RMR é apresentado em tabelas, nas quais 

são atribuídos os pesos para os seis parâmetros acima listados. Os valores atribuídos a 
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cada fator numérico são somados para a obtenção do valor de RMR (máximo de 100 

pontos) e, conseqüentemente, da classe do maciço. O RMR é um valor de referência que 

também serve para deduzir parâmetros preliminares de deformabilidade, resistência e 

tempo de auto-sustentação do maciço, assim como para estabelecer correlações para 

outras grandezas. 

 

Os parâmetros do sistema são simples e claros, podendo ser obtidos rapidamente com 

um custo relativamente baixo e englobando características de abertura, persistência, 

rugosidade e alteração das paredes das descontinuidades. O espaçamento é 

individualizado em um parâmetro adicional; a orientação das descontinuidades é 

considerada em separado como um parâmetro de ajuste que depende da orientação das 

descontinuidades com relação à orientação da escavação. 

 

Segundo Hoek e Brown (1980), o sistema RMR foi calibrado em túneis a pouca 

profundidade e em maciços de boa qualidade, e não considera o estado de tensões do 

meio rochoso. Para as atividades de mineração, essa classificação é considerada algo 

conservativa, o que é amplamente discutido em Bieniawski (1989). De acordo com 

Hoek et al. (1995), uma modificação apropriada para a classificação RMR direcionada 

para a engenharia de minas deve levar em conta as tensões in-situ, as tensões induzidas 

aplicadas em mineração, os efeitos das detonações e o grau de alteração ou 

intemperismo do maciço rochoso. 

 

Baseado nessa relação e nos parâmetros detalhadamente descritos por Bieniawski 

(1989), Hutchinson e Diederichs (1996) propuseram as tabelas 2.3 a 2.10 para a 

classificação do maciço rochoso segundo o RMR, conforme se vê a seguir: 

 
Tabela 2.3 Classes do maciço rochoso,  segundo sistema RMR. 

 Classe do Maciço Rochoso Descrição RMR 

I 

II 

III 

IV 

V 

Rocha Muito Boa 

Rocha Boa 

Rocha Razoável 

Rocha Fraca 

Rocha Muito Fraca 

81-100 

61-80 

21-40 

21-40 

0-21 
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Segundo esses autores, o maciço rochoso deve, inicialmente, ser dividido em zonas 

geológica e geomecanicamente distintas. Cada zona deve ser classificada 

separadamente. Se durante o processo de classificação forem notadas alterações 

significativas no caráter estrutural ou no perfil da escavação proposta, deverão ser feitas 

subdivisões e classificações adicionais até que todas as zonas geomecânicas distintas 

sejam identificadas e uma classificação distinta para cada uma delas seja atribuída. 

Essas zonas permitem adaptação do projeto às condições locais e fornecem uma 

referência imediata para um planejamento futuro.  

Os parâmetros da classificação RMR, nesse trabalho aqui focalizado, são distribuídos 

em grupos, que os autores consultados chamam de “Fatores”, os quais são abaixo 

mostrados e descritos. 

 

Fator Al – Resistência do Material da Rocha Intacta 

A resistência da rocha intacta pode ser obtida a partir de testes de resistência à 

compressão uniaxial (ISRM, 1981) ou a partir de testes de Índice de Carga Puntual5 

(Hoek e Brown, 1980), conforme se mostra na Tabela 2.5 abaixo: 

 
Tabela 2.4 Fator A1 - Resistência do Material da Rocha Intacta 

Resistência à Compressão 
Uniaxial (MPa) 

Índice de Resistência da Carga 
Puntual (MPa) 

Fator 
A1 

>250 

100-250 

50-100 

25-50 

5-25 

1-5 

>10 

4 -10 

2 -4 

1 -2 

n/a 

n/a 

15 

12 

7 

4 

2 

1 

 

 

Fator A2 – Índice de Qualidade de Rocha, RQD 

O RQD é usado na classificação RMR como uma medida da sua integridade estrutural: 

 

                                    

 
5 Esta metodologia, conforme já referido na Nota 3  não é aqui detalhada por não estar no escopo do estudo desenvolvido. 
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Tabela 2.5 Fator A2 – Índice de Qualidade da Rocha, RQD. 

Descrição da Qualidade da 
Pedra 

RQD 
% 

Fator 
A2 

Rocha Muito Boa 

Rocha Boa 

Rocha Razoável 

Rocha Fraca 

Rocha Muito Fraca 

90-100 

75-90 

50-75 

25-50 

0-25 

20 

17 

13 

8 

3 

 

Fator A3 – Espaçamento das Descontinuidades 

É calculado pela média do espaçamento real para cada conjunto de juntas. Deve-se usar 

o menor desses valores médios para determinar o Fator A3, conformeTabela 2.6: 

Tabela 2.6 Fator A3 – Espaçamento das descontinuidades. 

Média Mínima do Espaçamento de Descontinuidades 
Fator 
A3 

>200 

60-200 

20-60 

6-20 

<6 

20 

15 

10 

8 

5 

 

Fator A4 – Condições das descontinuidades 

Com base nas informações sobre o caráter das superfícies de descontinuidade e 

utilizando as categorias abaixo relacionadas, é possível calcular o Fator A4, conforme 

Tabela 2.7 abaixo: 

 

Tabela 2.7 Fator A4 – Condições das descontinuidades. 

Descrição das superfícies de descontinuidade 
(Rugosidade, Persistência, Abertura, Condição da Parede) 

Fator 
A4 

Superfícies muito rugosas, não contínuas (não persistentes), 
Sem separação (contato total da parede), paredes de juntas intemperizadas 3 0  

Superfícies levemente rugosas, moderadamente persistentes, 
Separação < 1 mm, parede da junta levemente intemperizada 2 5  

Superfícies levemente rugosas, moderadamente persistentes, 
Separação < 1 mm, Parede da junta altamente intemperizada 

3 0  

Com superfície de deslizamento ou  bandas < 5 mm ou separação 1 – 5 m 
contínua (Altamente persistente) 

1 0  

Bandas macias (ou argila) > 5 mm de espessura ou separação > 5 mm 
contínua (Altamente persistente) 0  
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Quanto mais informações estiverem disponíveis e um grau maior de precisão for 

garantido (em parte, por causa da natureza dominante desse parâmetro em relação ao 

RMR), deve-se usar a Tabela 2.8 para calcular o Fator A4. Considera-se cada subfator 

separadamente e, em seguida, adicionam-se os resultados para obter A4 (Equação 2.25). 

. 

 
A4 = E1 + E2 + E3 + E4 + E5 

 
(2.25) 

Tabela 2.8 Pesos dos subfatores do Fator A4. 

Persistência 
ou 

Extensão 
( E1 ) 

Separação 
ou Abertura 

( E2 ) 

Rugosidade da 
superfície 

 ( E3 ) 

Infiltração 
ou Goiva 

( E4 ) 

Intemperismo da Parede da 
Junta 
( E5 ) 

< 1 m 
 

(6) 

Nenhum 
 

(6) 

Muito rugosa 
 

(6) 

Nenhum 
 

(6) 

Não intemperizado 
 

(6) 

1 - 3 m 
 

(4) 

< 0.1 mm 
 

(5) 

Rugosa 
 

(5) 

Muita infiltração  
< 5 mm 

(4) 

Levemente 
intemperizado 

(5) 

3 - 10 m 
 

(2) 

0.1 - 1.0 
mm 

 
(4) 

Levemente rugosa 
 

(3) 

Muita infiltração 
> 5 mm 

(2) 

Moderadamente 
intemperizado 

(3) 

10 -20 m 
 

(1) 

1 -5 mm 
 

(1) 

Liso 
 

(1) 

Pouca infiltração 
> 5mm 

(2) 

Altamente 
intemperizado 

(0) 

> 20 m 
 

( 0 ) 

> 5 mm 
 

( 0 ) 

Com superfície de 
deslizamento 

( 0 ) 

Pouca infiltração  
> 5 mm 

( 0 ) 

Sem aderência 
 

( 0 ) 
 

 

 

Fator A5 – Presença de água 

A presença de água (ou infiltração persistente na profundidade) pode desempenhar um 

papel significativo no comportamento do maciço rochoso, pois altera as condições da 

superfície da junta com o tempo e cria uma condição de “tensão efetiva”, na qual a 

pressão normal da rocha é liberada nas superfícies da junta, o que reduz a resistência ao 

atrito. O RMR considera este efeito através da inclusão do Fator A5, conforme Tabela 

2.9: 
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 Tabela 2.9 Fator A5 – Presença de água. 

Pressão da Água Fluxo em litros para 
cada 10 m de extensão 

de túnel Tensão principal maior 

Condições  
Gerais 

Fator  
A5 

Nenhum 0 Seco 15 

< 10 < 0.1 Úmido 10 

1 0 - 2 5  0.1 -0.2 Molhado 7 

25 - 125 0.2 - 0.5 Gotejando 4 

> 125 > 0.5 Contínuo 0 
 
 

Fator B – Ajuste da orientação da Junta 

O valor básico do RMR, que é usado para o cálculo dos parâmetros de resistência e para 

classificação do maciço rochoso, independentemente da escavação, inclui apenas a 

soma dos 5 fatores identificados como A. Quando o RMR é usado para determinar os 

requisitos de suporte e para avaliar a estabilidade geral, deve ser considerada a 

orientação relativa das descontinuidades dominantes com relação à escavação. Com os 

ajustes devidos à direção das escavações e aos ângulos de mergulho da família das 

descontinuidades principais, Bieniawski (1989) forneceu as seguintes classes para o 

Fator B para mineração em escavação subterrânea, conforme Tabela 2.10: 

 

Tabela 2.10 Fator B – Ajuste pela orientação da junta 

Orientação do conjunto crítico de juntas (mais prejudicial) 
com relação à escavação de túnel ou mina Fator B 

Muito favorável 0 

Favorável -2 

Razoável -5 

Desfavorável -10 

Muito desfavorável -12 
 
 
 
As descrições da Tabela 2.10 são baseadas na relação da atitude da descontinuidade 

com a orientação da escavação subterrânea conforme resumido na Figura 2.11. Os 

ajustes de orientação das fraturas perpendiculares ao túnel são baseados na suposição de 

que uma contenção específica seria instalada para cada grupo. A diferença entre 

orientação com a inclinação e contra a inclinação vem da capacidade de se tratar os 
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blocos com segurança, antes que se desprendam, quando a orientação é contra a 

inclinação. Quando a direção de descontinuidade não for nem paralela e nem 

perpendicular à galeria, usa-se um ajuste baseado na inclinação que fica entre esses dois 

extremos. Salienta-se aqui uma discrepância entre os autores consultados a respeito da 

influência da atitude da principal descontinuidade com a orientação da escavação, 

embora todos se refiram a Bieniawski (1989). O valor do parâmetro B, que se refere ao 

ajuste acima mencionado, é dado por uma descrição qualititativa tal como “Favorável”.  

A Figura 2.11, modificada de Hutchinson e Diederichs (1996), foi corrigida de acordo 

com a nomeação original no trabalho de Bieniawski (1989).  

 

Figura 2.11 Efeito da orientação da descontinuidade (modificado de Hutchinson e Diederichs, 1996). 
 

Bieniawski (1989) resumiu um número de modificações que poderiam melhorar a 

aplicabilidade da classificação geomecânica RMR à mineração. Além disso, Laubscher 

(1977, 1984), Laubscher e Taylor (1976), Page e Laubscher (1990), Stacey e Page 

(1986), citados em Hutchinson e Diederichs (1995), descrevem um sistema de 

classificação baseado no RMR, chamado de classificação modificada do maciço 

rochoso – MRMR. Este sistema adota os parâmetros para vibrações de desmonte, 

mudança na tensão, influências de outras escavações e redução da estabilidade devido 
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ao tempo de exposição da escavação em estudo.  

 

2.5.2.2. RECOMENDAÇÃO DE SUPORTE BASEADO NO SISTEMA RMR 

Bieniawski (1989) apresenta na Tabela 2.11 as recomendações para uso de suporte de 

galerias. Elas são aplicadas para as escavações realizadas com perfuração e detonação 

convencionais. O trabalho alerta para incertezas dependentes de fatores como 

profundidade abaixo da superfície, tamanho, forma e método de escavação. Essas 

recomendações são para suportes permanentes. 

Tabela 2.11 Guia para escavação e suporte de túneis ( modificado de Bieniawski, 1989). 
 

Classe  do 
Maciço 
Rochoso 

Método de 
escavação 

Tirantes  
(Ø  de 20 mm, com  
calda de cimento) 

Concreto 
projetado Cambotas metálicas 

I - Rocha 
muito boa 

 
RMR: 

 81-100 

Face completa 
Avanço de 3m 

Geralmente não precisa suporte exceto tirantes localizados 
curtos 

II - Rocha 
boa 

 
RMR: 
 61-80 

Face completa 
Avanço de 1 a 1,5m 
suporte pronto a 20m 

da face 

Tirantes localizados 
no teto com 3m de 

comprimento e 
espaçados de 2,5m, 
telamento opcional 

Espessura de 
50mm no teto, 
onde necessitar 

Nulo 

III - 
Rocha 
média 

 
RMR: 
 41-60 

Frente de escavação 
em bancadas (berma) 
1,5 a 3m de avanço na 

abóbada. 
Instalação do suporte 
após cada escavação a 

fogo 
Suporte pronto a 10m 

da face 

Tirantes espaçados 
1,5 a 2m, de 4m de 
comprimento, no 

teto e laterais, com 
telamento no teto 

Espessura de 
50 a 100mm 

no teto e 
30mm nas 

paredes 

Nulo 

IV - 
Maciço 

fraturado 
 

RMR: 
 21-41 

Avanço da abóbada 
em etapas de 1 a 

1,5m. 
Instalação do suporte 

junto com o avanço da 
frente. 

Tirantes espaçados 
1 a 1,5m, de 4 a 5m 

de comprimento, 
teto e paredes, com 

telamento 

Espessura de 
100 a 150mm 

no teto e 
100mm nas 

paredes. 

Cambotas metálicas 
leves a médias, 

espaçadas de 1,5m, 
onde necessário. 

V - 
Maciço 
muito 

fraturado 
 

RMR: < 
20 

Múltiplas frentes 
Avanço da calota de 

0,5 a 1,5m. 
Instalação do suporte 

paralelo com a 
escavação. Concreto 
projetado logo que 

possível após a 
escavação fogo. 

Tirantes espaçados 
1 a 1,5m, de 5 a 6m 
de comprimento no 
teto e laterais com 

telamento.  

Espessura de 
150 a 200mm 

no teto e 
150mm nas 
paredes, e 

50mm na face. 

Cambotas metálicas 
médias a pesadas, 

espaçadas de 0,75m, 
com aduelas de aço. 

Arco invertido. 

 
 

2.5.3. SISTEMA Q – ÍNDICE DE QUALIDADE DO MACIÇO ROCHOSO  

Barton et al., (1974) estudaram um grande número de casos de escavações subterrâneas 

e desenvolveram o Índice Q de escavação em rocha (Rock Tunnelling Quality Index, Q). 
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Esse índice é um meio para classificar maciços rochosos relativo aos parâmetros in situ, 

incluindo a qualidade da rocha, a condição da junta e o estado da tensão. O Índice Q é 

definido na Equação 2.26: 

 

Q = RQD  x Jr  x  Jw    
           Jn       Ja     SRF 

(2.26) 

 

Esses autores propuseram também os seguintes intervalos para indicar a qualidade do 

maciço rochoso com base na avaliação do índice Q, conforme Tabela 2.12 abaixo: 

 

Tabela 2.12 Índice de Qualidade do maciço rochoso ( modificado de Barton et al., 1974). 

Índice de Qualidade da Escavação Subterrânea 
  Q = URQDU  x UJr U  x U  Jw 

                                   Jn       Ja     SRF 
Descrição do maciço rochoso 

0.001 - 0.01 Excepcionalmente fraco 

0.01 - 0.1 Extremamente fraco 

0.1 - 1 Muito fraco 

1 - 4 Fraco 

4 - 10 Razoável 

10 - 40 Bom 

40 - 100 Muito Bom 

100 - 400 Extremamente Bom 

400 - 1000 Excepcionalmente Bom 
 

 

 

Esses intervalos são usados para fazer comparações entre os diferentes tipos de maciço 

rochoso. O índice Q é também usado para determinar a estabilidade das escavações, 

calcular os parâmetros de resistência e rigidez do maciço e fazer recomendações do 

suporte definitivo. Em maciços competentes, em ambiente de escavações mineiras, o 

valor de Q geralmente varia de 0.1 a 100. Os parâmetros que determinam o valor Q são 

descritos nas tabelas 2.13 a até 2.17 adiante. 

 

RQD – Índice de qualidade da rocha 
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O RQD é calculado usando o testemunho de sondagem a partir da área de interesse, 

conforme descrito na seção 2.5.1. Nos casos onde a escavação acha-se exposta, o RQD 

é obtido através de relações empíricas baseadas no espaçamento das descontinuidades. 

Esse parâmetro indica o percentual da rocha que pode ter as propriedades de resistência 

e rigidez comparáveis a uma amostra de laboratório com 10 cm de comprimento de 

rocha intacta. O RQD varia entre 10 e 100 quando está sendo usado no cálculo do 

Índice Q. 

 

Jn - Número de  famílias  de  fraturas 

Jn é determinado a partir dos resultados de mapeamento das descontinuidades, plotagem 

na rede estereográfica e contorno do agrupamento, como mostrado na Tabela 2.13. A 

família de fraturas deve ser relativamente bem representativa, com um agrupamento 

bem distinto. Caso contrário, ele deverá ser considerado como uma descontinuidade 

aleatória. Esse fator considera o número de famílias de descontinuidades repetidas e a 

predominância relativa de disjunção e de fraturamento aleatórios. Jn varia de 0,5 (sem 

juntas) a 20 (rocha completamente fraturada). 

 

Tabela 2.13 Determinação de Jn a partir do número de famílias de descontinuidades 

 

 

A relação RQD/Jn é a representação bruta do tamanho médio do bloco. Os valores de 

RQD/Jn assim calculados variam de 0,5 até 200. Este é um índice extremamente 

grosseiro da dimensão dos blocos. Ele, entretanto, fornece um meio de comparação e 
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pode ser usado para calcular empiricamente os requisitos de comprimento e 

espaçamento do suporte. 

 

Jr - Número da rugosidade da fratura 

Jr estabelece a textura da superfície de pequena e grande escala da descontinuidade. O 

Jr descreve a textura da superfície em escalas maior e menor da família da fratura 

crítica, conforme o esquema apresentado na Tabela 2.14. O parâmetro Jr varia de 0,5 

(desfavorável) a 4,0 (favorável). Adiciona-se 1,0 à Jr se o espaçamento médio da 

família da fratura mais desfavorável exceder 3m. 

 

Tabela 2.14 Rugosidade das descontinuidades (modificado de Hutchinson e Diederichs, 1996). 

 

 

 

Ja - Número de alteração da descontinuidade 

Barton et al. (1974) oferecem uma lista abrangente de classificações de alteração e de 

fatores Ja. A Tabela 2.15, abaixo, está resumida para indicar valores para a escavação de 

rocha competente. 
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Tabela 2.15 Descrição típica para alteração das descontinuidades  em rocha dura. 

Descrição Típica (Conjunto de Juntas Críticas) Ja 

Impermeável 0.75 

Somente descoloração da superfície 1.0 

Parede das juntas levemente alterada. revestimento mineral espaçado. 2.0-3.0 

Revestimento de baixo atrito (clorita, mica, talco, argila)     < 1 mm de espessura 3.0-6.0 

Zonas ou bandas de material fino, baixo atrito                       1 - 5 mm de espessura 6.0-10.0 

Zonas ou bandas espessas de material fino, baixo atrito        > 5 mm de espessura 10.0-20.0 

 
 

O fator Ja descreve a alteração da superfície e a resistência ao atrito da família das 

fraturas críticas e varia de 0,75 (favorável) a 20 (desfavorável). 

 

O resultado da divisão dos parâmetros Jr/Ja representa a integridade e resistência da 

superfície da junta. Esta relação favorece a estabilidade quando a superfície da 

descontinuidade é rugosa e inalterada. Quando as rochas são lisas ou com superfície de 

deslizamento (polida por falhamentos) e/ou quando incluem película ou preenchimento 

com baixo atrito, são consideradas prejudiciais à estabilidade. As fraturas que fazem um 

ângulo menor que 35º com relação à superfície são mais críticas com relação ao 

potencial para desarticulações, seguidas pelas fraturas paralelas à superfície 

considerada. Geralmente, as descontinuidades com planos perpendiculares à superfície 

de uma escavação são menos críticas. Em casos onde o deslizamento por gravidade é o 

modo de movimento dominante, as juntas com inclinação maior que 35º em relação à 

horizontal serão potencialmente mais críticas. É necessário um julgamento subjetivo 

para determinar qual a família mais crítica quanto à relação dos parâmetros Jr/Ja. 

 

Jw - Redução devida à presença de água na fratura 

Jw considera o efeito desfavorável da água e da redução da tensão normal efetiva 

devidos à pressão da água, detalhada na Tabela 2.16. Considera-se a infiltração somente 

se ela for persistente. Não se considera a afluência de água devida ao uso em uma 

perfuração temporária ou aportes provenientes do enchimento hidráulico (backfill). 
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Tabela 2.16 Condição de afluência e pressão de água. 

Presença de água Pressão  
( k P a )  

Jw 

Escavação seca (menos de 5 litros/minuto localmente) < 100 1.0 

Fluxo ou pressão média 100-250 0.66 

Fluxo grande ou alta pressão 
Sem preenchimento da junta 250-1000 0.5 

Fluxo grande ou alta pressão 
Lavagem do preenchimento de junta 250-1000 0.33 

Pressão ou influxo excepcionalmente grande 
Decréscimo após escavação > 1000 0.2-0.1 

Pressão ou fluxo excepcionalmente grande 
Nenhuma redução após escavação > 1000 0.1-0.05 

 
 

O fator Jw é responsável pelo efeito de desestabilização devido às altas pressões de 

água e da instabilização ao longo do plano da descontinuidade devido à influência da 

água. Jw varia de 1,0 para escavações secas a 0,05 para escavações com pressão e 

afluência excessiva. 

 

SRF Fator de Redução da Tensão (Casos a e b) 

No Caso (a) da Figura 2.12 de tensões no maciço, o SRF é usado para considerar o 

fraturamento da rocha devido à sobrecarga durante a escavação e o pequeno 

confinamento dos maciços rochosos próximos à superfície.  
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Figura 2.12  O valor do fator SRF (Caso a) com  relação à tensão in situ modificado de Hutchinson e 
Diederichs, 1996). 
 

 

Para tensões altamente anisotrópicas, quando 5<σ1/σ3 <10, reduz-se o valor de σc para 

0,8σc. Para σ1/σ3 >10 reduz-se o valor σc para 0,6σc. O  SRF também pode ser usado 

para considerar as principais zonas de fraqueza em áreas onde sua presença domina o 

comportamento do maciço rochoso e causa relaxação  escavada. No Caso (b), o fator 

SRF é usado quando as zonas de fraqueza influenciam ou fazem intersecção com a 

escavação. Nesse caso, usam-se as orientações constantes na Tabela 2.17 que se segue: 
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Tabela 2.17 SRF – Caso b - zonas de fraqueza na escavação ( modificado de Grimstad e Barton, 1993).  
6. CONDIÇÃO DAS TENSÕES NO MACIÇO SRF  

a. Zonas de baixa resistência interceptando a escavação 

A. Ocorrências múltiplas contendo material argiloso ou 
rocha quimicamente decomposta (qualquer 
profundidade) 

10 

B. Ocorrência específica contendo material argiloso ou 
rocha quimicamente decomposta (profundidade da 
escavação < 50 m) 

5 

1. No caso de ocorrência de zonas de baixa 
resistência relevantes, mas não 
interceptando a escavação, recomenda-se a 
redução dos valores de SRF de 25 a 50%. 

C. Ocorrência específica contendo material argiloso ou 
rocha quimicamente decomposta (profundidade da 
escavação > 50 m) 

2,5 
 

D. Ocorrência múltiplas de zonas de material cisalhado em 
rochas competentes, isentas de argila e com blocos 
desagregados de rocha (qualquer profundidade) 7,5 

 

E. Ocorrência específica de zonas de material cisalhado 
em rochas competentes, isentas de material argiloso 
(profundidade de escavação < 50 m) 

5 
 

F. Ocorrências específicas de zonas de material cisalhado 
em rochas competentes, isentas de material argiloso 
(profundidade da escavação >50 m) 2,5 

 

G. Ocorrência de juntas abertas e intenso fraturamento do 
maciço (em qualquer profundidade). 5 

 

b. Rochas competentes (comportamento rígido das deformações) 

σ1, σ3: tensões principais 
σc: resistência à compressão simples 
σt: resistência a tração (carga puntiforme) 

 (σc/σ1) (σt/σ1)  

H. Tensões baixas, subsuperficiais 
>200 >13 >2,5 

J. Tensões Moderadas 10-200 0,66-13 1,0 

2. No caso de tensões subsuperficiais (ver H), 
adotar SRF = 5 quando a profundidade da 
abóbada da escavação abaixo da superfície 
do terreno for menor que a sua dimensão 
característica (largura do vão) 

K. Tensões elevadas (eventuais 
problemas de estabilidade das 
paredes) 

5-10 0,66-0,33 
0,5-
2,0 

L. Condições. moderadas de 
fraturamento (rockburst) 

2,5-0 0,16-0,33 5,0-
10,0 

3. Para maciço muito anisotrópico, introduzir 
correções de σc e σt de acordo com os 
seguintes critérios:  

a) 5≤ σ1/σ3 ≤ 10:reduzir σc para 0,8σc e σt 

para 0,8σt 
 b) σ1/σ3 >10: reduzir σc para 0,6σc e σt 

para 0,6σt 

M. Condições intensas de rocha 
explosiva (rockburst) <2,5 <0,16 10,0-

20,0 
 

c. Rochas incompetentes (comportamento plástico às deformações) 

N. Tensões moderadas 5,0-
10,0 

 

O. Tensões elevadas 10,0-
20,0 

 

   d. Rochas expansivas (atividade expansiva química dependente da presença da água) 

P. Tensões moderadas 5,0-
10,0 

 

R. Tensões elevadas 10,0-
20,0 
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Algumas recomendações ou notas explicativas sobre o parâmetro SRF estão abaixo 

listadas: 

1. Reduzir os valores indicados para SRF em 25-50% quando as zonas de fraqueza 
influenciam, mas não fazem intersecção com a escavação. 

2. Usar SRF - Caso a - se a rocha intacta dominar a resposta à tensão. Use SRF - 

Caso b - se o maciço rochoso contiver argila ou se as zonas de fraqueza de maior 

escala estiverem presentes. Nesse caso, a rocha intacta representará muito pouco 

na resposta à tensão.  

 

O Anexo I trata de um guia completo para determinação do índice Q, atualizado por  

Grimstad e Barton (1993), inclui outras notas explicativas que completam a orientação 

para a classificação pelo Sistema Q. 

 

O SRF modifica o Índice Q em função de considerar que altas tensões in situ podem 

causar danos associados à compressão da rocha. O efeito de desestabilização de tensões 

de confinamento muito baixas no maciço estruturado também é considerado. Qualquer 

uma das condições resultará em um valor maior de SRF e, portanto, em um valor menor 

de Q. O SRF otimizado é conseguido sob tensão de confinamento moderado que 

confina as paredes da fratura e não traz nenhum risco de sobre-solicitação na rocha 

intacta. O SRF também é afetado pelas zonas de cisalhamento de larga escala que 

podem causar condições desfavoráveis para a escavação. 

 

 A relação Jw/SRF é um fator complexo que representa o estado de tensão (e 

resistência) ativa em um maciço rochoso, pois ele ocorre in situ e pode ser alterado pela 

presença de água e exaustão estrutural de corte transversal. A tensão ativa (Jw/SRF) é 

formada por dois agentes externos (água e tensão). O parâmetro SRF é a medida de: 1) 

perda da capacidade de resistência em função de escavações feitas ao longo de zonas de 

cisalhamento e de maciços rochosos incompetentes; 2) tensões em maciço rochoso 

competente (rúptil); e 3) efeito de expansão lateral (squeezing) no caso de maciço 

rochoso plástico (incompetente). Esse parâmetro pode ser considerado como o índice 

das tensões totais do maciço rochoso. O índice de influência da ação da água 

subterrânea Jw é uma medida da pressão de água, através da redução da resistência 
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efetiva da tensão normal. Assim, a parcela (Jw/SRF) é um fator empírico que descreve, 

de certa forma, a tensão efetiva no maciço rochoso. 

Na Figura 2.13 abaixo são mostradas as recomendações atualizadas por Grimstad e 

Barton (1993), para tratamento de maciços rochosos, baseada na classificação 

geomecânica pelo sistema Q.   

 

 

Figura 2.13 Classificação do maciço e recomendação de suporte (Grimstad e Barton,1993 - 
modificado de   Hutchinson e Diederichs,1996). 
 

2.5.4. DIFERENÇAS E CORRELAÇÕES ENTRE RMR E SISTEMA Q 

Vardokos e Gutierrez (2005) referindo-se às diferenças entre RMR e Sistema Q, 

salientam que o peso atribuído ao espaçamento das descontinuidades pelo Sistema RMR 

é baseado na existência de três famílias de descontinuidades. Afirmam que o próprio 

Bieniawski  reconhece que a aplicação em maciços rochosos que possuem poucas 

famílias apresenta um resultado muito conservador. Em tais condições, é proposto, 

então, por esses autores um acréscimo de 30% para o valor encontrado para o 

espaçamento das descontinuidades (FF/m)6.  

  

Convém observar, ainda, que o Sistema RMR não incorpora o fator SRF (tensão – 

                                    

 
6Apesar de representar uma proposição interessante, esse critério não foi adotado na atualização da classificação do maciço rochoso 

da mina Cuiabá.  
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resistência), como o Sistema Q, e utiliza apenas o conceito de resistência da rocha  

intacta (RCS). O RMR reconhece a importância da orientação estrutural relativa à 

direção da escavação onde a descontinuidade ocorre. O Sistema Q apenas recomenda 

que os parâmetros Ja e Jr sejam obtidos da família mais representativa do local de 

observação. 

 

As fraquezas dos sistemas de classificação acima mostrados já eram reconhecidas por 

Matthews et al. (1981) e Potvin (1988), que modificaram o Sistema Q para obtenção do 

índice Q’, quando propuseram, respectivamente, o Número de Estabilidade N e o 

Número de Estabilidade Modificado N’, os quais serão aqui individualmente abordados 

em tópicos subseqüentes. Bieniawski (1976) propôs a correlação entre RMR e Índice Q 

baseado em 111 casos estudados. A correlação encontrada é mostrada na Equação 2.27: 

RMR= 9lnQ + 44                                                          (2.27) 

 
A equação acima, embora muito popular, apresenta baixa confiabilidade (Singh e Goel, 

1999). A dificuldade de correlacionar Q e RMR, como é mostrado por Milne et al. 

(1998), é devida ao fato de que os dois sistemas não são verdadeiramente equivalentes. 

Milne et al. (1998), baseados em Choquet e Hadjigeorgiu (1993), apresentam uma 

tabela com várias equações para correlação entre RMR e Sistema Q7.  

 

Barton (2002) apresenta, juntamente com a tabela para recomendação de suporte 

baseada no Sistema Q (Grimstad e Barton, 1993), outra proposição para a correlação 

entre RMR e Sistema Q, que foi definida em Barton (1995), conforme a Equação 2.28 e 

a Equação 2.29: 

 

RMR = 15 logQ+ 50                                                         (2.28) 

Q = 10(RMR-50)/15                                                          (2.29) 

A relação indicada na equação de Bieniawski (1976) ainda é a mais utilizada em 

                                    

 
7 Os resultados não são aqui apresentados  por não estarem no escopo desta dissertação. 
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trabalhos, particularmente os de consultorias técnicas internacionalmente reconhecidas 

– como, por exemplo, a ITASCA, que necessitam utilizar a correlação entre esses dois 

sistemas para obtenção de parâmetros do maciço rochoso a serem utilizados em 

modelagens numéricas.  

 

2.5.5. ÍNDICE DE QUALIDADE DE ROCHA MODIFICADA, Q'8 

 

O Índice de Qualidade da Rocha ou Sistema Q, como já mostrado, tem sido usado com 

grande sucesso para escavações de túneis em maciços rochosos. Os seis parâmetros que 

são considerados para avaliar a estabilidade do maciço rochoso também indicam o 

suporte necessário para a escavação subterrânea. O parâmetro SRF, entretanto, torna-se 

redundante quando o sistema de classificação é usado para calcular as propriedades do 

maciço rochoso como objetivo de modelagem analítica e numérica do projeto, pois a 

influência da tensão já é considerada dentro do modelo. Dessa forma, o Índice Q 

modificado - Q’ é determinado da forma seguinte, na Equação 2.30 abaixo: 

Q’ = RQD/Jn  x Jr/Ja (2.30) 

 
Ao SRF é atribuído o valor 1,0 e é equivalente a um maciço rochoso moderadamente 

ajustado, mas não excessivamente solicitado. Na maioria dos ambientes de mineração 

subterrânea em rocha competente, as escavações são relativamente secas (não se 

considera o fluxo da água usada na mina para perfuração ou enchimento hidráulico). 

Por isso, Jw também pode ser definido como 1,0. Em ambientes com altas pressões de 

água, a análise baseada na tensão deve incluir os efeitos das pressões e fluxo de água se 

Jw for derivado de Q’. 

 

O parâmetro Q’ deve refletir melhor o aspecto do maciço rochoso, independentemente 

do tamanho e do formato da escavação que são considerados separadamente em outros 

tipos de análise. O Índice Q’ é usado para calcular o módulo e a resistência do maciço 

rochoso (Hoek et al., 1995) enquanto se usa o Q original diretamente quando se aplicam 

                                    

 
8 Ao especificar o Índice Q’, aqui se referindo ao Índice da Qualidade Modificada da Rocha, usa-se a apóstrofe (’) para distingui-lo 

do Índice Q, de Barton et al.( 1974).  
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as recomendações de suporte e de estabilidade de Barton et al. (1974). O Índice Q', com 

valor de Jw igual a 1,0, é usado junto com outros fatores, levando-se em conta 

disjunção, geometria do realce e sobre-solicitação, para determinar o Número de 

Estabilidade ou Índice N (Mathews et al., 1981), sendo também usado no método do 

Gráfico de Estabilidade Modificada – Índice N’ (Potvin, 1988; Bawden, 1993 e Hoek et 

al., 1995), conforme indicação oferecida por  Hutchinson e Diederichs (1996),  para 

dimensionar realces abertos em mineração e para o planejamento de suporte com uso de 

cabos de aço nesses ambientes. 

 

2.5.6. INDÍCE DE RESISTÊNCIA GEOLÓGICA ( GSI )  

De acordo com Hoek (1998), o Índice de Resistência Geológica (GSI – Geological 

Strength), introduzido por Hoek (1994) e Hoek et al. (1995) é um sistema que permite 

uma estimativa de redução da resistência do maciço rochoso para diferentes condições 

geológicas. Ainda em Hoek (1998) são relacionados os parâmetros que descrevem as 

características do maciço rochoso e como eles são calculados.  

 

Segundo a literatura acima indicada, para rochas de boa qualidade (GSI >25 ), o valor 

de GSI pode ser estimado diretamente da versão original da classificação RMR76 

(Bieniawski, 1976). Para a versão RMR89 (Bieniawski, 1989), o valor a ser usado é    

GSI = RMR89 – 5. Hoek (1998) salienta que o valor igual a 5 pontos a ser subtraído do 

RMR89   para obtenção do GSI é devido à condição de água no terreno  que possui o 

peso igual a 15 para o RMR89  e, para o RMR76 este peso  possui o valor igual a 10 

pontos.  O ajuste para orientação da principal família de descontinuidade com a direção 

da escavação (Fator B da tabela de classificação do sistema RMR) também deve ser 

considerado igual a zero tanto para RMR76 como para RMR89 (Hoek, 1998).   O Índice 

GSI também pode ser estimado a partir de descrições geológicas que levam em 

consideração as estruturas e as condições das superfícies dessas descontinuidades e que 

são apresentadas na forma de ábaco. 

 

Marinos e Hoek (2000) apresentam uma revisão para a estimativa das propriedades da 

resistência do maciço rochoso baseado no GSI. A discussão apresentada começa pela 

variação de valores do GSI para maciços rochosos típicos com ênfase especial para 
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maciços rochosos heterogêneos. O ábaco da Figura 2.14 mostra a variação típica do GSI 

para maciços rochosos constituídos por rochas metamórficas xistosas, o qual se baseia 

nas condições da foliação e de outras descontinuidades presentes no maciço, segundo 

M. Truzman (1999), referenciado como comunicação pessoal no trabalho de Hoek 

(2001). Marinos e Hoek (2001) também apresentam um ábaco para a estimativa das 

propriedades geotécnicas para maciços rochosos heteregêneos tais como flysch 

(sedimentos impuros). Os intervalos dos valores para o GSI são caracterizados pelos 

aspectos granulométricos e pelas estruturas tectônicas resultantes dos processos 

geológicos impressas na rocha. Desde Hoek (1998) o ábaco para estimar o GSI baseado 

em descrições geológicas alerta que escolher um intervalo para a variação do GSI é 

mais apropriado do que estabelecer um número fixo ao se caracterizar uma determinada 

unidade geológica.  

  

 

Figura 2.14 Ábaco para determinação do GSI  para maciços fraturados (modificado de Hoek, 2001).  
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Marinos et al. (2005) apresentam uma revisão para o uso do GSI, abordando sobre suas 

aplicações e limitações. Esses autores lembram que o GSI é limitado e não deve ser 

aplicado quando houver uma orientação estrutural dominante ou quando o espaçamento 

das descontinuidades não for percebido nas dimensões da abertura. Para esses autores 

nem sempre a descrição de campo irá se encaixar nos quadros da tabela do GSI e, 

nesses casos, o mais apropriado seria encontrar posições intermediárias entre as figuras 

apresentadas no ábaco. Citam, ainda, que a aquisição de dados para determinação do 

GSI varia conforme a fonte de informações e enumeram observações a esse respeito, 

das quais algumas estão abaixo listadas: 

 

1. Em grandes profundidades (>1.000m), as descontinuidades se encontram 

seladas, dessa forma os valores do GSI serão sempre elevados, apresentando 

pouco significado prático. Quando a perturbação tectônica for importante e 

persistente em grandes profundidades, o GSI poderá ser utilizado, porém com a 

devida cautela. 

2. Em maciços rochosos sem descontinuidades e de baixa resistência, o maciço 

rochoso será tratado como intacto e seus parâmetros deverão ser obtidos 

diretamente no laboratório. A classificação GSI não é aplicável. 

 
O critério de Hoek-Brown trata de maciços isotrópicos, em que a ruptura não segue 

direções preferenciais impostas pelas descontinuidades. Porém, em modelamentos 

numéricos envolvendo uma descontinuidade significativa e bem definida, o critério de 

Hoek-Brown poderá ser aplicado, penalizando-se a descontinuidade como elemento de 

fraqueza e para a pontuação do GSI esta penalização não deverá ser considerada. 

No caso de preenchimento nas descontinuidades ou zonas de cisalhamento com material 

argiloso, recomenda-se o uso da tabela do GSI para Flysch (sedimentos impuros). O 

atrito entre as superfícies das descontinuidades é diminuído devido à presença de água, 

alteração ou preenchimento. Nesses casos, nas tabelas de classificação do GSI, 

mostradas por Marinos et al. (2005) é recomendado que se penalize a classificação, 

passando-se a obter os intervalos da coluna à direita daquela originalmente definida.   

Em linhas gerais, o GSI tem grande potencial para uso na geologia/engenharia de rochas 

porque permite uma quantificação do maciço rochoso através de observações 



 62

geológicas, reduzindo as incertezas para o trabalho de engenharia ao permitir um 

entendimento mais simples das características do maciço rochoso. O sistema de 

classificação GSI é utilizado em conjunto com o critério de Hoek-Brown e permite que 

diversos parâmetros do maciço rochoso sejam quantificados para o uso em engenharia. 

2.5.7. MÉTODO DO GRÁFICO DE ESTABILIDADE  

As ferramentas empíricas clássicas como RMR e Q, foram desenvolvidas a partir de um 

banco de dados originados basicamente de túneis em obras de engenharia civil, em 

pequenas a moderadas profundidades. As recomendações oriundas desses sistemas para 

dimensionamento e contenção geralmente resultam em projetos conservadores para 

grandes escavações temporárias ou para escavações das atividades de mineração não 

muito irregulares. 

 

Embora adequados para escavações permanentes, onde a estabilidade deve ser 

primordial, é difícil aplicar esses sistemas para o dimensionamento da contenção para 

grandes realces abertos. Essas áreas expostas por períodos de curta duração podem ser 

projetadas como estruturas temporárias e, no caso de realces regulares, podem tolerar 

localmente quedas ocasionais de pequenos blocos de rocha, desde que a diluição seja 

minimizada e a estabilidade total não seja comprometida. Esses critérios permitem uma 

recomendação otimizada, adequada à exploração de minas subterrâneas. Quando as 

condições do maciço ou a necessidade de escavações determinam o uso de suporte mais 

longos, o cabeamento é a opção mais lógica e tem sido aplicado com êxito. 

 

O RMR (Bieniawski, 1989) contempla a modificação de recomendações de suporte 

baseando-se em tempos de auto-sustentação apropriados para a atividade de mineração, 

enquanto o Índice Q (Barton et al., 1974) tenta incluir aplicações para a mineração 

através do uso da Razão Equivalente de Suporte (ESR — Equivalent Support Ratio).  

 

A classificação do maciço rochoso e a sua relação com as características da escavação 

são feitas pelo Método do Gráfico de Estabilidade Modificado, mediante uso do 

Número de Estabilidade Modificado ou Índice N', como especificado por Potvin (1988), 

Potvin e Milne (1992) e Bawden (1993). Esse Índice N’, normalmente mais utilizado 

nas minas canadenses, é semelhante ao Índice N do Método do Gráfico de Estabilidade, 
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proposto por Mathews et al. (1981) e mais frequentemente usado nas minas da 

Austrália. As diferenças entre si residem nos valores atribuídos aos fatores utilizados 

para calcular cada um dos índices, conforme será visto posteriormente no Capítulo 4.  

 

2.5.7.1. NUMÉRO DE ESTABILIDADE ( ÍNDICE N) 

Mathews et al. (1981)  propuseram um método empírico para o dimensionamento de 

realces abertos, com base em Q' e em três fatores que consideram a tensão, a orientação 

estrutural e os efeitos da gravidade. O método é usado para dimensionar cada face do 

realce separadamente, com base em uma combinação desses três fatores e no raio 

hidráulico (RH), este último calculado como área dividida pelo perímetro da face da 

abertura escavada.  

 

O método foi validado em um trabalho de retroanálise feito por Trueman et al. (1999) 

para verificação da estabilidade em 180 casos de realces abertos na mina de Mt. 

Charlotte, na Austrália. Mais recentemente, Brown (2003), citando Mawdesley (2001), 

mostra o gráfico de Mathews et al. (1981)  para a demonstração dos gráficos estendidos 

usando regressão linear e evidenciando linhas de isoprobabilidade para definir, em 

porcentagem, qual a probabilidade de  que uma escavação seja estável9. O Número de 

Estabilidade N é aqui definido na Equação 2.31: 

 

N = Q'x A x B x C (2.31) 

 
 

O parâmetro Q’ acha-se descrito na seção 2.5.5  e os  parâmetros A, B e C para 

obtenção do Índice N (Mathews et al., 1981) são mostrados na Figura 2.15. Tais fatores, 

embora com a mesma identificação, diferenciam-se daqueles utilizados para calcular o 

Número da Estabilidade Modificado N' (Potvin, 1988), conforme será visto na próxima 

seção, em função da ponderação dos pesos a eles atribuídos. 

                                    

 
9 Este procedimento também será utilizado para analisar a probabilidade, em porcentagem, do maciço em torno da escavação do 

realce 11 Fonte Grande Sul  de se manter estável de acordo com uma determinada dimensão escavada. 
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Figura 2.15 Pesos para cálculo do Índice N (modificado de Trueman et al., 1999). 
 

 O procedimento para a entrada dos dados do Índice N’ é apresentado na seção 2.5.7.3. 

Esse procedimento é estendido para o Índice N, pois o processo é igual para ambos os 

casos, diferenciando-se apenas na entrada de dados para obtenção dos fatores B e C.  

2.5.7.2. NÚMERO DA ESTABILIDADE MODIFICADO (INDICE N') 

De acordo com citação presente em Hutchinson e Diederichs (1996), Potvin (1988) 

modificou o método original de Mathews et al. (1981) e o ajustou com 175 relatos de 

novos casos para uma grande variedade de ambientes de mineração; Nickson (1992) 

incluiu outros relatos e investigou ainda mais as diretrizes do projeto de contenção de 

Potvin (1988).  

 

Este critério tem sido citado como Método de Potvin, Método de Mathews/Potvin, 

Método do Gráfico de Estabilidade Modificado (Modified Stability Graph) e Método 

Gráfico de Estabilidade (Stability Graph). Na abordagem deste trabalho o Número de 

Estabilidade Modificado ou Índice N' (Potvin, 1988) também poderá ser referido como 
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Gráfico de Estabilidade Modificado. Hutchinson e Diederichs (1996) expandiram o uso 

do método para fornecer diretrizes mais elaboradas para a contenção com uso específico 

de cabos de aço. O Número da Estabilidade Modificada (ou Índice N’) é definido pela 

Equação 2.32: 

N’ = Q'x A x B x C (2.32) 

 
Tanto para a o Índice N como para o Índice N’, nas equações 2.31 e 2.32, os fatores são 

assim definidos: 

 

O parâmetro Q' é definido tal como referido no ítem 2.5.5 deste trabalho. 

 

O fator A é uma medida da razão entre a resistência da rocha intacta e a tensão 

induzida. À medida que a tensão compressiva máxima atuando paralelamente a uma 

face livre do realce se aproximar da resistência uniaxial da rocha, o fator A será 

degradado para refletir a instabilidade relacionada à deformação da rocha. 

 

O fator B é uma medida da orientação relativa da ligação dominante em relação à 

superfície da escavação. Muito provavelmente, as juntas que formam um baixo ângulo 

(10º-30°) com a face livre se tornarão instáveis (por exemplo, deslizarão ou se soltarão). 

As juntas perpendiculares à face supostamente terão a menor influência sobre a 

instabilidade. 

 

O fator C é uma medida da influência da gravidade sobre a estabilidade da face em 

questão. As faces salientes do realce (dorsos) ou as fraquezas estruturais orientadas 

desfavoravelmente em relação ao deslocamento gravitacional têm uma influência 

prejudicial máxima sobre a estabilidade. 

 

2.5.7.3. PARÂMETROS DE ENTRADA PARA O GRÁFICO DE ESTABILIDADE 
MODIFICADO (N’)   

O valor do raio hidráulico (RH) para uma determinada escavação é obtido através da 

Equação 2.33: 
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RH =       Área (m²)       =     b x  h  

Perímetro (m)          2(b + h) 
 

(2.33) 

 

Onde b e h são as duas dimensões que definem a face do realce a ser analisada. 

 

O Número da Estabilidade Modificada - N', é obtido por meio do cálculo de Q’, como 

mencionado na seção 2.5.5. Nos gráficos das figuras 2.16 a 2.18 seguintes, são obtidos 

os valores para os fatores que permitem o cálculo para o Índice N': 

 

1. Fator A de tensão no maciço 

2. Fator B de orientação da descontinuidade 

3. Fator C de ajuste devido à gravidade. 

 

Por meio da relação N'= Q' x A x B x C, o valor calculado para N’ é usado para 

encontrar o ponto (RH x N’) no Gráfico de Estabilidade a fim de determinar a zona de 

estabilidade da escavação considerada.  

 

Fator A - Tensão no maciço  

 
Figura 2.16  Fator A da tensão no maciço para análise do Gráfico de Estabilidade (modificado de Potvin, 
1988) 
  

Nesta dissertação, será feita apenas a abordagem simplificada para a obtenção do Fator 

B (orientação da descontinuidade). É importante lembrar que medidas como o mergulho 
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e a direção do mergulho são realizadas em relação a um sistema de coordenadas globais 

e não podem ser usadas diretamente para calcular o ângulo real entre dois planos, uma 

vez que o sistema de coordenadas aplicável deve ser alterado para tornar-se relativo a 

uma das faces. Os cálculos mais específicos para obtenção do Fator B são discutidos 

detalhadamente em Hutchinson e Diederichs (1996). Contudo, o cálculo do ângulo do 

interplano pode ser simplificado, quando um dos planos é quase horizontal ou vertical 

(Inclinação 0º ou 90º). No caso do cálculo do ângulo real para a determinação do Fator 

B, essa condição deve ser aplicável à face do realce ou ao plano da junta (ou a ambos). 

 

Fator B de Orientação da descontinuidade 

 

Figura 2.17 Determinação do Fator B  para análise do Gráfico de Estabilidade Modificada (modificado de 
Potvin, 1988).  
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Junta horizontal ou face horizontal do realce (Dorso) 

Considera-se apenas a diferença na inclinação entre a face do realce e o plano da junta, 

usando-se o gráfico superior da Figura 2.17 para determinar B. Quando um plano for 

quase horizontal, a diferença na inclinação aproximar-se-á do ângulo real do interplano. 

 

Junta quase vertical ou face quase vertical do realce  

A diferença na direção (ou na direção da inclinação) também deve ser considerada no 

caso de características verticais. Essa relação apresentada por Potvin (1988) na Figura 

2.18 só deve ser usada quando um dos planos for quase horizontal ou  vertical. 

 

   

  

 

Figura 2.18 Casos especiais  simplificados para determinar o Fator B ( modificado de Potvin, 1988). 
 

 

Fator de Ajuste da Gravidade, C 

O gráfico da Figura 2.19 permite o cálculo do Fator C, em função do ângulo de 

mergulho mais provável para ocorrência de desarticulação ao longo de uma 

descontinuidade.   
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Figura 2.19 Determinação do Fator C para análise do Gráfico da Estabilidade Modificado (modificado de 
Potvin, 1988, segundo Hutchinson e Diederichs,1996). 
 

Raio Hidráulico 

Para a aplicação do Gráfico de Estabilidade, é necessário entender a natureza do raio 

hidráulico (RH). Em resumo, para calcular o RH, divide-se a área de uma face do realce 

pelo perímetro dessa face. A maioria dos sistemas de classificação (como o RMR e o Q) 

define as zonas de estabilidade e contenção em relação a um único valor de vão. Isso 

ocorre porque esses métodos são oriundos de bancos de dados de construção de túneis, 

em que o vão maior pode ser supostamente considerado infinito e o vão menor seria, 

portanto, a dimensão crítica. Se esse vão curto se mantiver constante e se o vão maior 

for reduzido para dimensões quadradas, por exemplo, a estabilidade aumentará como 

resultado do aumento do confinamento e da rigidez propiciado pelos dois reforços 

extras. Segundo Hutchinson e Diederichs (1996), uma escavação com uma razão de 

dimensão acima de 10:1 pode ser considerada um vão (túnel) equivalente à dimensão 

menor e o raio hidráulico é responsável pela influência combinada da dimensão e da 
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forma sobre a estabilidade de uma escavação. 

2.6. SUPORTE DE ESCAVAÇÕES SUBTERRÂNEAS COM CABO DE 
AÇO 

Cento e setenta e seis casos relatados por Potvin (1988) e treze por Nickson (1992) 

sobre realces abertos sem contenção estão plotados no Gráfico de Estabilidade, 

mostrado na Figura 2.20. O Número da Estabilidade Modificada, N', e o raio hidráulico, 

RH, foram calculados para cada estudo de caso acima referido. Os autores acima citados 

reportam que os realces estáveis apresentaram pouca ou nenhuma deterioração ao longo 

de sua vida útil. Uma parte dos realces mostrou problemas restritos às laterais e/ou 

desprendimento de blocos abrangendo menos de 30% da área superficial. Os realces 

instáveis sofreram danos inaceitáveis. Potvin (1988) definiu no seu ábaco de ánalise 

uma zona de transição para salientar esses casos entre a zona estável e a zona instável. 

O limite superior dessa zona, indicada no ábaco da Figura 2.20, representa o limite sem 

contenção recomendado para um projeto de cabeamento. Para um valor calculado de N', 

é determinado o raio hidráulico máximo para uma face estável do realce.  

  

 

Figura 2.20 Banco de dados para realces sem contenção ( modificado de Hutchinson e Diederichs,1996) 
 



 71

2.6.1. EFICÁCIA DA CONTENÇÃO COM CABOS DE AÇO EM REALCES 
ABERTOS 

Potvin (1988) e Potvin e Milne (1992) também reuniram 66 relatos de casos de realces 

abertos em que foi usada a contenção com cabos de aço. Nickson (1992) adicionou mais 

46 estudos de casos a esse banco de dados. Os realces suportados com cabos de aço 

apresentam maior estabilidade, o que resulta em maiores vãos livres estáveis (raio 

hidráulico maior). Mesmo sem considerar questões como o controle de qualidade, esse 

banco de dados oferece uma demonstração razoável da eficácia dos cabos de aço, 

conforme comentários de Hutchinson e Diederichs (1996). 

 

Potvin (1988) plotou uma faixa limite para a eficácia dos cabos de aço, que Nickson 

(1992) modificou usando métodos estatísticos e outros dados. Na Figura 2.21 a curva 

superior representa o limite confiável de desempenho do cabo de aço. Nickson propôs 

uma zona, mostrada abaixo, para indicar o raio hidráulico estável máximo para os 

realces suportados com cabos de aço (curva limiar superior) e a redução na confiança 

até que os cabos supostamente não estejam mais fornecendo qualquer grau de contenção 

útil do realce (limite inferior). Na zona abaixo da curva inferior a ruptura é inevitável.  

 

 
Figura 2.21 Banco de dados de realces suportados com cabos de aço, (modificado de Hutchinson e 
Diederichs, 1996). 
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2.6.2. ZONAS PARA PROJETOS DE CONTENÇÃO DE REALCES COM 
CABOS DE AÇO 

Os limites recomendados para realces com e sem contenção são combinados, 

juntamente com as respectivas zonas de transição para obter o gráfico do projeto 

apresentado na Figura 2.22. Esse gráfico permite que seja determinada, a partir do valor 

calculado ou de uma faixa do Índice N', a dimensão máxima recomendada para o realce 

e para os casos com ou sem suporte. Um realce plotado bem acima e à esquerda da 

curva superior do gráfico é capaz de permanecer estável sem contenção por um período 

de tempo razoável. Um realce adequadamente situado no quadrante inferior direito 

provavelmente será submetido a uma instabilidade maior, com ou sem contenção. A 

zona delimitada indica a faixa em que os cabos de aço serão necessários e eficazes. É 

evidente que a eficácia real é reduzida mais à direita e abaixo dentro dessa zona 

delimitada. Com o aumento do RH ou se o valor de N' decrescer, serão exigidas 

configurações de cabeamento mais densas e cabos mais longos. 

 

 

 

Figura 2.22 Zonas para  projeto em realces abertos (modificado de Hutchinson e Diederichs, 1996).    
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2.6.3. ESPAÇAMENTO PARA CONTENÇÃO COM CABOS DE AÇO EM 
REALCES DE LAVRA 

A partir do banco de dados original, Potvin (1988) determinou as diretrizes iniciais para 

o projeto de configuração de cabeamento. Em termos específicos, ele propôs gráficos 

que indicam o comprimento e a densidade dos cabos de aço. O comprimento diz 

respeito à extensão do cabo de aço individual (extensão mínima); a densidade 

representa o número de cabos de aço por área unitária da face do realce. 

 

Para indicar a densidade de cabos de aço, Potvin (1988) selecionou como parâmetro 

empírico principal a relação (RQD/Jn)/RH, que representa a dimensão relativa do bloco 

em relação ao tamanho da escavação. No caso de ser esse um valor pequeno, esperava-

se que um aumento na densidade de cabos de aço fosse necessário para garantir a 

estabilidade.  

 

Potvin (1988) definiu que os cabos de aço eram ineficientes quando (RQD/Jn)/RH fosse 

menor que 0,6. Na prática Hutchinson e Diederichs (1996) observaram que a densidade 

mínima dos cabos de aço é 0,1 correspondendo a um padrão quadrado de cerca de 

3x3m².   O comprimento do cabo de aço usado nos estudos de casos foi plotado contra o 

raio hidráulico, seguindo a lógica baseada em regras gerais clássicas relacionadas à 

extensão do cabo e do vão livre. 

 

Uma linha representativa, com base na prática atual para cabeamento, corresponde 

aproximadamente à seguinte relação: 

Comprimento do cabo = 1,5m x RH (2.34) 

 

Potvin (1988) plotou as densidades de cabos de aço usadas em relatos de casos em 

relação a (RQD/Jn)/RH, com base na premissa de que o tamanho relativo do bloco era, 

inicialmente, o parâmetro empírico controlador da estabilidade da face do realce e da 

eficácia da contenção. Contudo, Nickson (1992) aplicou técnicas estatísticas em uma 

investigação de várias combinações de parâmetros possíveis. Para o banco de dados dos 

realces combinados, suportados por cabos de aço, de Potvin (1988) e Nickson (1992), 

(RQD/Jn)/RH, realmente havia uma correlação muito deficiente com a densidade dos 
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cabos de aço, de acordo com a prática atual do uso desse tipo de suporte.  

 

Hutchinson e Diederichs (1996) propõem que o tamanho absoluto do bloco 

representado por RQD/Jn deve controlar o desprendimento local de blocos da face e, 

portanto, deve influenciar fortemente a estabilidade máxima do realce. Se os cabos de 

aço estiverem muito espaçados entre si, poderá ocorrer uma desarticulação entre eles, 

que avançará para uma instabilidade mais grave. O gráfico correspondente, baseado no 

banco de dados de Potvin/Nickson, aparece na Figura 2.23. A zona plotada em destaque 

indica uma recomendação preliminar para a densidade de cabos de aço em aplicações 

para realce aberto. 

 

 

Figura 2.23 Diretrizes para densidade de cabos de aço (segundo Potvin, 1988 - modificado de Hutchinson 
e Diederichs, 1996). 
 
Nickson (1992) demonstrou que a melhor correlação empírica quanto à densidade dos 

cabos de aço era obtida, plotando-se a densidade em relação ao parâmetro N'/RH. Este 

autor obteve uma relação com base na prática diária, sem considerar o grau de eficácia 

da contenção. As zonas delimitadas na Figura 2.24 estão relacionadas a esse nível de 

análise. 
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Figura 2.24 Diretrizes para espaçamento de cabos de aço (segundo Nickson, 1992 - modificado de 
Hutchinson e Diederichs, 1996). 
 

Hutchinson e Diederichs (1996) observam que, embora a dispersão dos dados seja 

acentuada, em virtude da natureza de tentativa e erro, na prática, há um limite razoável 

para a eficácia dos cabos de aço. A zona não-conservadora pode ser usada como guia 

para as condições regulares ou onde a diluição não for crítica. A zona conservadora é 

aplicável aos dorsos do realce acima dos horizontes de perfuração e de outras áreas em 

que a entrada é permitida. As duas escalas verticais usadas ilustram a relação entre a 

densidade dos cabos de aço e o espaçamento entre cabos de um padrão quadrado 

equivalente. As figuras 2.23 e 2.24 juntas determinam o espaçamento crítico (máximo 

recomendado). 

 

2.6.4. ABORDAGEM SEMI-EMPÍRICA PARA CONTENÇÃO COM CABOS     
DE AÇO 

Nessa abordagem, combinam-se informações obtidas por meio de métodos empíricos 

com premissas mecânicas e a lógica para desenvolver uma metodologia semi-empírica 

mais adequada para projetos de suporte com uso cabos de aço. A Figura.2.25 ilustra 

essa abordagem. 
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Figura.2.25 Zonas para contenção com cabos de aço em realces abertos (modificado de Hutchinson e 
Diederichs, 1996). 
 
 

Referindo-se à Figura.2.25, Hutchinson e Diederichs (1996) indicam que a Zona Com 

Contenção e a Zona Sem Contenção são oriundas, como discutido anteriormente, do 

exame de mais de 350 casos relatados. Entretanto, dentro da zona projetada de cabos de 

aço (área sombreada), é possível presumir algumas funções de contenção básicas e 

modificar o projeto adequadamente. A zona de reforço implica que o maciço rochoso 

ainda está parcialmente estável, exigindo cabos para unir tão-somente os blocos 

constituintes e formar um arco ou feixe auto-sustentável. Os espaçamentos e os 

comprimentos dos cabos que estão próximos ao do limite superior da Figura 2.25 foram 

obtidos diretamente da análise padrão para vigas (flambagem), usando a rigidez do 

maciço rochoso calculada retroativamente. É também lembrado por Hutchinson e 

Diederichs (1996) que a avaliação através de vigas de estabilidade pode não ser 

aplicável em algumas situações, em função da ocorrência de cisalhamento quando na 

presença de estruturas laminadas; o que reduz ou elimina a possibilidade da rocha 

suportar cargas de tensão. Na zona de contenção, contudo, os cabos devem suportar a 

carga total do maciço rochoso relaxado. Os espaçamentos e comprimentos ao longo do 

limite inferior dessa zona são, portanto, oriundos da experiência conservadora da 

engenharia civil. A transição entre esses dois extremos é contínua através da zona 

sombreada.  O espaçamento e o comprimento máximos necessários para executar com 

eficácia todas as funções de contenção em questão estão plotados nos gráficos que 

tratam as figuras 2.26 e 2.27, nas seções seguintes. 
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2.6.5. ESTIMATIVA DO ESPAÇAMENTO MÁXIMO PARA CABOS DE 
AÇO DE TRANÇA SIMPLES 

A partir das premissas ilustradas na Figura.2.25, os espaçamentos entre cabos de aço 

(recomendados para uma malha equivalente a quadrados) foram calculados para a faixa 

de reforço-contenção por meio da zona sombreada de contenção com cabos de aço. 

Onde o espaçamento máximo exceder os espaçamentos recomendados, obtidos na 

Figura 2.24, o abatimento entre e ao redor dos cabos supostamente dominará a 

estabilidade. O resultado da composição é o gráfico para o espaçamento entre cabos de 

aço, mostrado na Figura 2.26. 

 

Para um dado valor de plotagem de N' e RH dentro da zona sombreada projetada de 

cabos de aço, é possível determinar o espaçamento máximo (crítico) dos cabos 

individuais em um padrão de quadrados, para garantir a estabilidade.  

   

 

Figura 2.26 Espaçamento  para cabos de aço de  trança simples (modificado de Hutchinson e Diederichs, 
1996).  
 

2.6.6. ESTIMATIVA DO COMPRIMENTO MÍNIMO PARA CABOS DE 
AÇO 

O projeto de suporte nos limites externos das zonas de Reforço e Contenção, já 
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ilustrados na Figura.2.25, baseia-se em condições limitantes de reforço de arco/feixe e 

estimativa de carga morta, respectivamente. Com base na análise que faz uso de 

parâmetros conservadores oriundos de N', resultam os valores para o espaçamento, 

discutido nas seções anteriores e para o comprimento, mostrado na Figura 2.27. 

 

Os comprimentos recomendados para os cabos de aço grauteados com cimento são 

diferentes das recomendações para cabos grauteados com resina ou mecânicos, 

existentes nas fontes de referência (Hutchinson e Diederichs, 1996). Isso ocorre por 

causa da necessidade de um comprimento adicional do cabo, além da zona de rocha a 

ser suportada, para minimizar a possibilidade de falhas no preenchimento com a graute 

no trecho final do furo. Conforme se mostra na Figura 2.27, a recomendação do 

comprimento dos cabos inclui 2m adicionais que corresponde ao preenchimento acima 

da zona onde há necessidade de suporte, resultante da análise de arcos de estabilização 

ou estimativa de carga morta em zonas de danos. 

 
Figura 2.27 Comprimento mínimo para cabos de aço grauteados (modificado de Hutchinson e Diederichs, 
1996).  
 
 

2.7. ENCHIMENTO (BACKFILL) EM MINA SUBTERRÂNEA 

Grice (1998) define o termo backfill como qualquer material estéril colocado nos vazios 

criados nos locais de extração de minério em lavra subterrânea com qualquer finalidade  

ou para atuar em função de um projeto de engenharia. Inclui o estéril das galerias de 
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desenvolvimento, material de barragens de rejeito (geralmente ciclonado), agregados de 

britagem e areias aluviais e eólicas. Geralmente, esses materiais são colocados com 

alguma porcentagem de cimento para melhorar sua resistência compressiva que pode 

variar entre 0,5 até 4 MPa.  

 

O autor supracitado reporta ainda que o módulo de elasticidade típico do material de 

enchimento (backfill) fica em torno de 500 MPa. A função desse material não é 

assimilar as tensões da rocha, porém atuar como redutor da relaxação do maciço 

rochoso, auxiliando a própria rocha a reter a carga existente e aliviar a carga indesejável 

nos pilares e engastamentos (Barrett et al., 1978, apud Grice,1998). Tudo isso 

representa menor deterioração nas condições do maciço e melhorias na operação e na 

segurança. 

 

Generalizadamente, Stacey e Page (1986) descrevem que o uso do backfill representa o 

suporte mais abrangente para controle das estruturas geológicas em realces de lavra 

subterrânea. A ocorrência de desarticulação é inibida para ocorrer devido ao 

confinamento propiciado pelo enchimento do vazio deixado após a retirada do minério, 

embora um fechamento controlado possa continuar até que o backfill seja 

suficientemente compactado para aceitar uma carga apreciável. O enchimento (backfill) 

pode ser usado quando uma escavação for instável e métodos convencionais de suporte 

ou o uso de pilares forem impraticáveis ou antieconômicos. 

 

Uma estimativa aproximada da resistência do enchimento pode ser obtida a partir da 
Equação 2.35: 
 

σ f =        γH 
                (1 + H/L) 

(2.35) 

 
Onde:  

σf = resistência compressiva do enchimento, MPa. 
γ = densidade do enchimento, MN/m³ 
H = altura de exposição do realce 
L = largura de exposição do realce 
 

 



 80

2.8. INSTRUMENTAÇÃO E MONITORAMENTO DE REALCES10  

Para Dunnicliff (1988), uma das questões mais preocupantes da área geotécnica, no 

caso das escavações subterrâneas, é a da análise da estabilidade. Esta, geralmente, é 

controlada pela presença e orientação das descontinuidades geológicas, às quais, quando 

se trata de escavações a maiores profundidades, somam-se as tensões atuantes no 

maciço rochoso. 

  

Portanto, a implantação de um programa de instrumentação e monitoramento em realces 

implica em dificuldades diversas. Spearing (1995) as enumera, baseando-se em sua 

experiência nas minas de ouro da África do Sul. Dentre essas dificuldades, cita aquelas 

que dizem respeito tanto ao acesso permanente aos locais do monitoramento quanto à 

disponibilidade de recursos operacionais para a instalação dos equipamentos. 

 

Hutchinson e Diederichs (1996), baseados principalmente em Dunnicliff (1988), tratam 

dessa questão com bastante propriedade. De suas considerações, dar-se-á aqui  um 

resumo. No que se refere aos instrumentos para monitoramento da tensão e da 

deformação dentro do maciço rochoso, além dos dispositivos de reflectometria de 

domínio de tempo (TDR), reportam-se aos extensômetros, aos monitores de movimento 

do maciço, às células de variação de tensão e aos medidores de deformação. Aludem 

também a instrumentos mais especializados, comercialmente conhecidos como SMART 

Cables (Stretch Measurement for Assessment of Reinforcement Tension – Cables), 

desenvolvidos para monitorar a deformação e a carga ao longo de cabos de aço usados 

principalmente em escavações mineiras.  

 

No entanto, em locais fisicamente inacessíveis a inspeções visuais, esses autores 

aconselham o uso da câmera para inspeção de furos e o medidor remoto de varredura a 

laser. A primeira é inserida em um furo, e seu cabeçote pode ser girado para visualizar e 

filmar as paredes desse furo. Seu registro fornece informações sobre a localização de 

                                    

 
10 Na análise que será realizada no Capítulo 4 serão especialmente enfatizados a instrumentação e o monitoramento em realces 

suportados com cabo de aço. Essa análise leva em consideração o desempenho desse suporte, que também pode ser avaliado de 

forma visual e por meio da utilização de instrumentos de campo, tais como medidores de movimento relativo do maciço.  
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estruturas já existentes ou sobre danos ao longo do furo. O movimento identificado por 

meio das leituras no maciço rochoso pode ser melhor compreendido quando as 

informações da câmera para verificação das paredes do furo estão disponíveis, o que  

permite uma avaliação mais apropriada do cenário estudado. Quanto ao dispositivo 

remoto de varredura a laser, ele é montado em um braço telescópico que pode ser 

estendido no realce ou inserido em um furo. Uma vez que esteja no realce, é girado 

para, de forma precisa, pesquisá-lo em sua totalidade. Os dados colhidos são registrados 

diretamente em um computador, de onde são descarregados em um programa de 

desenho convencional para sua visualização e interpretação. A adaptação e a utilização 

desse dispositivo em várias minas estão bem documentadas por Miller et al. (1992). 

 

As observações visuais do estado do maciço rochoso, a delimitação real da área 

escavada e as pontas dos cabos de aço expostas pela solicitação do maciço rochoso 

também são pontos importantes a serem considerados quando se quer um entendimento 

do comportamento do maciço rochoso e do desempenho dos cabos de aço, tal como 

pode ser visto na Figura 2.28. 

 

 

 

 

 

Figura 2.28 Aspecto de danos em cabos de aço devido a carga exercida (modificado de MacSporran et al., 
1992).  
 

Bawden et al. (2000) também discorrem sobre a tecnologia de instrumentação com uso 

de cabos de aço, apresentando ainda estudos de casos que ilustram o seu impacto 
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positivo sobre as operações de mina, tanto do ponto de vista econômico quanto de 

segurança. Quando tratam de instrumentos para avaliação desse suporte, referem-se ao 

SMART Cable, aperfeiçoado no Canadá, que é considerado muito adequado ao objetivo 

de avaliar a deformação e o cálculo de cargas no cabo de aço. Esse instrumento é 

descrito como constituído por seis pequenos extensômetros de fio, acondicionados no 

interior do cabo de aço de trança simples para evitar a interferência com a 

graute/cimento, como ocorre normalmente com os dispositivos fixados externamente 

(Bawden et al., 2002). Os seis nódulos onde estão fixados os fios do extensômetro são 

colocados a intervalos previamente especificados pelo futuro usuário, ao longo do 

comprimento do cabo. Os deslocamentos desses fios são medidos por meio de 

potenciômetros. As diferenças nos movimentos entre os nódulos adjacentes indicam a 

deformação média entre os nódulos, a partir da qual a carga média naquele intervalo é 

calculada. As leituras feitas em campo com um potenciômetro, lançadas em planilhas 

eletrônicas, preparadas para conversões em movimentos (em mm) e carga (em 

toneladas/m), indicam a solicitação sofrida pelo cabo de aço.   

 

De acordo com os autores supracitados, outro instrumento usado para medir a extensão 

e a magnitude do deslocamento na parede de um realce é o MPBX – Multi point 

borehole extensometer, um extensômetro que usa o mesmo princípio de medição do 

SMART Cable. Ele permite que sejam feitas medidas através da diferença de potencial 

entre os nódulos, os quais são convertidos em movimentos relativos do maciço rochoso. 

Em outras palavras, as medidas indicam os deslocamentos ocorridos no maciço nos 

intervalos identificados. O comprimento desses extensômetros pode atingir até 50m ao 

longo de furos realizados através de sondagem.  

 

Um programa de monitoramento completo exige ainda cuidadosas observações de 

campo, incluindo fotografias e anotações detalhadas, que podem fornecer informações 

extremamente úteis sobre as deformações e falhas do maciço rochoso e sobre o 

desempenho dos cabos de aço. A seleção dos instrumentos para tal programa em dado 

local será gerenciada de forma a considerar, além de seus objetivos, o orçamento, a 

experiência anterior, o custo relativo e a aplicabilidade dos instrumentos, a geometria do 

corpo de minério e o acesso subterrâneo. 
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2.9. MODELAGENS NUMÉRICAS 

As simulações numéricas ou modelagens matemáticas, em mecânica de rochas, 

referem-se ao processo pelo qual são criadas as representações de uma determinada 

condição para auxiliar na previsão do comportamento das escavações no maciço 

rochoso, sejam elas subterrâneas ou a céu aberto. 

 

Atualmente, basicamente, são usadas duas classes de modelos numéricos para análises 

de tensões em maciços rochosos: os analíticos e os numéricos. Leite (2004) explica que 

um dos primeiros exemplos de formulações de modelos analíticos foi o de Kirsch 

(1898), que estudou as tensões e deformações em aberturas circulares em meio 

biaxialmente carregado, considerando condições de limites, equações diversas e as 

relações constitutivas, todas baseadas na teoria da elasticidade. Em decorrência de 

simplificações utilizadas nesse modelo, quando comparadas com as situações reais, eles 

apresentam uma concepção restritiva, o que limita seu uso, atualmente, apenas para 

confirmação de soluções numéricas ou para outros trabalhos cujos resultados 

prescindam de rigor. 

 

Com a crescente utilização de computadores, a partir dos anos 60, surgiram os métodos 

numéricos, que envolvem análises com condições e parâmetros mais complexos e 

próximos da realidade - tais como a forma tridimensional das escavações e os diversos 

aspectos geológicos relativos ao maciço rochoso. 

 

Para análises na área de geomecânica, os métodos numéricos são classificados 

basicamente como métodos de domínio ou diferenciais e métodos de fronteira ou 

integrais (Brady e Brown, 1985, apud Leite, 2004). Sua principal diferença está na 

maneira como consideram o meio em análise: os métodos de domínio dividem o maciço 

em elementos individualizados, considerando que o comportamento do maciço como 

um todo depende da interação entre esses elementos; os métodos integrais assumem o 

maciço como um contínuo infinito, e a solução do problema apresenta-se 

exclusivamente em termos das condições de fronteira. Admite-se ainda uma terceira 

categoria, os métodos híbridos, que, contemplando uma conjugação de aspectos 

específicos dos métodos anteriores, buscam otimizar seu uso por meio de um melhor 

aproveitamento das vantagens de cada um e atenuação de suas desvantagens. 
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O método de elementos finitos baseia-se na discretização do meio contínuo, analisado 

em um certo número de elementos finitos que interagem entre si,  a partir dos quais o 

comportamento do maciço como um todo será determinado. Conforme relatado por 

Jaeger e Cook (1976, apud Leite, 2004), a formulação do método considera que as 

forças de massa e de superfície, atuantes em um elemento qualquer, podem ser 

substituídas por um sistema de forças nodais estatisticamente equivalentes. 

 

O programa Phase² (Rocscience, 2005) foi desenvolvido pela Universidade de Toronto, 

Canadá, para fins de modelagem bidimensional (formação plana ou axissimétrica), do 

comportamento de maciços rochosos pelo método dos elementos finitos; sendo bastante 

apropriado para analisar aberturas subterrâneas ou a céu aberto. 

 

O maciço pode ser considerado um meio heterogêneo elástico ou elasto-plástico, admite 

a inclusão de descontinuidades geológicas, suportes diversos, entre eles os cabos de aço, 

e a incorporação do lençol freático que possibilita os cálculos para pressões neutras. Em 

se tratando de meios elásticos, o programa distribui as tensões induzidas de modo que 

cada elemento do modelo resistirá aos esforços aos quais  está submetido, 

independentemente da sua resistência de pico. Nos modelos plásticos, as tensões serão 

redistribuídas para os elementos vizinhos sempre que as tensões atuantes forem 

superiores às resistências de pico. 

 

Além de apresentar a possibilidade de se trabalhar com duas opções (constante ou 

gravitacional), relativas ao estado de tensões in situ, o programa Phase² também  

permite considerar o efeito das forças de massa na sua análise. As propriedades elásticas 

– coeficiente de Poisson e módulo de deformação ou de Young – e os parâmetros de 

resistência, como mb  e s para o critério de ruptura de Hoek e Brown, e o ângulo de atrito 

e coesão para o critério de Mohr-Coulomb, são obtidos de ensaios de laboratório ou por 

meio do programa RocLab (Rocscience, 2002).  

 

O RocLab é um programa para determinação dos parâmetros de resistência do maciço 

rochoso, baseado na versão mais recente do critério generalizado de ruptura de Hoek-

Brown, descrito em Hoek e Brown (2002). Esse programa facilita o uso do critério de 
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ruptura anteriormente citado, propiciando a obtenção das propriedades estimadas do 

maciço rochoso e a visualização dos efeitos das mudanças desses parâmetros do maciço 

no envelope de ruptura analisado. Os parâmetros de entrada para este programa são: o 

Índice de Resistência Geológica - GSI; a resistência da rocha intacta – sgci; o fator mi, 

parâmetro da rocha intacta obtido na tabela de opções disponível no programa e que se 

refere basicamente ao tipo litológico; o fator de pertubação – D, que se relaciona à 

intensidade de danos provocados pelas detonações. Todos esses parâmetros podem ser 

obtidos nas tabelas e ábacos disponíveis no programa. Os parâmetros sgci e mi podem 

ser obtidos em laboratório através de ensaios triaxiais. O GSI é um dos parâmetros mais 

importantes, podendo ser obtido do ábaco contido no próprio programa ou através de 

classificação específica do maciço rochoso, como tratado na seção 4.6. 

 

Neste trabalho, as simulações numéricas com o programa computacional Phase² serão 

usadas na pesquisa apresentada no Capítulo 4 para obter dados da variação de tensão 

principal máxima induzida, que, por sua vez, serão utilizados para calcular os índices N 

e N’; empregados na avaliação empírica de estabilidade e dimensionamento do suporte 

com cabos de aço. 
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3.GEOLOGIA E OPERAÇÃO DA MINA CUIABÁ 
No desenvovimento da pesquisa aqui relatada, concluído o levantamento bibliográfico 

mostrado no capítulo anterior, partiu-se para o estudo específico da mina Cuiabá, cujo 

sistema de cabeamento será objeto de avaliação nesta dissertação. Este capítulo propõe-

se a fazer a descrição geológica desse sítio mineiro e de seus elementos estruturais com 

sua evolução; a mostrar a relevância geotécnica de sua estruturação geológica e a 

apresentar  seu método de lavra, que implica em operações a céu aberto e subterrâneas, 

com destaque para esta última, atualmente em operação, explicando-se todo o seu ciclo 

operacional; do qual faz parte o sistema de contenção empregado na mina e o de suporte 

com cabos de aço. O desenvolvimento de todas essas questões baseou-se em estudos 

encontrados em documentação interna e externa, assim como em alguns trabalhos 

acadêmicos que partiram de investigações realizadas na mina aqui focalizada.  

 

3.1.  LOCALIZAÇÃO DA ÁREA 

A mina Cuiabá, de propriedade da AngloGold Ashanti Brasil Mineração Ltda, de onde 

se extrai o minério com ouro em lavra subterrânea, localiza-se no setor NW do 

Quadrilátero Ferrífero, no município de Sabará, no distrito denominado Mestre Caetano, 

à altura do Km 26 da rodovia MGT-262, que liga Belo Horizonte a Caeté e que passa 

por Sabará, no Estado de Minas Gerais, como se vê adiante na Figura 3.1. Tal 

localização merece ser salientada, pois foi nessa região, às margens do rio das Velhas, 

que a corta, que, no final do século XVII, pela primeira vez no Brasil, o ouro foi 

encontrado em abundância (Barbosa, 1971). Tal evento teve grande repercussão, pois, 

graças à exploração aurífera, abriu-se um novo ciclo econômico, social, cultural e 

político em terras brasileiras. 

 

3.2. SÍNTESE HISTÓRICA  

Os primeiros sinais de atividades mineiras no local onde se encontra a mina Cuiabá 

remontam a meados do século XVIII. Segundo Libby (1987), essas atividades eram 

realizadas na forma rudimentar que caracterizou o início da mineração no Brasil, 

limitada praticamente à chamada de exploração aluvional, feita à flor da terra ou nos 

leitos dos rios, sem emprego de técnicas mais apuradas. Assim explorados, os locais 

onde o ouro achava-se concentrado esgotavam-se rapidamente.  
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Figura 3.1 Mapa de localização da Mina Cuiabá. 
 

Diante da situação generalizada de decadência das minas, os mineiros viram-se exigidos 

a procurar o ouro em camadas e veios subterrâneos, o que demandava a tecnologia 

mecanizada de que não dispunham. Os esforços efetivados, na prática, sem o uso da 

tecnologia já disponível na Europa, resultaram em pouco aproveitamento dos veios 

explorados, condições de trabalho extremamente perigosas e insalubres, o que se 

somava à necessidade de elevada quantidade de mão-de-obra – esta, mesmo sendo 

escrava, era bastante dispendiosa.  

 

Essa situação abriu oportunidade para que empresas estrangeiras entrassem no País com 

o propósito de obtenção de concessões de direito minerário. Os emprendimentos que 

passaram a operar, além de receberem tratamento administrativo  organizado segundo 

padrões capitalistas, implantaram processos científicos de exploração das minas, 



 88

adotando mecanismos modernos de ventilação, iluminação, bombeamento e drenagem 

da água, escoramento e desmonte dos maciços, transporte, britagem e tratamento do 

minério, entre outros. Tudo isso acabou por significar um novo tempo para a mineração 

no Brasil.  

 

Uma das empresas que então se instalaram no Brasil, foi a Saint John Del Rey Mining 

Company, composta por capitais e gerenciamento ingleses, que, em 1834, adquiriu a 

mina de Morro Velho, localizada no distrito de Nossa Senhora do Pilar  de Congonhas 

de Sabará, hoje Nova Lima, que pertencia ao município de Sabará. Essa mina, ao longo 

de sua existência, se tornou o empreendimento minerário inglês mais bem-sucedido no 

Brasil (Libby, 1987). 

 

Em 1877, com o objetivo de expandir sua atuação no campo da exploração aurífera em 

Minas Gerais, a St. John adquiriu a mina Cuiabá, que funcionou por 11 anos seguidos, 

mas teve suas atividades interrompidas porque a empresa precisou concentrar recursos 

na mina Morro Velho, que estava paralisada depois de sofrer um grave desabamento e 

que, por ser um empreendimento rentável, exigia reabertura o mais rápido possível 

(Mineração Morro Velho, 1996). 

  

Em 1899, os trabalhos na mina Cuiabá foram retomados, mas voltaram a ser 

interrompidos em 1910 porque os resultados mostraram-se deficitários. Em 1930, a 

mina foi reaberta e a extração de seu ouro prosseguiu até o princípio dos anos 40 

quando foi novamente paralisada em decorrência tanto da Segunda Guerra Mundial, que 

dificultava o transporte do metal para a Europa, quanto pelo suposto esgotamento do 

corpo de minério então explorado. 

 

Em 1975, a Morro Velho, à época um empreendimento integralmente brasileiro, 

associou-se à Anglo American, empresa sul-africana que, com seus vultosos capitais e 

experiência internacional no ramo da mineração, possibilitou que a mina Cuiabá, a 

partir de 1977, passasse por uma minuciosa reavaliação geológica. Esta permitiu 

verificar como possível a ampliação da longevidade das operações, o que favoreceu a 

aprovação de um projeto de viabilidade de exploração da mina, ocorrida em 1982.  
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Em 1985, iniciou-se na mina a extração do minério de ouro em escala industrial, 

propiciada principalmente pelas modernas tecnologias de mineração em subsolo 

implantadas na Companhia, que continua sua operação até os dias atuais. Como fatos 

relevantes dessa modernização, destacam-se a abertura do poço vertical (shaft), a 

substituição do sistema de transporte em trilhos por transporte feito por caminhões e 

carregadeiras sobre pneus e a introdução do processo de ustulação - que, queimando a 

grafita, permite a recuperação do ouro presente nesse minério - sem o qual a explotação 

da mina Cuiabá poderia ser deficitária. (Mineração Morro Velho, 1996). 

 

Em 1996, a Morro Velho tornou-se uma subsidiária integral do Grupo Anglo American, 

que, em 1999, passou a pertencer à holding AngloGold, atualmente AngloGold Ashanti 

Brasil Mineração Ltda. Com o aporte de investimentos e o emprego de tecnologias 

adequadas, a mina Cuiabá vem apresentando incrementos constantes de produção, 

passando de 360.000 t/ano (1.200 t/dia) em 1988 para 784.000 t/ano (2.150 t/dia) em 

2003. Estima-se que a produção acumulada até janeiro de 2008 tenha sido de 13,1 

milhões de toneladas de minério, o que representa a extração de aproximadamente 94 

toneladas de ouro.  

 

A partir do início de 2007, a mina Cuiabá implementou novo processo de expansão de 

suas atividades, passando a concentrar o minério em uma nova planta, devidamente 

licenciada pelos órgãos ambientais competentes. Assinale-se, de passagem, que a 

questão ambiental é considerada de fundamental importância para a Companhia. Na 

prática, tal fundamento se mostra na produção de estudos ambientais sobre a região em 

que a mina está inserida e na instalação de tecnologias que visam a reduzir ao máximo a 

degradação ambiental provocada pelas operações de mineração (Bioma Meio Ambiente, 

2007). 

 

3.3. DESCRIÇÃO GEOLÓGICA DA MINA CUIABÁ 

A descrição aqui apresentada é baseada principalmente nos trabalhos de Vieira e 

Oliveira (1988), Vieira (1992), Toledo (1997), Ribeiro-Rodrigues (1998), Lobato et al. 

(1998)  e é parcialmente reproduzida do trabalho de Lobato (2001). 
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3.3.1.  LITOESTRATIGRAFIA  

Rochas da associação vulcânica-química (Zucchetti e Baltazar, 1998), do Grupo Nova 

Lima, encaixam o minério da mina Cuiabá, conforme é verificado no mapa geológico 

da Figura 3.2. Uma camada de Formação Ferrífera Bandada (FFB) é a hospedeira da 

mineralização aurífera explorada economicamente. Sua espessura real varia de 6 até 

15m, ocorrendo entre rochas metavulcânicas máficas na base, com intercalações 

metassedimentares, e metavulcânicas máficas superiores, meta vulcano- clásticas e 

metassedimentos (Vial, 1980; Vieira et al., 1991b; Toledo,1997 e Ribeiro-Rodrigues, 

1998 ).  

 

Figura 3.2 Mapa geológico da mina Cuiabá – Nível 3 (simplificado de Vial, 1980, in  Vieira, 1988). 
 

A camada de Formação Ferrífera Bandada, na região dos corpos Fonte Grande Sul e 

Serrotinho é essencialmente contornada por um envelope de pelito carbonoso (sericita-

grafita xisto e filito grafitoso), apresentando normalmente entre 1 e 3m de espessura. O 

contato destes pelitos carbonosos com as rochas metavulcânicas é plano, bem definido e 

pouco deformado; estando, entretanto, muito deformado nos contatos com a FFB. 

Feições características dessas zonas são o desenvolvimento da proeminente foliação 
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milonítica e de veios quartzo-carbonáticos paralelos à foliação. As rochas sedimentares 

inferiores incluem ainda bandas discretas de xisto ou filito grafitoso e filitos pelíticos 

intercalados em outras posições no empilhamento estratigráfico observado na mina. 

Litologias alteradas hidrotermalmente, passíveis de serem individulizadas nos 

mapeamentos geológicos, incluem as metavulcânicas sericitizadas e carbonatadas e as 

metavulcânicas cloritizadas. 

 

A espessura da seqüência original foi estimada com sendo superior a 1.000m, porém 

devido às deformações posteriores tal espessura pode ter sido modificada por 

espessamento ou estreitamento tectônico.  

 

3.3.2. DESCRIÇÃO PETROGRÁFICA DAS UNIDADES LITOLÓGICAS  

Metabasaltos / metandesitos (MAN) 

Estratigraficamente abaixo da camada de FFB (Figura 3.2), no centro da dobra tubular,  

ocorrem basaltos comumente albitizados, alteração química que os tornam similares a 

andesitos.  São derrames de basaltos maciços ou em pillows com variolitos.  

 

Metabasaltos (MBA) 

São derrames de basaltos maciços ou em pillows com variolitos, ocorrendo 

estratigraficamente acima da FFB na parte externa da dobra tubular. Diferem dos 

basaltos (MAN) por serem mais ricos em ferro e titânio.  

 

Formação ferrífera bandada (FFB) 

Ocorre em um único nível com espessura aparente variando desde poucos centímetros 

até 15m em trechos localizados, porém apresentam média entre 5 e 8m de espessura. Na 

porção correspondente aos corpos de minério denominados Fonte Grande Sul e 

Serrotinho, a base topográfica deste nível acha-se em contato geralmente com basaltos 

sericitizados (X2) e por vezes com os metapelitos (X1); no topo o contato é feito com 

um nível de filito carbonoso ou grafitoso (FG). A FFB é caracterizada por bandamento 

milimétrico a centimétrico, onde se alternam bandas de quartzo com bandas de ankerita, 

siderita e quartzo.   
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Filito grafitoso (FG) 

Esta rocha é estruturalmente caracterizada por uma foliação pronunciada, geralmente 

milonítica. Sua ocorrência é na forma de camadas estreitas intercaladas no basalto 

(MBA). O termo grafita tem sido usado de modo genérico para caracterizar material 

carbonoso. Isótopos de carbono indicam origem sedimentar (Fortes et al., 1994 e 

Ribeiro-Rodrigues, 1998). 

 

Clorita-carbonato-quartzo-sericita filito com matéria carbonosa (X1) 

Apresenta acamamento gradacional com bandas de quartzo carbonáticas que gradam 

para bandas sericíticas grafitosas. Na base das bandas quartzo carbonáticas destaca-se 

clastos de quartzo e plagioclásio. A gradação na sedimentação pode ser vista em ciclos 

métricos a centimétricos. 

 

Clorita-sericita-plagioclásio-carbonato-quartzo xisto (XS) 

Ocorrem em horizontes estreitos e contínuos alternados com metapelitos em contato 

gradacional mostrando uma contribuição sedimentar significativa. A deposição do 

material ocorreu em ciclos, iniciando-se com fragmentos milimétricos ou sub-

milimétricos gradando até as cinzas vulcânicas. 

 

3.3.3.  HIDROTERMALISMO 

As paragêneses encontradas no metamorfismo regional indicam condições de 

metamorfismo de baixo grau com temperaturas entre 350º e 430°C (Vieira 1991a). O 

metamorfismo regional é caracterizado por paragêneses, tendo carbonato como 

acessório, que indicam concentração muito baixa de CO2 e abundância de epidoto e 

actinolita, que indicam pequena proporção de fluido aquoso, ou seja, minerais com 

pequena proporção de OH na estrutura. 

O hidrotermalismo é caracterizado pela elevada concentração de CO2 (carbonato 

abundante) e maior proporção de água. Potássio (K), Enxofre (S), Ouro (Au), Arsênio 

(As), Boro (B) e Bário (Ba) dentre outros elementos também são introduzidos 

juntamente com H20 e CO2 durante o hidrotermalismo (Vieira 1991c). As texturas 

magmáticas, incluindo pillows e variolitos nos basaltos, são largamente obliteradas 

quando se adentra nas zonas hidrotermais. As rochas hidrotermalizadas são milonitos 
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com veios de quartzo boudinados, sigmoidais ou dobrados.  

 

Os minerais estão largamente alongados e estirados conforme a lineação principal. 

Enquanto os xistos hidrotermalizados apresentam feições de deformação dúctil; na FFB 

a deformação é dúctil-rúptil a dúctil, podendo apresentar além das feições descritas 

acima, tension-gashes, micro-falhas com blocos rotacionados e brechas. 

 

O zoneamento hidrotermal na Mina Cuiabá desenvolveu-se sobre as rochas máficas, 

associado ao cisalhamento D1, sendo de fora para dentro dividido em três zonas: 

cloritização, carbonatação e sericitização. 

  

Zona de cloritização (MANX e MBAX) 

As simbologias MANX e MBAX referem-se, respectivamente aos metandesitos e 

metabasaltos xistosos, tais como são encontrados atualmente expostos nas escavações 

subterrâneas. É a zona externa do zoneamento hidrotermal, tendo como principais 

características: 

- Clorita como mineral mais abundante. São xistos a clorita, plagioclásio, quartzo e 

calcita.  

- Hidratação pronunciada com transformação de anfibólio em clorita. 

- Recristalização dinâmica do plagioclásio podendo-se encontrar ainda relíctos dos 

sarrafos com sub-grãos e recristalização dinâmica nos bordos.  

- Carbonatação discreta com substituição do plagioclásio por calcita. Vieira (1991a) e 

Vieira e Simões (1992) descrevem uma deformação progressiva aumentando da zona de 

cloritização para a zona de sericitização. Na zona de carbonatação os poiquiloblastos se 

encontram alongados e bem recristalizados, sendo que na zona de sericitização eles 

estão totalmente desfigurados pelo estiramento e recristalização dinâmica. 

 

Zona de carbonatação (X2CL) 

É a zona intermediária, tendo como principais características: 

- Carbonato como mineral mais abundante. São xistos a ankerita, quartzo, clorita e 

sericita.  

- O carbonato se torna mais rico em ferro, ankerita ou dolomita ferroana sendo produto 

de transformação do plagioclásio. 
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- Sericitização, turmalinização e sulfetação discretas. 

 

Zona de sericitização (X2) 

É a zona interna, tendo como principais características: 

- Sericita (mica branca) se torna abundante embora o carbonato ainda predomine. São 

xistos a ankerita, sericita e quartzo. 

- Albitização e turmalinização discretas. 

- Sulfetação e silicificação discreta a pronunciada. 

- A sericita está associada à clorita. 

 

3.4. ELEMENTOS ESTRUTURAIS DA MINA CUIABÁ  

Estruturalmente, a mina Cuiabá acha-se condicionada por uma grande dobra anticlinal 

com o flanco norte invertido, forma cônica e eixo inclinado para sudeste. Essa estrutura, 

segundo Toledo (1997), dobra o acamamento primário, o qual também é cortado por um 

sistema complexo de falhas de empurrão e falhamentos direcionais associados. Toledo 

(1997), que desenvolveu trabalhos geológicos com melhor detalhamento no âmbito da 

mina, individualizou, mediante análises descritivas e indicadores cinemáticos, três 

grupos de estruturas geradas durante três fases de deformação sucessivas, designadas 

D1, D2 e D3.  O modelo da geologia estrutural, proposto por Vieira (1991a), citado em 

Vieira (2000), baseia-se essencialmente em observações realizadas na porção oeste do 

Grupo Nova Lima e considera dois eventos deformativos, tendo o segundo uma 

evolução progressiva. Nesse segundo evento, individualizam-se dois grupos de 

estruturas denominados D2 e D3. As estruturas D2 estão comumente obliterando as 

feições de D1. As estruturas D3 são localizadas e não chegam a obliterar totalmente as 

estruturas anteriores. 

  

3.4.1. DEFORMAÇÃO ESTRUTURAL E AS FASES DE DEFORMAÇÃO 

As estruturas atribuídas à fase D1, conforme definidas por Toledo (1997), incluem 

zonas de cisalhamento discretas, às quais estão associadas a foliação milonítica e a 

lineação de estiramento mineral. Essas estruturas ocorrem preferencialmente ao longo 

dos níveis pelíticos existentes dentro da formação ferrífera bandada ou no contato entre 

camadas com competências diferentes. A foliação milonítica acompanha o acamamento 
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primário e acha-se dobrada e reativada pelas fases subseqüentes. Os indicadores 

cinemáticos ao longo das faixas miloníticas atestam uma movimentação reversa no 

sentido de SE para NW.  

 

As estruturas pertencentes à fase D2 são as mais penetrativas na região da mina Cuiabá. 

Foram geradas em regime dúctil a dúctil-rúptil e mostram dobramentos em todas as 

escalas (F2), foliação plano axial (S2), foliação milonítica (Sm2) e lineações de 

interseção (Li2) e de estiramento mineral (Le2). Associado a essas feições, observa-se 

também um complexo sistema de empurrões, ao qual se associam as zonas de 

cisalhamento reversas e direcionais. 

 

As atitudes do acamamento primário (So) variam de acordo com os domínios 

analisados, segundo Toledo (1997), e refletem a configuração da grande estrutura 

anticlinal da mina. As atitudes totais do acamamento primário apresentam uma 

concentração máxima de 40º/155º, resultante de 596 medidas analisadas pelo autor 

supracitado.  

 

A foliação tectônica S2 constitui a feição estrutural planar predominante na mina. Está 

orientada preferencialmente em paralelo ao plano axial das dobras F2. É comum a 

refração da clivagem S2 quando esta atravessa litologias com diferentes competências. 

A morfologia e natureza dessa foliação variam de acordo com a litologia. No filito 

grafitoso (FG) e basaltos / andesitos alterados (MANX e X2CL), ela se manifesta como 

uma clivagem contínua, transpondo totalmente o acamamento primário. Nos 

metassedimentos (X1 e XS), ela se mostra como uma clivagem espaçada  disjuntiva, 

marcada pela alternância de níveis milimétricos compostos principalmente de sericita e 

clorita e leitos quartzo-feldspáticos. Na formação ferrífera bandada, a foliação S2 se 

apresenta como uma clivagem descontínua e pouco penetrativa, definida por planos de 

fraturas e/ou descontinuidades com espaçamentos variáveis. A orientação de S2 é 

aproximadamente constante em todos os domínios e a freqüência máxima observada no 

levantamento feito por Toledo (1997) define a atitude 39º/148º como bem próximo de 

So o que foi obtido com 895 medidas nos diferentes domínios da mina.  

 

Os falhamentos principais estão aí orientados paralelamente ao plano axial das dobras 
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F2 e são interconectados por ramificações que se desenvolveram ao longo de 

descontinuidades, tais como os contatos geológicos. Localmente, os falhamentos 

secundários se apresentam como empurrões frontais menores, convergindo no topo e na 

base para os falhamentos principais, o que configura sistemas de duplexes de pequena 

escala, melhor observados na formação ferrífera bandada. A geometria desses 

empurrões atesta uma polaridade tectônica de sudeste para noroeste. 

 

As falhas principais desenvolveram-se ao longo de contatos geológicos ou ao longo de 

níveis pelíticos existentes dentro da formação ferrífera bandada. Os falhamentos 

subsidiários cortam a formação ferrífera e funcionam como zonas de transferências de 

deslocamentos entre as falhas basais e falhas de topo. 

 

Toledo (1997) interpreta que as falhas de empurrão principais, os falhamentos 

subsidiários e os direcionados são estruturas contemporâneas associadas a um sistema 

de empurrões regional do tipo leque imbricado, com vergência para noroeste. Uma 

proeminente lineação de estiramento mineral Le2, que apresenta direção SE-NW, é 

considerada como representativa da direção do transporte tectônico.  

 

A foliação milonítica Sm2 constitui a feição planar dominante nas faixas miloníticas 

associadas às falhas de empurrão. Ela difere da foliação S2 em virtude do aumento 

marcante de sua penetratividade e redução acentuada da granulometria das rochas 

envolvidas. Apresenta-se melhor desenvolvida nos filitos grafitosos do que na formação 

ferrífera bandada e nos metassedimentos. A atitude média da foliação milonítica é 

36º/151º. Ela normalmente transpõe o acamamento primário e é paralela à foliação de 

plano axial S2. 

 

A foliação S3 é pouco penetrativa e manifesta-se como uma clivagem de crenulação 

discreta. Encontra-se melhor definida nas unidades mais plásticas. Nas litologias mais 

competentes, é definida por fraturas ou microfalhas. Além disso, é paralela ao plano 

axial das dobras F3 e apresenta direção aproximadamente norte-sul (NS), com 

mergulhos na ordem de 20º a 80º para leste (E). Sua freqüência máxima é de 39º/106º, 

conforme ressaltado por Toledo (1997). 
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 Durante a fase da deformação D3, ocorreu a reativação das falhas de empurrão, 

principalmente as desenvolvidas ao longo do contato entre o filito grafitoso e a 

formação ferrífera bandada. Os principais registros dessa reativação ( ocorrência) foram 

observados no flanco invertido da grande estrutura anticlinal, onde se acha instalada a 

mina, consistindo em estrias orientadas preferencialmente na direção sudoeste-nordeste 

(SW-NE). Tais estrias estão registradas no filito grafitoso, no plano de contato entre 

essa litologia e a formação ferrífera bandada. Elas são paralelas à direção das falhas de 

empurrão e possivelmente representam registros de movimentação tardia. A atitude 

média dessas estrias obtidas por Toledo (1997) no nível 11 é 17/077º. 

 

3.4.2. FRATURAS 

O quadro estrutural geral da mina Cuiabá é composto também por fraturas que estão 

melhores impressas na formação ferrífera bandada. O estudo estatístico mostrado no 

trabalho de Toledo (1997) indicou que elas se concentram em três direções 

preferenciais: 87º/061º, 45º/002º e 44º/321º. As fraturas orientadas na direção nordeste-

sudoeste (NE–SW), cujo máximo estatístico é 44º/321º, estão normalmente preenchidas 

por quartzo e carbonato e, possivelmente, representam fraturas de tração. 

 

Específicamente para o corpo Fonte Grande Sul, o mapeamento das estruturas 

geológicas feito pela área de geologia da mina, resultou na aquisição de dados nos 

níveis 9, 11 e 14 da mina, onde foram realizadas 295 medidas estruturais. As atitudes 

preferenciais são mostradas na Tabela 3.1.   

 

Tabela 3.1 Caracterização das descontinuidades estruturais  no corpo Fonte Grande Sul. 
Família de 

descontinuidade 

Ângulo do plano de 

mergulho 

Direção do plano 

de mergulho 
Observação 

S0/S1 37º 153º Acamamento/Foliação S1 

S2 31º 142º Foliação S2 principal 

S3 84º 011º Foliação S3 

F1 61º 295º-324º Fratura 

F2 82º 049º-229º Fratura 

 

Ressalta-se, no entanto, que nem todas as descontinuidades indicadas na Tabela 3.1 



 98

estão presente na escavação do corpo Fonte Grande Sul, no nível 11; área escolhida para 

proceder aos levantamentos de campo visando à aquisição dos dados para a atualização 

da classificação geomecânica, que será abordada no Capítulo 4. 

 

3.5. SÍNTESE E EVOLUÇÃO ESTRUTURAL DA MINA CUIABÁ 

Ainda segundo Toledo (1997), a deformação atuante nas rochas da mina Cuiabá 

apresentou caráter heterogêneo e progressivo, tendo sido processada em três níveis 

crustais e em três fases sucessivas de deformação. Durante a primeira fase de 

deformação (D1), foram geradas zonas de cisalhamento discretas, paralelas ao 

acamamento. 

 

A relação de paralelismo entre as lineações de estiramento Le1 e Le2 indica que, 

durante as fases D1 e D2, a direção de transporte tectônico não se modificou. Os 

indicadores cinemáticos associados às zonas de cisalhamento indicam a mesma 

polaridade tectônica (de SE para NW), também observada nas zonas de cisalhamento 

reversas desenvolvidas na fase D2, o que mostra uma evolução progressiva entre essas 

duas fases. Na fase D2, foram geradas dobras em escalas variadas e foliação com plano 

axial correlata que consistem nas feições mais penetrativas na área da mina. Em locais 

de maior magnitude de deformação, predominam dobras fechadas a isoclinais. Nas 

regiões menos deformadas, as dobras são preferencialmente apertadas, vergentes para 

noroeste e apresentam uma grande dispersão de seus eixos. 

 

A análise das estruturas geradas durante a fase de deformação D2, já suficientemente 

descritas no tópico anterior, permite atribuir a essa fase um caráter compressivo, 

revelando uma deformação cisalhante com distribuição heterogênea e progressiva. 

Nesse contexto, foram gerados empurrões e dobramentos de variadas magnitudes e 

estilos. A vergência das dobras, os indicadores cinemáticos e a geometria do sistema de 

empurrões refletem esforços tectônicos de SE para NW e vetor tectônico operando 

segundo a direção N75W. 

 

A fase D3 é caracterizada por um conjunto de estruturas de caráter compressivo e 

orientação geral NS. Essas estruturas deformaram as feições planares e lineares 
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preexistentes e foram geradas em níveis crustais mais rasos, sob a ação de esforços 

compressivos orientados na direção EW. A foliação S3 apresenta direção NS com 

mergulhos próximos a 40º para leste. Próximo às falhas de empurrão (geradas em D2 ),  

observou-se a reorientação da foliação S3 na direção N60E. A deflexão de S3 em 

direção às falhas de empurrão pode ser indicativa de reativação dessas falhas durante a 

fase D3. Essa assertiva é corroborada pela presença de estrias, com a direção média 

N77E, nos planos de falhamentos. 

 

As estruturas pertencentes a essas três fases de deformação podem ser enquadradas em 

um evento tectônico compressivo, com vetor de transporte tectônico na direção WNW-

ESE e polaridade tectônica para NW. De acordo com essa interpretação, foram 

considerados os seguintes fatores abaixo relacionados: 

 

1. Regionalmente, a mina Cuiabá insere-se em uma região bastante afetada por um 

sistema de empurrões e dobramentos, vergentes para NW, mais precisamente em 

uma situação de rampas oblíquas, conforme Correa Neto et al. (1994), citado por 

Toledo (1997). Em tal contexto, a área em estudo compõe-se de um pequeno 

volume de rochas, inserido dentro de uma lasca de empurrão, que foi 

transportada sobre uma rampa oblíqua. 

2. Os grupos de estruturas descritas como pertencentes às fases D1, D2 e D3 foram 

geradas sob atuação de esforços compressivos, que refletem o campo de tensões 

regionais. 

3. Durante as fases D1 e D2, o vetor de transporte tectônico operou na direção 

N75W, enquanto na fase D3 esse vetor passou a atuar na direção N90W. 

 

3.6. RELEVÂNCIA GEOTÉCNICA DA ESTRUTURAÇÃO GEOLÓGICA  

O conhecimento do estado de tensão do maciço rochoso ou das rochas é empregado na 

avaliação da integridade e segurança de obras de engenharia e mineração. No caso da 

mina Cuiabá, as anisotropias geológicas, os processos tectônicos, as cargas litostáticas e 

as irregularidades topográficas estão entre os fatores mais importantes para a verificação 

das condições de estabilidade em torno de suas escavações.  
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Quando da execução de atividades para grandes escavações em maciços rochosos, o 

estado de tensão natural das rochas (tensões preexistentes) é perturbado, o que induz 

uma redistribuição de tensões (tensões induzidas) nas vizinhanças do espaço ocupado 

pelas escavações. Essa redistribuição de tensões se traduz em deformações de várias 

magnitudes, que podem levar as rochas a se romperem, gradativamente, por “deflexão” 

da superfície escavada ou por desplacamentos de paredes e tetos das galerias, como às 

vezes pode-se observar nas escavações dos locais de onde é retirado o minério (realces) 

na mina Cuiabá. 

 

A tensão natural que ocorre nas rochas, conforme definida por Hayett et al. (1986), 

citados por Mioto e Coelho (1998), resulta  de uma complexa interação entre várias 

ações, destacando-se, entre elas, os esforços gravitacionais e tectônicos. Isso significa 

que as tensões naturais são devidas ao próprio peso das camadas sobrejacentes em um 

ponto determinado no maciço rochoso e de sua história geológica. O estado de tensões 

de maciços rochosos pode ser influenciado secundariamente por diversos fatores, por 

exemplo, as estruturas geológicas.  Estas são muito relevantes para as análises de 

estabilidade e para o entendimento do comportamento geotécnico, especialmente do 

maciço rochoso da mina Cuiabá. 

  

Aos processos de falhamentos e fraturamentos das rochas podem estar associados 

campos de tensões distribuídos heterogeneamente. Se um sistema de falhas ou fraturas 

sujeitar-se a um novo regime de esforços tectônicos, o campo de tensão existente pode 

ser perturbado, sobretudo nas extremidades das descontinuidades. Isso sugere mudanças 

do estado de tensão em extensões relativamente pequenas dos maciços rochosos, o que, 

no caso da mina Cuiabá, resulta na grande importância do desenvolvimento de 

escavações em galerias e realces para produção de minério.  

 

Conforme aqui já se explicou, a condição geológica e as tensões provenientes de 

movimentação tectônica estão entre os fatores mais relevantes para a ocorrência de 

problemas relacionados com a estabilidade do maciço rochoso da mina Cuiabá.  
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3.7.  OPERAÇÃO DE LAVRA 

3.7.1. OPERAÇÃO A CÉU ABERTO (OPEN PIT) 

As escavações a céu aberto, na mina Cuiabá, ocorreram entre 1988 e 1991 e atingiram 

uma extensão areal aproximada de 600mx290m e profundidade máxima de 150m. 

Nessa operação, foram movimentados cerca de cinco milhões de metros cúbicos de 

rocha intemperizada e retiradas cerca de 500.000 toneladas de minério. 

 

Nesse caso, a separação entre o fundo da cava e as escavações subterrâneas foi definida 

por um pilar horizontal contínuo com espessura média vertical de 25m. A base dessa 

escavação a céu aberto, no entanto, não se assenta totalmente sobre as  escavações de 

subsolo, pois, em decorrência de uma inclinação média de 35º da camada de minério, há 

um deslocamento na projeção vertical entre essas escavações. Mapas topográficos dos 

níveis 1, 2 e 3, consultados para esta dissertação, mostram que, pelo fato de não serem 

os corpos contínuos lateralmente, há alguns trechos onde o pilar que separa a parte de 

superfície daquela de subsolo seja contínua com o maciço; contribuindo para maior 

estabilidade na área de influência das  escavações no subsolo. Atualmente, a área que 

foi lavrada em superfície já se encontra em processo de recuperação ambiental, 

efetivado a fim de atender as normas ambientais seguidas pela empresa (Bioma Meio 

Ambiente, 2007). 

 

3.7.2. LAVRA SUBTERRÂNEA 

A mina encontra-se exposta até 943m de profundidade (nível 14), tomando-se como 

base a entrada do poço principal na superfície (elevação de 1019m relativa ao nível do 

mar). Acha-se estruturada em painéis de 66m de altura vertical até o nível 9; entre este e 

o nível 11 os painéis têm 44m; já do nível 11 ao 14, terão alturas diferenciadas de 33 e 

66m, conforme atendam aos corpos de minério Fonte Grande Sul e Serrotinho, 

respectivamente.  

 

O acesso à mina é feito por um poço vertical que parte da superfície e vai até o nível 11 

(elevação de 767m), ou por rampa, usada por veículos leves e equipamentos pesados, 

cuja entrada localiza-se na encosta do vale, próxima ao leito do ribeirão Sabará, em uma 

cota correspondente ao nível 3. O acesso às exposições de minério abaixo do nível 11 
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dá-se por meio da rampa que demanda ao nível 14, que deverá estender-se pelo menos 

até o nível 21; que corresponde ao último nível onde há recursos minerais reconhecidos, 

prospectados mediante investigações com  sondagem rotativa diamantada.  

 

A configuração geral da mina é mostrada na Figura 3.3, que mostra uma seção 

longitudinal que realça o shaft, os poços de ventilação e as principais rampas existentes 

e planejadas. 

 

 
Figura 3.3 Seção longitudinal esquemática da mina Cuiabá até o nível 14. 
 

Mediante a utilização de recursos de programa computacional a equipe de topografia da 

mina Cuiabá, em dezembro 2004, mediu uma extensão de aproximadamente 62.000m 

de galerias subterrâneas, com seção aproximada e predominante de 4,5 x 4,8m², onde se 

incluem os distritos de desenvolvimento e de lavra e parte das rampas de acesso entre os 

níveis. Considerando-se os poços de ventilação (feitos com uso de equipamento especial 

denominado Raise Borer) e desanchos tidos como metragem de avanço, o valor total 
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aproximado foi de 106.000m lineares de escavações. 

 

Do nível 1 até o 3, a extração do minério foi feita por meio de lavra manual pelo método 

de Câmaras e Pilares; do nível 4 até o 7, com Corte e Enchimento (Cut and Fill), 

mediante enchimento mecânico com o estéril gerado na mina.  A partir do nível 8, o 

enchimento (backfill), na maioria dos realces em produção de minério, ou seja, a 

reconstituição dos vazios criados onde o minério é extraído; tem sido realizada com 

enchimento mecânico associado ao enchimento hidráulico, guardando-se uma 

proporção aproximada de 45% para enchimento mecânico e 55% para hidráulico. Esses 

tipos de enchimento, juntamente com suportes passivos, também largamente utilizados 

nas galerias de acesso, transporte e outras utilidades, auxiliam na estabilidade do maciço 

rochoso em torno das escavações existentes no subsolo. 

 

Atualmente, a lavra concentra-se nos níveis 9 ao 12, com uma produção de minério de 

3.800 toneladas/dia. Os recursos até o nível 14 (último nível até o momento exposto 

pelo desenvolvimento) totalizam 14,5 Mt com um teor de 7,83 g/t. Abaixo do nível 14, 

os recursos somam em torno de 10,3 Mt  com teor de 8,18 g/t de ouro, também in situ, 

inferidos a partir de sondagem profunda executada a partir da superfície, e que atingiu 

elevações compreendidas entre os futuros níveis 17 (elevação de –139m) e 21 (elevação 

de – 403m). Portanto, os recursos até o nível 21 totalizam 24,8 Mt, com teor de ouro 

7,97g/t in situ, sendo que as reservas somam 9,2 Mt, com teor de ouro de 7.58 g/t ROM  

(Room of mine ), segundo database de 31-12-2004, que considera até o nível 15. 

 

Como subprodutos da operação de lavra e beneficiamento do minério, ressaltam-se 

ainda a produção de prata e sulfato de amônia. No âmbito do projeto de expansão da 

produção da mina Cuiabá, de 2.400 tpd (toneladas por dia) em 2005, com o objetivo de 

se ampliar a produção para 3.800 tpd (do ano de 2007 até 2009) e 3.500 tpd (até 2018), 

prolongou-se a rampa principal da mina, do nível 11 para o nível 14, a partir da qual foi 

desenvolvido acesso para os corpos Fonte Grande Sul (FGS) e Serrotinho. 

 

3.7.3. MÉTODO DE LAVRA ATUAL – CORTE E ENCHIMENTO 

A lavra na mina Cuiabá é feita de forma seletiva, sendo o corpo de minério retirado com 
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o mínimo possível de diluição no teto / capa (Hangingwall) e piso / lapa (Footwall) da 

camada de minério. O método utilizado é o de Corte e Enchimento (Cut and Fill, 

conforme Brady e Brown, 2006). A recuperação atinge até 95% do minério de cada 

painel, aqui entendido como o trecho das reservas auríferas definido entre dois níveis 

consecutivos. Esse método permite a lavra simultânea em diferentes níveis da mina, o 

que favorece uma maior flexibilidade operacional. Com o aprofundamento da mina, o 

sistema de corte e enchimento está previsto para continuar até o nível 16; a partir desse 

nível até o 18, planeja-se um sistema híbrido dos métodos Corte e Enchimento com 

Câmaras e Pilares -  Cut and Fill com Room and Pillar, conforme Brady e Brown 

(2006). Em decorrência da geometria dos corpos de minério, a partir do nível 19, o 

método de lavra está previsto para ser totalmente pelo método Câmaras e Pilares, que 

reduz a recuperação do minério para aproximadamente 84%. 

 

3.7.4. CICLO OPERACIONAL 

O ciclo operacional da mina Cuiabá é constituído por atividades com uma seqüência 

lógico-operacional. Assim considerado, pode ser discriminado da seguinte forma: 

marcação da área para detonação; perfuração; carregamento com explosivos; desmonte; 

saneamento do realce (abatimento de choco); limpeza e transporte de material; 

enchimento mecânico e hidráulico (rockfill e hidraulic fill); perfuração e instalação de 

cabos de aço; por fim, perfuração para novo ciclo de detonação, conforme Figura 3.4: 

 

 
Figura 3.4 Ciclo operacional da lavra na mina Cuiabá. 
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Marcação da frente para perfuração 

A marcação da área a ser perfurada é definida em função do ciclo operacional, 

utilizando-se uma face livre para início da detonação. A malha dos furos para desmonte 

é retangular, com os furos afastados cerca de 1.0m por 2.0m de espaçamento.  

 

A perfuração para lavra do minério é feita de forma ascendente com equipamento 

elétrico-hidráulico (jumbo), com furação paralela ao caimento (plunge) dos corpos de 

minério (Figura 3.5), evitando-se que se afete a capa do minério (hangingwall). Uma 

boa perfuração busca sempre o paralelismo entre os furos em malha adequada, a fim de 

se obter a melhor fragmentação das rochas, o que minimiza o aparecimento de blocos 

instáveis nas paredes da escavação. O comprimento dos furos para carregamento é de 

3,20m e o diâmetro de perfuração é de 51 mm. 

 

 

Figura 3.5 Esquema da perfuração frontal à face do minério. 
 

Carregamento e detonação 

No processo de carregamento, utiliza-se um veículo plataforma, que auxilia no processo 

de transporte e injeção dos explosivos nos furos. Toda a área em carregamento para 

detonação é isolada, permitindo-se acesso ao local apenas àqueles habilitados a 

manusear explosivos. Uma boa detonação depende do tipo de explosivo empregado e da 

geometria do plano de fogo, ou seja, se os furos estão paralelos entre si e com os 

comprimentos corretos. 
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Abatimento de blocos instáveis (choco) 

Após a detonação, a área necessita ser saneada (abatimento de choco). Para isso, são 

utilizados equipamentos denominados Scaler, cuja função é abater os fragmentos de 

rochas com potencial para se despreenderem do teto ou lateral da escavação. Esse 

equipamento usa uma lança com uma ponteira mecanizada que, ao tocar em um bloco 

potencialmente instável, exerce uma força no sentido de romper a resistência ainda 

presente e colocá-lo no chão. É imprescindível que toda a área esteja saneada para o 

devido prosseguimento dos trabalhos. Dentro das escavações para produção de minério, 

o saneamento manual de blocos instáveis é restrito por causa da altura da escavação, 

geralmente acima de 6m, o que resulta em dificuldades operacionais para que, de modo 

seguro, os blocos a serem abatidos sejam alcançados. 

 

Limpeza e transporte do material desmontado 

Feito o saneamento da frente de trabalho, realiza-se a retirada do minério desmontado 

por meio do uso de explosivos. A limpeza é efetuada com carregadeiras apropriadas 

para trabalho em subsolo; faz-se o transporte com caminhões articulados, cuja 

capacidade de carga varia entre 25 e 35 toneladas (Figura 3.6). Até a descarga na 

estação de britagem, localizada no nível 11, de onde todo o minério, já britado,  é 

coletado e levado por correias transportadoras para o içamento através do poço vertical, 

mediante uso de caçambas denominadas Skips.   

 

 

Figura 3.6 Esquema do transporte de minério utilizando-se de caminhão e carregadeira. 
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Enchimento de vazios (Backfill)  

Após a limpeza do minério, o teto do realce torna-se mais alto em relação ao piso, 

ficando impossível realizar um novo ciclo de perfuração. Então, dá-se o procedimento 

para enchimento. Na porção mais próxima à base do minério (footwall), é feito o 

enchimento mecânico com estéril gerado nas frentes do desenvolvimento da mina. Na 

porção correspondente à capa do minério (hangingwall), o enchimento é hidráulico, 

sendo efetuado com rejeito de minério proveniente da planta metalúrgica que entrou em 

operação após a implantação do Projeto de Expansão, no início de 2007. Atualmente, a 

proporção aproximada é de 45% para o enchimento mecânico (rock fill) e 55% para 

enchimento hidráulico (hidraulic fill) nos realces de produção abaixo do nível 8.  

 

O enchimento hidráulico é preparado em uma planta na superfície, formando uma polpa 

constituída por 65% de sólidos e 35% de água, sendo que seu transporte para o interior 

da mina é feito através de tubos de aço até os realces de produção. A tubulação percorre 

a superfície e entra na mina pela rampa de acesso existente no nível 3, ramificando-se 

para os diversos realces da mina. Após a expansão da produção na mina Cuiabá, 

iniciada em janeiro de 2007, o enchimento passou a ser feito com o rejeito da planta de 

concentrados existente na área industrial da mina Cuiabá.  

 

Na mina Cuiabá não é adicionado cimento ao backfill, portanto o material não pode ser 

moldado para obtenção de corpos de prova, com objetivo de se conhecer suas 

características de resistência em ensaios de laboratório. Diante disso, algumas 

simulações em programas computacionais, para obtenção de parâmetros usados nesta 

dissertação são baseadas em fórmulas empíricas ou calibrados com dados assumidos de 

trabalhos de modelagens, feitas para áreas específicas dessa mina. 

  

Cabeamento (Cable Bolt) 

Na mina Cuiabá, o suporte do teto da escavação é atualizado a cada ciclo de detonação. 

Mensalmente, nas escavações para produção de minério, são aplicados entre 20.000 e 

25.000m de cabos de aço com trama de sete fios e com diâmetro de 15,2 mm. Estes são 

fixados com argamassa (cimento, areia e água) quando instalados manualmente, ou com 

polpa de cimento, caso sejam instalados com equipamentos automatizados, também 

disponíveis para essa atividade. O diâmetro de todos os furos para instalação dos cabos 
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de aço de trança simples é de 51 mm.   

 

Nos corpos Fonte Grande Sul e Serrotinho são utilizados sistematicamente cabos de 

9,6m de comprimento, aplicados na malha de 1,5x1,5m². O comprimento individual dos 

cabos deve-se ao tipo de rocha encaixante do teto, um filito grafitoso (carbonoso) 

incompetente. À exceção apenas do realce 08 Balancão, onde o cabeamento ainda é 

feito com cabos de 6,0m de comprimento em malha de 1,5x1,5m², por existirem 

melhores condições geomecânicas no maciço rochoso local.  
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4.  AVALIAÇÃO DO SUPORTE COM CABOS DE AÇO: RESULTADOS DA 
PESQUISA NA MINA CUIABÁ E DISCUSSÃO  

Neste capítulo, são relatados os resultados da pesquisa realizada na mina Cuiabá, com 

ênfase no corpo do minério Fonte Grande Sul, que, por reunir as condições 

geomecânicas mais representativas entre as rochas encontradas no sítio mineiro 

investigado, foi escolhido como objeto especial do estudo aqui desenvolvido. 

Analisados e discutidos, os conhecimentos adquiridos embasarão a avaliação do sistema 

de cabos de aço adotado como suporte para reforço do maciço rochoso nos locais das 

grandes escavações aí efetuadas para a retirada do minério explorado. Conforme se 

esclareceu na Introdução, esta dissertação propõe-se, fundamentalmente, a avaliar esse 

sistema. Para atingir esse objetivo, procurou-se conhecer as recomendações de 

tratamento referidas nos principais métodos de classificação geomecânica dos maciços 

rochosos, precedidas pela descrição desses maciços e de seu comportamento quando 

sob intervenção. Os conteúdos desses estudos, no que se refere ao objeto especial aqui 

investigado acrescido de informações adicionais advindas do corpo Serrotinho, 

encontram-se contemplados ao longo desta explanação. 

 

Preliminarmente, na pesquisa, observou-se empiricamente que as instabilizações do 

maciço rochoso da mina Cuiabá são controladas preferencialmente tanto por 

descontinuidades geológicas associadas às zonas de cisalhamento quanto por algumas 

manifestações de tensões devidas ao aprofundamento da mina e a eventos tectônicos 

que atuaram na região. A lavra do minério efetivada mediante o uso do método de Corte 

e Enchimento (Cut and Fill) ameniza alguns efeitos  dos  danos sofridos pelo maciço 

rochoso. O enchimento dos vazios deixados pela retirada do minério com material 

proveniente da planta de rejeitos e com estéril das frentes do desenvolvimento de 

galerias de acesso atua como suporte regional e auxilia no confinamento de estruturas 

geológicas, geralmente as responsáveis por manifestações de instabilizações que 

ocorrem, sobretudo, na parede – hangingwall - da área escavada para a retirada do 

minério.  

 

Por ser instrumento fundamental para a avaliação do sistema de cabos de aço proposta, 

tornou-se necessária a elaboração da classificação geomecânica do maciço rochoso da 

mina Cuiabá. Com esse objetivo, foram levantados os parâmetros principais, nos quais 
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se baseia essa classificação, que são (1) o grau de fraturamento e (2) a resistência à 

compressão das rochas que compõem o maciço rochoso local, cuja explicação será 

apresentada nos itens a seguir.  Esses dois parâmetros foram usados porque são os que 

mostram a maior variação dos valores obtidos nas diversas escavações durante os 

levantamentos para classificação do maciço.  

 

4.1. CARACTERIZAÇÃO GERAL DO CORPO FONTE GRANDE SUL 

No corpo de minério Fonte Grande Sul, no nível 11 da mina Cuiabá, selecionado como 

o principal cenário para as análises desta dissertação, a descontinuidade representada 

pela foliação é predominantemente paralela à camada de onde é retirado o minério 

aurífero. Nesse nível, o corpo possui uma extensão horizontal de até 350m e espessura 

real média que varia entre 2 e 8m. Considerando-se a situação do mergulho médio da 

camada de minério em 26º e o painel de lavra com 44m de altura, o vão escavado para 

todo o painel deste corpo no nível 11 alcançará aproximadamente 100m na direção do 

mergulho da camada do minério. Nessa situação, o cálculo para o raio hidráulico, 

melhor exposto mais adiante neste capítulo, leva em conta o confinamento decorrente 

do enchimento gradual do realce com estéril/rejeito para a reconstituição dos vazios 

criados pela retirada da rocha aurífera; embora não tenha sido possível quantificar, com 

precisão adequada, o limite do benefício proporcionado por este artifício para a 

estabilidade da escavação.  

 

As observações feitas diretamente nas rochas que compõem a capa, a lapa e a camada 

de minério nesse nível 11, possibilitam sua caracterização. A porção do maciço rochoso 

mais próxima do contato superior do minério (capa) é constituída predominantemente 

por FG e por X1, ambos fortemente foliados, enquanto que nas porções mais afastadas a 

rocha predominante é o X2 com intercalações de XS. O FG é caracterizado por planos 

de descontinuidades geralmente ondulados, com superfícies polidas, às vezes estriadas. 

Nos trechos de ocorrência de X1, a foliação geralmente apresenta-se mais regular, com 

superfícies planas e lisas; o mesmo ocorrendo com o X2 e XS quando estes estão 

expostos. Já na lapa da camada escavada, o maciço é formado predominantemente por 

variações litológicas identificadas na mina Cuiabá como X2, X2Cl e MANX, todas 

derivadas de alterações hidrotermais a partir de metandesito (MAN), cuja descrição já 
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se fez na seção 3.3.3. Aí, não há sinais de instabilizações que possam comprometer a 

estabilidade geral do maciço rochoso.  

 

Do ponto de vista das instabilizações que ocorrem nas escavações realizadas para 

produção de ouro, as unidades litológicas mais importantes são o quartzo-carbonato-

mica-grafita xisto (X1/XS), que possui ocorrência dominante em todo o pacote de 

rochas encontrado na capa da camada de minério e o filito grafitoso (FG).  Este último, 

geralmente, faz o contato superior com grande parte do trecho da camada de minério e 

possui espessura que normalmente varia entre poucos centímetros até 3m, podendo 

esporadicamente alcançar 6m de espessura aparente ou estar ausente em trechos 

localizados e, por isso, o parâmetro de RCS a ele atribuído não é usado quando se trata 

de análises visando a classificação geral do maciço. Além de intensa perturbação 

geológica verificada e ondulação em escala métrica dos planos da descontinuidade 

principal impressa no filito grafitoso, inclui-se também massas lenticulares de quartzo 

recristalizado, com dimensões decimétricas a métricas, que também contribuem para as 

manifestações de instabilizações localizadas em partes da escavação. Preenchimentos 

com espessuras milimétricas a centimétricas de quartzo com carbonatos e sulfetos 

ocorrem, às vezes, concordantes com a foliação principal vista no filito grafitoso, 

demonstrando em observações mais amplas no realce uma possível contribuição para 

melhoria no parâmetro de resistência deste pacote de rocha. 

 

O maciço rochoso tem mostrado sinais de redistribuição de tensões durante as 

operações de lavra. As tensões migram para as regiões intactas em torno das 

escavações, o que denota uma tendência para a deflexão do maciço nas regiões de 

relaxação criadas em torno da escavação de onde é retirado o minério, conforme indica 

a simulação na Figura 4.1. 

 

Placas, com espessuras que, em média, variam entre poucos centímetros a até 1m e  

dimensão maior medida em escala até métrica, têm seu aparecimento definido ao longo 

dos planos da foliação. O maciço da mina Cuiabá, constituído essencialmente por 

rochas xistosas, não apresenta vocação para conter aqüífero expressivo e, portanto, o 

maciço local não apresenta infiltração significante de água. 
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Figura 4.1 Deflexão na parede da área escavada em função da relaxação do maciço rochoso. 
 

4.2. DESCONTINUIDADES GEOLÓGICAS E GRAU DE 
FRATURAMENTO  

Tendo em vista as verificações relativas às descontinuidades existentes nos níveis com 

menor profundidade da mina Cuiabá (acima do nível 7), pode-se dizer que as fraturas 

vão se tornando menos freqüentes e sua visualização vai se tornando mais difícil à 

medida que as escavações vão se aprofundando. Provavelmente, tal fato está 

relacionado com o aumento do grau de confinamento das mesmas. Esta realidade pode 

mascarar a freqüência das descontinuidades e até mesmo dificultar a identificação de 

alguma família de descontinuidade com importância secundária na evolução geológica 

local e cujo aparecimento não seja muito marcante nas paredes da escavação analisada. 

  

Conforme foi mencionado na seção 3.4.2, no corpo Fonte Grande Sul, no nível 11 da 

mina Cuiabá, verificou-se que as descontinuidades aí presentes estão representadas 

pelas famílias indicadas na Tabela 4.1.  

 

Tabela 4.1 Atitudes das principais descontinuidades medidas no corpo FGS, no nível 11 da mina Cuiabá. 
Família de 

descontinuidade 

Ângulo do plano 

de mergulho (º) 

Direção do plano 

de mergulho (Az) 
Observação 

J1 35 118 
Foliação principal 

(S0/S1/S2) 

J2 61 295-324 Fratura 
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Para o propósito deste trabalho e em decorrência das dificuldades para a distinção entre 

S0/S1 e S2 e também em função da pequena variação entre as atitudes dessas estruturas 

e das características dessas descontinuidades, estas serão aqui tratadas como uma única 

família, sob a denominação de J1. Essa família J1 acha-se impressa com maior clareza 

nas rochas do teto da escavação (FG e X1). Aí, geralmente, em expressão de grande 

escala, apresenta um padrão unidirecional. Já em pequena escala, possui plano 

ondulado, com superfície lisa a polida, e mostra uma freqüência que varia entre 5 e 12 

fraturas por metro (FF/m). No footwall, essa família J1 corresponde claramente à 

foliação S2 e acha-se impressa em litologias referidas como X2, X2Cl e MANX. Aqui, 

a expressão em maior escala também é unidirecional; em escala de detalhe, a superfície 

é caracterizada de predominantemente plana a ondulada lisa e sua freqüência situa-se 

entre 3 e 5 FF/m. Na formação ferrífera bandada/minério, esta família também se acha 

selada e, normalmente, sem preenchimentos significantes; o padrão é unidirecional com 

superfície plana geralmente áspera ou irregular, sendo sua freqüência geralmente  

menor que 3 FF/m. Esta família J1 identifica as descontinuidades mais desfavoráveis do 

maciço rochoso local. 

 

A família J2 aparece com maior freqüência em trechos localizados no hangingwall e na 

camada de minério. Em muitas situações, pode ser considerada como de ocorrência 

aleatória. Nas áreas onde essa família se faz presente, a freqüência varia de 2 até 5 

FF/m. O plano que a representa possui direção próxima daquele da família J1, porém 

com mergulho para o sentido contrário desta última. Essa condição, associada ao 

movimento de deflexão do hangingwall, facilita a reativação das descontinuidades 

referentes à família J2 e, consequentemente, facilita o processo de instabilizações no 

hangingwall dos realces. Outras descontinuidades, sem direção/mergulho e freqüência 

que identifiquem um padrão definido, e que ocorrem às vezes, são aqui consideradas 

aleatórias.  

 

4.3. PARÂMETROS GEOTÉCNICOS DE LABORATÓRIO 

4.3.1. ENSAIOS DA ROCHA INTACTA: RESULTADOS 

Na mina Cuiabá, existe um banco de dados com 172 resultados de ensaios sintetizados 

na Tabela 4.2. Esses ensaios foram feitos para a determinação da Resistência à 
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Compressão Simples (RCS) em rochas representativas do maciço rochoso dessa mina.  

 

Esclareça-se aqui que os resultados para RCS, módulos de deformação e coeficientes de 

Poisson foram obtidos em ensaios feitos no Laboratório de Mecânica de Rochas da 

antiga Mineração Morro Velho SA e no Laboratório de Tecnologia de Rochas do 

Departamento de Engenharia de Minas da Escola de Engenharia da UFMG.  

 

Tabela 4.2 Síntese dos ensaios para Resistência a Compressão Simples em rochas da mina Cuiabá. 

Resistência a Compressão Simples - RCS 
(MPa) 

Grupos 
litológicos 

Número de 
amostras 

analisadas Mínimo Média Máximo 
X1, XS 86 25 58 92 

FG 12 19 45 70 
X2, X2CL e MANX 46 36 65 93 

MAN 10 98 107 116 
FFB/minério 18 107 167 228 

 
 

Na Tabela 4.3, aparecem os dados referentes às propriedades elásticas, obtidos em 

análises de 28 amostras de testemunhos de sondagem das rochas dominantes no maciço 

da mina Cuiabá. Esses dados mostram uma expressiva variação nos valores 

encontrados, o que sugere uma significante anisotropia das rochas que compõem o 

maciço rochoso dessa mina, dificultando, certamente, interpretações em simulações 

numéricas, mesmo considerando análises paramétricas. 

 

Tabela 4.3 Propriedades elásticas em rochas da mina Cuiabá obtidas em ensaios de laboratório. 

Grupos 
 Litológicos 

Coeficiente de Poisson 
νννν    

Módulo de Deformação 
 E (GPa) 

X1 0,19 a 0,36 44 a 51 

MANX - X2 0,18 a 0,46 15 a 157 

FFB/minério 0,15 a 0,44 61 a 188 

 
 
Nas litologias mais representativas utilizadas como corpos de prova nos ensaios de 

laboratório, podem ser destacadas as características geomecânicas abaixo apresentadas. 

 

2 
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1. Quartzo-carbonato-mica-grafita-xisto (X1/XS). Nesse tipo de rocha, há 

significante variação nos valores de RCS, decorrente da orientação dos esforços 

com relação à foliação. Os dados obtidos na pesquisa mostram uma variação de 

valores que vão desde 25 até 92 MPa, o que indica uma média de 58 MPa. 

Relativamente aos dados obtidos para o coeficiente de Poisson, eles vão desde 

0,19 até 0,36; aqueles para o módulo de deformação variam de 44 até 51 GPa. 

No relato dos ensaios feitos na Mineração Morro Velho SA é reportado que as 

rupturas normalmente ocorrem através dos planos de foliação, quando o ângulo 

entre o plano da foliação e o eixo do corpo de prova (onde ocorre a aplicação do 

esforço) varia de 20º até 60º. De uma maneira geral, esse tipo de rocha exibe 

grande deformabilidade e baixa resistência mecânica. 

 

2. Quartzo-carbonato-sericita-xisto (X2). A este tipo litológico estão associadas 

variações provenientes de alterações químicas identificadas como MANX e 

X2CL, convenientemente caracterizadas na seção 3.3.3. Nessas rochas, que 

normalmente ocorrem no piso footwall da estrutura mineralizada, os valores de 

RCS variam de 36 até 93 MPa, com valor médio de 65 MPa. A menor dispersão 

desses resultados indica que, nessa associação litológica, a foliação é um fator 

de anisotropia menos importante do que na rocha X1. Os valores dos módulos 

de deformação e aqueles para os coeficientes de Poisson, embora com uma 

dispersão muito acentuada nos resultados, indicam um comportamento 

predominantemente plástico para essas rochas. 

 

3. Metandesito xistoso (MANX). Os valores da resistência à compressão simples, 

do módulo de deformação e do coeficiente de Poisson indicam, nessa rocha, 

comportamento geomecânico muito semelhante ao do clorita-sericita-xisto (X2). 

Trata-se esse tipo litológico de uma alteração química transicional entre o X2 e o 

metandesito (MAN); em relação a este último, o ensaio de laboratório apenas 

para RCS, revelou resultado médio de 107 MPa. As propriedades elásticas do 

MANX, conforme listadas na Tabela 4.3, mostram valores muito variáveis para 

deformabilidade e para o coeficiente de Poisson. Devido ao aspecto gradual da 

alteração química responsável pela passagem do MANX para a litologia X2, não 
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é possível uma separação adequada para melhor individualizar os parâmetros 

dessas litologias.  

 

4. Formação ferrífera bandada (FFB)/minério. A distinção indicada para essa 

rocha é devida ao seu conteúdo de sulfetos. Ela é aqui tratada como uma 

associação única, pois não é relevante a separação física, pois possuem 

propriedades geomecânicas variando em intervalos semelhantes. Os ensaios de 

resistência à compressão simples apresentaram resultados que variaram de 107 

até 228 MPa. Tal variação decorre principalmente da presença de microfissuras 

nos corpos de prova dos quais foram obtidos os valores mais baixos. Os dados 

relativos aos módulos de deformação são mais altos nas amostras com maior 

quantidade de sulfetos, variando de 61 até 188 GPa, o que indica um 

comportamento acentuadamente elástico para este tipo de rocha, que mostra 

excelente resistência mecânica e baixa deformabilidade. Durante os ensaios 

feitos internamente na empresa, é referido que a ruptura no minério é do tipo 

explosiva. 

 

4.4.  CLASSIFICAÇÕES DO MACIÇO ROCHOSO 

Aqui são apresentadas as classificações do maciço rochoso situado em torno da 

escavação dos corpos Fonte Grande Sul e Serrotinho, abrangendo observações do nível 

9 ao 11, segundo as metodologias do Sistema Q (Rock Tunneling Quality Index), do 

Sistema RMR (Rock Mass Rating ) e do Sistema GSI ( Geological Strenght Índex), 

mostradas e explicadas no segundo capítulo. 

Convém ressaltar que a classificação pelo sistema GSI será aqui tratada de forma 

diferenciada, em uma seção específica; pois resulta de levantamentos feitos durante as 

classificações pelos sistemas Q e RMR, com a intenção de servir de consulta e 

simplificar a aquisição de dados para alimentar programas computacionais, tais como o 

RocLab (Rocscience, 2002). 

 

4.4.1. ÍNDICE Q E SISTEMA RMR  

O Índice Q, como também é identificado o sistema desenvolvido por Barton et al. 

(1974), é baseado na quantificação dos parâmetros do maciço rochoso. O valor Q é 
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definido pelos parâmetros RQD, Jn, Jr, Ja, Jw e SRF, que estão convenientemente 

explicados na seção 2.5.3. Por meio da classificação pelo Índice Q, também é obtido o 

Índice Q’, que resulta da mesma relação para obtenção de Q, porém desprezando-se os 

fatores Jw e SRF. 

  

O sistema de classificação RMR desenvolvido e, posteriormente, modificado por 

Bieniawski (1989), avalia a qualidade do maciço rochoso em função dos seis 

parâmetros abaixo relacionados:   

1. Resistência à compressão uniaxial da rocha intacta (RCS); 

2. Índice de qualidade da rocha (RQD); 

3. Espaçamento das descontinuidades; 

4. Condição das descontinuidades; 

5. Condições de água no maciço rochoso; 

6. Orientação das descontinuidades. 

 

4.4.1.1. CONSIDERAÇÕES SOBRE OS PARÂMETROS DO MACIÇO DA MINA 
CUIABÁ 

Além da definição dos tipos litológicos para enquadramento na classificação do maciço 

rochoso e da contagem da freqüência das fraturas por metro (FF/m), é preciso fazer a 

descrição geométrica de grande escala, da rugosidade da superfície, das condições de 

alteração e de preenchimento em relação a cada família de descontinuidade verificada 

no estudo. Ressalte-se que, na profundidade atual da mina Cuiabá, não se constata a 

presença significativa de umidade ou infiltração natural de água, o que se deve ao 

caráter predominantemente impermeável do maciço rochoso.  

 

Como aqui já se explicou, com o aumento da profundidade das atividades operacionais 

– em parte, por decorrência do caráter plástico da maioria das unidades litológicas –, as 

impressões das descontinuidades nas paredes das escavações tornam-se mais fracamente 

visíveis. As descontinuidades permanecem seladas em razão do confinamento e, 

portanto, somente os planos melhor definidos são mais facilmente visualizados. Dessa 

forma, os resultados do cálculo do RQD, um parâmetro muito importante para a 

classificação do maciço rochoso, tanto no Sistema RMR (Bieniawski, 1989) quanto no 

Sistema Q (Barton et al., 1974), podem mostrar valores mais elevados do que realmente 
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deveriam apresentar. 

 

Nas escavações mapeadas realizou-se, inicialmente, a contagem volumétrica das 

descontinuidades para obtenção do RQD (Deere, 1967), conforme a Equação 4.1:  

 
RQD = 115 – 3,3Jv 

 
(4.1) 

No entanto, verificando-se a presença relativa de poucas descontinuidades em grande 

parte do maciço rochoso estudado, em função provavelmente dos aspectos mostrados no 

parágrafo anterior, e uma grande variação na freqüência por metro desses conjuntos de 

descontinuidades, optou-se pela obtenção do RQD em todos os pontos levantados por 

meio da equação de Priest e Hudson (1976). Esta relação é mostrada na Equação 4.2: 

RQD = 100e(-0,1λ) *(1 + 0,1λ) (4.2) 

Onde λ é a soma das freqüências das famílias de descontinuidades existentes no local do 

maciço rochoso analisado. 

 

Outro importante parâmetro para a classificação geomecânica pelo RMR é a resistência 

à compressão simples (RCS). Os resultados para esses parâmetros foram obtidos por 

meio dos ensaios em laboratório realizados em relação às diferentes rochas da mina 

Cuiabá, conforme foi verificado na seção 4.3.1. 

 

Para a classificação pelo sistema RMR (Bieniawski, 1989), foram considerados todos os 

pontos nos realces como sendo paralelos à direção da descontinuidade principal 

(condição intermediária), sendo os pontos nas travessas vistos como perpendiculares à 

direção da descontinuidade principal, com avanço no mesmo sentido do mergulho 

(condição favorável). 

 

Para o sistema Q (Barton et al., 1974), o fator de redução de tensões (SRF) foi 

determinado conforme a relação RCS/σ1 apresentada no ítens 6b e 6c da Tabela 2.17,  

que se refere à quantificação dos parâmetros dessa classificação. A tensão horizontal foi 

considerada como a tensão principal, depois de verificados os resultados dos ensaios 

para determinação da tensão in situ no maciço da mina Cuiabá (Coetzer e Sellers, 
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2004), mostrados mais adiante na seção 4.5. Para a obtenção dos valores nas diferentes 

profundidades da mina, a tensão principal, baseada nos resultados desses ensaios, foi 

considerada como sendo 1,5 vezes a tensão vertical σv , obtida pela Equação 4.3: 

σv = γh (4.3) 

Onde γ é o peso específico do maciço rochoso e h é a altura da coluna de rocha acima 

do ponto estudado.  

 

4.4.1.2. RESULTADOS DA CLASSIFICAÇÃO GEOMECÂNICA 

Na Tabela 4.4 acham-se sumariados os dados obtidos para a classificação do maciço 

rochoso em torno do corpo Fonte Grande Sul e Serrotinho, nos níveis 9 ao 11, para os 

sistemas Q e RMR, incluindo também os valores para o Índice Q’. 

 

Tabela 4.4 Classificação do maciço  nos corpos FGS e Serrotinho, da mina Cuiabá. 

Domínio RQD RMR89 Q Q’ 

Capa do minério 60 – 95 46 – 65 1,96 – 21,6 7,4 – 110,4  

Zona do minério 95 –100 68 – 82 6,7 – 40,0 65,5 – 199,8 

Lapa do minério 75 -100  55 – 81 5,6 – 13,1 13,5 – 62,6 

  

 

No corpo FGS, no nível 11, os valores para o Índice Q’ encontrados na capa do minério 

foram utilizados para as determinações do Número de Estabilidade - N e do Número de 

Estabilidade Modificado - N’, que, por sua vez, foram usados para as avaliações 

empíricas do sistema de suporte com cabos de aço e da probabilidade de que seja 

estável a escavação do realce FGS, no nível 11 da mina, de acordo com a abordagem 

proposta nesta dissertação. 

 

Os resultados encontrados nessas classificações (sistemas RMR e Q), nos níveis 9 ao 11 

dos corpos FGS e Serrotinho, conforme visto nos anexos III.1 ao  III.7 e IV.1 ao IV.12 , 

serviram para calibrar os valores estabelecidos para a classificação pelo Índice GSI, o 
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qual leva em consideração também as características litológicas e as feições estruturais 

do maciço investigado, tal como será visto mais adiante, na seção 4.6.  

 

4.5. ENSAIOS DE TENSÃO IN SITU 

Os ensaios com células triaxiais da CSIR, para obtenção de tensões in situ, foram 

realizados em amostras obtidas com a perfuração efetuada mediante uso da técnica de 

sobrefuração (overcoring), apresentada na seção 2.2. Essas amostras foram retiradas de 

testemunhos de sondagem de furos feitos na rocha X1/XS e na camada de FFB, do 

corpo Fonte Grande Sul, nos níveis 12 e 14 da mina Cuiabá. Um furo de sondagem foi 

realizado em cada local. Três ensaios bem-sucedidos foram efetuados em testemunhos 

retirados no furo efetivado no nível 12 (Furo 1) e dois no furo executado no nível 14 

(Furo 2).  

 

Foi feito um estudo comparativo entre os resultados dos parâmetros do maciço da mina 

já existentes no banco de dados da AngloGold Ashanti e os resultados referentes aos 

ensaios de laboratório para determinação da tensão in situ. Esse estudo, conduzido por 

Coetzer e Sellers (2004), demonstrou que os resultados poderiam ser mais consistentes 

caso um valor médio do módulo de deformação, como apresentado na Tabela 4.5 

abaixo, fosse usado para a rocha X1/XS no nível 12 e o maior valor obtido para o 

módulo de deformação no nível 14 fosse utilizado para a rocha FFB. 

 

Tabela 4.5  Ensaios de tensão in situ na mina Cuiabá e propriedades elásticas das rochas do local 
investigado, segundo Coetzer e Sellers (2004).  

 SIGMA1 SIGMA2 SIGMA3 

 
E 
 

ν Tensão Direção Inclinação Tensão Direção Inclinação T e n s ã o Direção Inclinação 
Litologia 

GPa - MPa Az Graus MPa Az Graus MPa Az Graus 

X1/XS 60 0,25 24,4 188 60 22,46 40 26 10,84 304 14 

FFB 99 0,25 80,7 311,5 3,5 38,15 41,5 8,5 25,76 198,5 81,5 

 

Os resultados, de acordo com os dados dessa tabela, indicaram uma tendência da tensão 
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principal de estar inclinada tanto em relação ao eixo vertical quanto ao horizontal – 

tendo, no entanto, maior aproximação com o eixo horizontal, o que sugere uma forte 

relação com tensões tectônicas relativas à evolução geológica da área.  Os melhores 

resultados sugeridos por Coetzer e Sellers (2004) estão listados na Tabela 4.6 a seguir: 

Tabela 4.6 Melhores dados para tensão in situ  no local investigado da mina Cuiabá (Coetzer e  Sellers, 
2004). 

 SIGMA1 SIGMA2 SIGMA3 

 T e n s ão D ireção Incl inação T e n s ão D ireção I n c l i na ç ã o Tensão Direção I n c l i n a ç ã o 

- MPa Az Graus MPa Az Graus MPa Az Graus 

Média 
80,7 311,5 3,5 38,15 41,5 8,5 25,8 198 81,5 

 

Nos locais investigados, os vetores das tensões calculadas com os ajustes, como acima 

sugeridos na Tabela 4.6 elaborada por Coetzer e Sellers (2004), mostraram uma 

concordância aceitável com as análises das direções preferenciais das aberturas onde os 

danos devido às manifestações de tensões são observados com maior freqüência na 

mina Cuiabá. Abaixo do nível 11 desta mina as quebras são verificadas nas galerias com 

direção entre N20º-50ºE. Os valores indicados podem ser considerados como razoáveis 

para a real condição da tensão in situ no local onde foram realizados os ensaios. Esses 

dados foram levados em consideração para a obtenção dos parâmetros utilizados na 

classificação do maciço e na avaliação de estabilidade e do suporte, como será visto nas 

seções 4.6 e 4.7. 

 

4.6. CLASSIFICAÇÃO DO MACIÇO ROCHOSO PELO GSI 

Para realizar a atualização da classificação geomecânica pelo índice GSI, o 

levantamento de campo foi estendido para as escavações dos corpos de minério Fonte 

Grande Sul e Serrotinho nos níveis 9, 10.1, 10.2 e 11 da mina Cuiabá. Os locais 

escolhidos para observações compreendem a capa do minério (hangingwall), 
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constituída de modo simplificado por X1 e/ou FG e pela camada de minério dos realces 

do corpo Fonte Grande Sul e, também, pelas exposições no teto das escavações do 

corpo Serrotinho, onde a camada de formação ferrífera bandada (FFB), hospedeira do 

minério, expõe-se na forma subvertical. Nas travessas para o acesso àqueles realces, 

realizou-se a classificação das rochas que ocorrem na lapa do minério (footwall), 

representadas pelas variações litológicas resultantes das alterações químicas a partir do 

metandesito (MAN) e aqui individualizadas por X2, X2CL e MANX. 

 

Esse trabalho consistiu inicialmente na caracterização geotécnica dos parâmetros 

utilizados pelos sistemas de classificação geomecânica de Bieniawski (1989) e Barton et 

al. (1974), respectivamente, sistemas RMR e Q. O Índice de Resistência Geológica 

(GSI) foi obtido por meio da correlação indicada por Hoek et al. (1995). Paralelamente 

à caracterização dos parâmetros geológicos, foi realizada a documentação fotográfica 

representativa para as diferentes feições geológicas existentes no maciço da mina 

Cuiabá e presentes ao redor das escavações ora estudadas. Posteriormente, montou-se o 

banco de dados com 35 fichas contendo as classificações pelos sistemas RMR e Q e a 

respectiva imagem fotográfica no local analisado (anexos V.1 a V.6). Os valores 

atribuídos para o GSI foram alcançados por meio da correlação apresentada por Hoek et 

al. (1995): 

 

GSI = RMR89 – 5 (4.3) 

 

Como já salientado por Hoek (1998) o valor igual a 5 pontos a ser subtraído do RMR89   

para obtenção do GSI é devido à diferença do peso para a condição de água no terreno  

que possui o peso igual a 15 para o RMR89   e para o RMR76 este peso possuía o valor 

igual a 10 pontos.  O ajuste para orientação da principal família de descontinuidade com 

a direção da escavação (Fator B da tabela de classificação pelo sistema RMR), que 

também deve ser considerado igual a zero tanto para RMR76 como para RMR89, é aqui 

calculado para o RMR89 com um peso na maioria dos pontos de classificação com valor 

igual -10 (menos dez) e algumas vezes -2 (menos 2) pontos. Isso ocorreu porque na 

maioria dos locais onde foi realizada a classificação, a descontinuidade mais 



 123

desfavorável é paralela com o hanginwall da escavação. Dessa forma, para o cálculo do 

GSI a partir dos valores de RMR89  foi necessário expurgar o valor atribuído ao Fator B. 

Com isso, a maioria dos pontos da classificação o GSI é calculado adicionando-se +5 

pontos ao valor encontrado para o RMR89. 

  

Com os dados das classificações em 92 pontos de observações na mina, criou-se um 

gráfico ilustrado para os valores de GSI. Cada valor obtido para o GSI pela relação 

indicada por Hoek et al. (1995) foi também comparado e ajustado com os valores da 

tabela mostrada no trabalho de Hoek e Marinos (2000), a fim de se calibrar os intervalos 

da tabela destes últimos autores com o ábaco da Figura 4.2, ora apresentada, que 

sintetiza as principais feições geológicas dos locais que foram levantados na mina.  

 

Nos campos com hachuras no ábaco da Figura 4.2 estão combinadas as principais 

características litológicas e estruturais do maciço, salientadas pelas fotografias que 

detalham visualmente essas características e auxiliam na definição das áreas 

representadas no gráfico, onde estão indicados os valores correspondentes mais 

apropriados para os intervalos do GSI. 

 

Esses valores do GSI estão indicados nas isolinhas inclinadas e paralelas entre si, já 

traçadas no gráfico. As hachuras definem o campo que a rocha analisada melhor se 

enquadra por semelhança litológica, estrutural e condição da descontinuidade principal. 

Os valores das isolinhas, as descrições da compartimentação e das características das 

descontinuidades, vistas em Hoek e Marinos (2000), foram modificados e adaptados 

para o caso específico da mina Cuiabá, conforme se mostra na Figura 4.2. 

 

Espera-se, com isso, que esse ábaco possa servir como referência para o alcance de 

resultados rápidos para a classificação do maciço pelo método GSI, para locais com 

características semelhantes àquelas mostradas neste ábaco e nas fichas com ilustrações 

que aparecem nos anexos V.1 até IV.6 nesta dissertação. 
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Figura 4.2 Classificação pelo Índice de Resistência Geológica para o maciço da mina Cuiabá. 
 

 

4.7.  AVALIAÇÃO DO SUPORTE COM CABOS DE AÇO NO REALCE 
FONTE GRANDE SUL (NÍVEL 11 – MINA CUIABÁ)  

Embora seja considerada uma abordagem empírica, a avaliação da estabilidade de 

grandes realces e o dimensionamento da contenção com uso de cabos de aço, quando 

feitas através do Método do Gráfico de Estabilidade ou Índice N ( Mathews et al., 1981) 

ou pelo  Método do Gráfico de Estabilidade Modificado ou Índice N’ (Potvin, 1988) 

utilizam parâmetros obtidos de simulações  numéricas. O fator A utilizado nas 

metodologias de avaliação para obtenção do Índice N e o Índice N’ pode ser calculado 

através de simulações com o programa Phase2, que utiliza na sua formulação o método 

de domínio dos elementos finitos, como será descrito a seguir.  

 

A modelagem com o programa Phase² retrata as condições do maciço referente ao 

realce de lavra do corpo Fonte Grande Sul, no nível 11 da mina Cuiabá. Com os dados 

 
X1 � Clorita sericita-grafita xisto 
X2 � Clorita-sericita xisto 
FG � Filito grafitoso 
FFB � Formação ferrífera bandada 
MAN / MANX: Metandesito / Metandesito xistoso  
F2 � Pouco fraturado, espaçamento médio entre as fraturas de 0,6 a 2,0m,      formando blocos da 
ordem de m³ 
F3 � Medianamente fraturado, espaçamento médio entre as fraturas de 0,2 a 0,6m, formando blocos da 
ordem de dm³ a m³ 
F4 � Muito fraturado, espaçamento médio entre as fraturas de 0,06 a 0,2m, formando blocos da ordem 
de cm³ a dm³ 
Zonas de Cisalhamento:  
Fraca: Foliação milonítica com veios de quartzo com espessura inferior a 0,2m  
Forte: Foliação milonítica com veios de quartzo com espessura superior a 0,2m 
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da tensão principal máxima induzida, adquiridos com a simulação no programa Phase2, 

foi possível estabelecer o Índice N e Índice N’, já descritos no Capítulo 2. Estes índices 

são utilizados nas análises empíricas para verificação da estabilidade de realces e 

dimensionamento do suporte com cabos de aço, em termos de comprimento e densidade 

dos pontos onde ocorre a instalação nas paredes da escavação. 

 

4.7.1. SIMULAÇÃO COM O PROGRAMA PHASE2 

Embora não seja o foco do estudo ora apresentado, simulações com os programas 

computacionais RocLab (Rocscience, 2002) e  Phase2 (Rocscience, 2005) são usadas 

para obter  parâmetros do maciço rochoso e para calcular o Fator A do Número de 

Estabilidade (Mathews et al.,1981) e do Número de Estabilidade Modificado 

(Potvin,1988).  

 

O programa RocLab é utlizado para definir alguns  parâmetros de ruptura de Hoek-

Brown, a partir da entrada de dados resultantes da classificação pelo GSI feita para o 

maciço  no corpo FGS, acrescido dos dados de RCS e os parâmetros - mi e fator de 

perturbação no maciço, D -  sendo estes dois últimos assumidos por semelhança com a 

lista de valores mostradas  nas tabelas contidas naquele programa. As propriedades 

adquiridas através do RocLab foram comparadas com aquelas provenientes dos ensaios 

de laboratório para as rochas da mina Cuiabá a fim de verificar a sua similaridade. 

 

Devido aos resultados conflitantes, como já relatadas por Coetzer e Sellers (2004), a 

respeito de algumas propriedades elásticas contidas naquele banco de dados, a 

modelagem para a obtenção da tensão principal máxima induzida, utilizada para o 

cálculo do Fator A, foi realizada com os dados listados na Tabela 4.7. Eles são 

resultantes de dados calibrados com aqueles assumidos para modelagens numéricas 

feitas anteriormente por consultorias técnicas internacionais (ITASCA, 2003), para 

áreas específicas da mina Cuiabá.   
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Tabela 4.7 Parâmetros do maciço da mina Cuiabá assumidos para modelagens numéricas. 

 

 
Minério X2 

(footwall) 
X1 

(hangingwall) 
Enchimento 

(backfill) 
Resistência à 
compressão 

uniaxial (MPa) 
167 65 58 0,3 

Peso específico 
(MN/m3) 

 
0,031 0,028 0,028 0,018 

Módulo de 
deformação 

(GPa) 
 

50 20 10 0,5 

 
Poisson 

 
0,2 0,2 0,25 0,3123 

Parâmetros de Hoek-Brown 
mb 14,686 2,876 2,397 0,0067 

s 0,1084 0,0117 0,0117 0,000026 

 

A simulação numérica foi realizada com os parâmetros da rocha X1 porque esta 

litologia é dominante na porção do maciço que representa o topo da escavação. O filito 

grafitoso (FG), embora tenha importância nos relatos de ocorrências de desplacamentos, 

não possui distribuição suficiente para considerar seus parâmetros como representativos 

das propriedades do maciço local. 

    

Para encontrar o valor da tensão principal máxima induzida da escavação do corpo 

FGS, no nível 11, o modelamento com o programa Phase², versão 6.0, foi gerado em 

dez estágios a fim de se aproximar com a realidade operacional da mina. A cada estágio 

correspondem cerca de dois ciclos operacionais de corte e aterro, simulando as 

condições da escavação do início até o fim da operação de lavra no painel considerado.  

 

Para fins de simulação numérica foram considerados dois valores extremos para a 

tensão principal máxima induzida. Os valores encontrados variam de 7 MPa no estágio 

correspondente ao início da lavra e 18 MPa no estágio do final da produção no realce, 

conforme a Figura 4.3:  
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Figura 4.3 Tensão principal máxima induzida no realce Fonte Grande Sul. Caso 1 – início do realce. Caso 
2 – final do realce (simulação com uso do Phase²). 
 

4.7.2. OBTENÇÃO DO ÍNDICE N’ E DO ÍNDICE N 

Conforme explanações efetuadas na seção 2.5.7 tanto o Índice N (Mathews, 1981) 

quanto o Índice N’ (Potvin, 1988), são obtidos a partir do Índice Q’, que é resultante da 

classificação do maciço rochoso pelo Sistema Q (Barton et al., 1974), considerando-se 

os fatores Jw e SRF deste sistema igual a 1. Os demais fatores utilizados para os 

cálculos de N e N’ são: Fator A, Fator B e Fator C. Embora estes três fatores sejam 

identificados pela mesma simbologia para uso tanto no cálculo do Número de 

Estabilidade – N quanto para o Número de Estabilidade Modificado – N’ há uma 

diferença nos pesos a eles atribuídos, principalmente devido à relação das características 

geológicas com a parede da escavação analisada (Fator B) e na fórmula para calcular o 

Fator C. Estas diferenças podem ser verificadas na seção 2.5.7, figuras 2.15 a 2.19.  

 

Neste tópico discute-se os procedimentos para obtenção do Índice N’, que tem sua 

importância ressaltada devido ao uso para avaliação do suporte com cabo de aço que 

está sendo realizada nessa dissertação. O tratamento dos dados que resultou na obtenção 

dos fatores que compõem o cálculo deste Índice N’ para o corpo FGS, no nível 11 da 

mina, foi realizado com a metodologia descrita na seção 2.5.7.3. 

 

Embora o corpo ora referido se estenda lateralmente por 350m, poucas exposições 

mostram as características essenciais para a classificação desse maciço. Isto ocorre 

porque durante a operação para desmonte do minério cuida-se para que a perfuração e 

detonação não danifiquem a encaixante, a fim de minimizar danos que causam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Caso 1 Caso 2 
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problemas de diluições no minério e instabilizações, particularmente, na parte superior 

da escavação (HW).  Estando, pois, a rocha no hangingwall mais preservada quanto ao 

aparecimento destes danos, as exposições para a caracterização das descontinuidades 

que estão paralelas à face da escavação (e que são as mais importantes para a 

classificação) são mais escassas, conforme os pontos listados na Tabela 4.8.  

 
Tabela 4.8 Resultados obtidos para Índice N’ no realce 11 Fonte Grande Sul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com isso, apenas 12 locais de observações foram considerados representativos para a 

determinação do Índice N’- na capa do minério - para o corpo FGS no nível 11, 

conforme resultados enumerados na Tabela 4.8 acima. 

 

Os dados resultantes mostraram uma dispersão relativamente acentuada, conforme 

listagem na Tabela 4.9. Verificou-se que 50% dos resultados situavam no intervalo de 5 

a 10 pontos para os valores de N’, quando se utiliza na obtenção do Fator A, o valor de 

18 MPa para a tensão principal máxima induzida referente ao estágio final da 

modelagem para o painel de 44m de altura, o qual representa o projeto da altura final do 

realce para o nível 11. Considerando-se os resultados obtidos para a modelagem com a 

tensão principal máxima induzida de 7 MPa, no  estágio inicial da lavra, os resultados 

encontrados apresentam uma concentração de 40%  no intervalo de 15 a 20 pontos para 

o Índice N’. Com estes valores considerou-se que a utilização dos valores de N’ no 

intervalo de 5 a 20 pontos é aceitável para classificação do realce ora estudado em 

qualquer ciclo de sua lavra, conforme pode ser verificado na Tabela 4.9. 

 

7 MPa 18 MPa 
1 47 15
2 20 6
3 16 8
4 19 5

5 53 17

6 37 10

7 70 22
8 18 5

9 6 2
10 5 2
11 68 21
12 29 8

Fonte Grande Sul  
Nível 11

ÍN
D

IC
E

  N
'

Tensão max. induzidaL
oc

ai
s 
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Tabela 4.9 Comparação de resultados para intervalos do Índice N’ nos realces da mina Cuiabá 
 

 

Diante dos resultados encontrados para o índice N’ e para verificar, indiretamente, se a 

utilização destes intervalos era representativa, estendeu-se a obtenção do Índice N’ para 

o hangingwall dos corpos Fonte Grande Sul e Serrotinho nas escavações dos níveis 9, 

10.1 e 10.2 da mina; considerando as mesmas condições de exposição e características 

geológicas do realce 11 Fonte Grande Sul. A diferença de no máximo 150m na variação 

da profundidade desses realces analisados em relação ao nível 11 foi assumida como 

não representativa de um impacto significante nos resultados do Índice N’, que 

desautorizasse essa comparação.  

 

Os resultados então encontrados incluindo os outros níveis, totalizando 

aproximadamente 60 determinações, mostraram que 50% estão situados no intervalo de 

5 a 20 pontos para o Índice N’ quando considerado o estágio inicial da lavra (tensão 

principal máxima induzida igual a 7 MPa). Quando a tensão máxima induzida é de 18 

MPa, 80% dos resultados estão no intervalo de 5 a 20 pontos (Tabela 4.9). Esta análise 

mostra que o intervalo de 5 a 20 pontos, como já referido anteriormente, é factível para 

ser usado como representativo das condições geomecânicas do corpo Fonte Grande Sul, 

no nível 11 da mina, avaliadas através da metodologia ora discutida. O mesmo 

procedimento foi adotado para encontrar os valores para Índice N, cujos resultados são 

apresentados na seção 4.7.5, quando é abordada a probabilidade de que uma escavação 

7 MPa 18 MPa 7 MPa 18 Mpa
Índice N' 

0 - 5 10 17 2 15
5 - 10 10 50 8 61
10 - 15 0 8 17 14
15 - 20 40 8 25 5
20 - 25 0 17 8 3
25 - 30 10 0 7 0
30 - 40 10 0 17 0
40 - 50 10 0 7 0
50 - 60 10 0 3 2

160 - 170 0 0 3 0
200 -210 0 0 3 0

Porcentagem dos resultados para N'

In
te

rv
al

os Fonte Grande Sul  Mina Cuiabá 
Nível 11 FGS e Serrotinho

Tensão max. induzida Tensão max. induzida
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seja estável e que é feita com a utilização desse Índice N.  

 

A Tabela 4.10 a seguir reproduz os dados encontrados para o Índice N, a partir do 

mesmo levantamento de campo para classificação do maciço rochoso feito através do 

Sistema Q, no corpo Fonte Grande Sul, no nível 11 da mina Cuiabá. 

 
Tabela 4.10 Resultados obtidos para Índice N no realce 11 Fonte Grande Sul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Tabela 4.11 lista a porcentagem dos resultados para o Índice N, nos diferentes 

intervalos estabelecidos, obtidos a partir dos levantamentos para classificação do 

maciço nos realces Fonte Grande Sul e Serrotinho, desde o nível 9 até o nível 11. 

 

Tabela 4.11 Comparação de resultados para intervalos do Índice N nos realces da mina Cuiabá. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Mpa 18 Mpa 
1 51 15
2 21 6
3 18 5
4 20 6
5 58 17
6 40 12
7 76 22
8 19 6
9 6 2
10 6 2
11 74 22
12 32 10

Nível 11
Tensão max. induzida

ÍN
D

IC
E

  N

L
oc

ai
s Fonte Grande Sul  

7 MPa 18 MPa 7 MPa 18 MPa
Índice N 

0 - 5 0 16 0 16

5 - 10 17 42 10 52

10 - 15 0 8 5 19

15 - 20 25 17 32 6

20 - 25 8 17 12 5

25 - 30 0 0 3 0

30 - 40 17 0 24 2
40 - 50 0 0 8 0
50 - 60 16 0 6 0
60 - 80 17 0 0 0

Mina Cuiabá 
Nível 11 FGS e Serrotinho

In
te

rv
al

os Fonte Grande Sul  

Tensão max. induzida Tensão max. induzida

Porcentagem dos resultados para N
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Na avaliação do realce 11 Fonte Grande Sul, pôde-se verificar que os valores para o 

Índice N apresentam, conforme é aqui calculado e discutido, de 42% até 67% dos 

resultados no intervalo de 5 a 20 pontos; quando considerados o cálculo da tensão 

principal máxima induzida com valores, respectivamente, de 7 MPa e 18 MPa, 

conforme listagem mostrada na Tabela 4.11. Por outro lado, quando considerado o 

agrupamento dos locais observados no hangingwall nos realces Fonte Grande Sul e 

Serrotinho nos níveis 9, 10.1, 10.2 e 11 da mina Cuiabá, para fins comparativos com 

aqueles somente do realce 11 FGS, verificou-se que nesse intervalo de 5 a 20 pontos 

para o Índice N, os resultados obtidos mostraram uma concentração de 47% e 77%, 

respectivamente para cálculos da tensão principal máxima induzida feitos com os 

valores 7 MPa e 18 MPa. Isso mostra que os intervalos estabelecidos como 

representativos para o corpo FGS no nível 11 são compatíveis com aqueles definidos 

pelo agrupamento de resultados com outros realces e por se de uma análise mais 

abrangente torna o resultado obtido mais confiável. 

 

4.7.3. RAIO HIDRÁULICO 

Tanto no ábaco para verificações de estabilidade nos realces como para as avaliações do 

dimensionamento do comprimento e para densidade (malha) da instalação de cabos de 

aço, além do Índice N’ é necessário estabelecer o Raio Hidráulico da escavação. Este 

parâmetro é o valor resultante da divisão da área do realce escavado pelo perímetro 

desta área, conforme foi relatado na seção 2.5.7.3 

 

Para o cálculo do raio hidráulico no realce do corpo Fonte Grande Sul, no nível 11, tem-

se uma extensão lateral de 350m e um comprimento de no máximo 100m ao longo do 

mergulho da camada de FFB, considerando-se como 26º o ângulo médio do mergulho 

desta camada lavrada. O valor máximo calculado para o raio hidráulico desta escavação 

é 39m, o que corresponde à dimensão desta abertura desde a base do painel no início da 

lavra até o último corte no limite com o pilar horizontal que faz a separação com o 

painel do nível superior, no caso o nível 10.2.  

 

Para o cálculo de RH e o seu uso para verificações de estabilidade de aberturas são 

considerados alguns benefícios resultantes do enchimento backfill dos vazios deixados 
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pela lavra, que embora ainda não mensurados adequadamente possam ser percebidos na 

prática cotidiana da operação. O procedimento de retorno de material para dentro dos 

realces após a retirada do minério, além de viabilizar o método de lavra, contribui para 

minimizar riscos de desarticulações no maciço, dificultando ou atenuando as 

movimentações de blocos definidos, principalmente, por descontinuidades geológicas; 

sendo estas as principais responsáveis pelas desarticulações que ocorrem em maciços 

rochosos. 

 

O raio hidráulico ora utilizado foi calculado em função da abertura máxima exposta da 

capa do minério durante a operação de lavra; adicionando-se 4m abaixo do plano 

horizontal que representa o piso reconstituído com o enchimento hidráulico ou 

mecânico, cujo trecho especificado (4m) corresponde a uma zona de transição onde o 

backfill pode apresentar uma deficiência maior para o confinamento das estruturas 

geológicas presentes. Estabelecendo a espessura média do corpo de minério em 7m e o 

mergulho médio da camada de minério com 26º, a largura exposta do hangingwall é 

16m; o que resulta em 20m a face exposta quando acrescentado os 4m como 

anteriormente comentado. Dessa forma, os dados foram tratados para o raio hidráulico 

com valor arredondado igual a 9,5m que é o resultado obtido pela extensão lateral de 

350m e a largura exposta da capa do minério com 20m, como acima foi explicado.   

 

4.7.4. RESULTADOS DAS ANÁLISES EMPÍRICAS 

4.7.4.1. ESTABILIDADE DA ESCAVAÇÃO      

Os valores para o Índice N’ obtidos com a simulação da tensão principal induzida nos 

estágios inicial e final do painel, conforme procedimento de Hutchinson e Diederichs 

(1996) foram plotados no Gráfico de Estabilidade Modificado (Potvin, 1988), tendo 

como abscissa o valor do raio hidráulico com 9,5m, como já explicado anteriormente.   

 

Na Figura 4.4, para o intervalo de valores do Índice N’, definidos no mapeamento do 

realce Fonte Grande Sul no nível 11, o gráfico para verificação da estabilidade, 

apresentado por Hutchinson e Diederichs (1996), mostra que a curva limite entre a zona 

de transição – zona de alto risco  marca um valor de 11,5m para o RH quando é 

considerado para análise o pior valor (5 pontos) do intervalo de dados definido para o 



 133

Índice N’. O raio hidráulico é 14,5m quando se considera a intersecção daquele melhor 

valor (20 pontos) de N’ com a curva que marca o limite  entre a zona de transição e a 

zona de alto risco para colapsos. 

 

 
Figura 4.4 Condição de estabilidade para o corpo Fonte Grande Sul, no nível 11, com suporte de cabos de 
aço  (adaptado de Hutchinson e Diederichs, 1996). 
 

 Para as condições encontradas no corpo FGS, no nível 11 da mina, esses valores do RH 

(11,5m e 14,5m) corresponderiam a uma largura ao longo do mergulho da camada 

lavrada de 25m no primeiro caso e 32m no segundo caso. De acordo com aquele gráfico 

as larguras acima mencionadas marcariam as linhas da estabilidade para o realce 11 

Fonte Grande Sul, definindo, teoricamente, a partir dessas premissas os limites entre a 

zona de transição e a zona de colapso desse realce. 

 

Ao serem analisadas as condições em outros realces deste corpo FGS onde, mantendo-

se a estabilidade do maciço, o avanço da extração alcançou RH igual 22m, o que 
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corresponde a uma largura da escavação igual a 51m, contando-se com o enchimento, 

verificou-se que, nesta altura, ocorreu um colapso com proporções significantes. Outra 

manifestação de instabilização significante também ocorreu em outro realce para este 

mesmo corpo e em condições semelhantes a estas ora relatadas. Esta retro-análise 

mostra que ao limite de estabilidade (zona de colapso ou abatimento) para as condições 

do realce aqui tratadas poderia ser atribuído um RH com valor até 22m, contemplando 

um beneficío que não pôde ser quantificado pelo enchimento mecânico e hidráulico que  

é usado na operação de lavra da mina Cuiabá.  

 

Como o valor de RH acima de 20m não é contemplado no gráfico, avalia-se que o 

enchimento dos vazios com estéril ou rejeito deve ser parcialmente considerado para 

manter a estabilidade de escavações onde ele é utilizado. Sabe-se, no entanto, que em 

termos de movimentações relacionadas com altas tensões atuantes em torno de 

escavações o enchimento não age satisfatoriamente para minimizar os danos resultantes 

das manifestações de movimentação no maciço. No caso da mina Cuiabá, na 

profundidade de 800m onde se encontra o realce objeto deste estudo, no entanto, não há 

como deixar de considerar o enchimento como um agente inibidor de manifestações de 

instabilidades, através do confinamento de descontinuidades geológicas e minimização 

dos riscos para instabilizações de grandes proporções no maciço rochoso.   

 

Quando se compara o RH com valor de 11,5, que define o limite da zona de abatimento 

estabelecido no gráfico de Hutchinson e Diederichs (1996) com aquele como acima 

referido de 22m para o corpo FGS nos níveis 8 e 9; entende-se que o enchimento pôde 

contribuir para manter a estabilidade da escavação com até 19m de largura adicional, 

além do previsto para a pior situação indicada pelo gráfico analisado, cujas explanações 

estão feitas acima nesta mesma seção.   

 

O resultado da análise, conforme as considerações apresentadas para o raio hidráulico 

de 9,5m é mostrado no gráfico da Figura 4.4 e indica que a escavação, conforme 

avaliada está situada na zona de transição passando uma parte para a zona estável. O 

vão exposto do hangingwall com até 25m de largura (RH igual a 11,5m), incluindo-se 

aí os 4m do não confinamento adequado pelo enchimento, estaria no limite para a 

ocorrência de colapsos no citado realce, tanto pela curva demarcada pelo gráfico 
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analisado quanto pelas observações feitas rotineiramente nas exposições em outros 

realces desse corpo FGS.  

 

4.7.4.2. DIMENSIONAMENTO DO COMPRIMENTO DOS CABOS DE AÇO 

 

Com os valores de N’ situados no intervalo de 5 a 20 pontos, como já estabelecidos 

pelas variações do Fator A encontrados para as simulações com o programa Phase² para 

as condições no início e no final da lavra do realce; verifica-se que o suporte atual com 

cabos de aço de 9,6m de comprimento está inserido numa zona do gráfico, cuja 

recomendação é compatível com a prática atual para o corpo estudado, considerando-se 

as condições para o RH de 9,5m, conforme explanações na seção anterior. O resultado 

ora discutido é mostrado na Figura 4.5. 

 

 
Figura 4.5 Indicação do comprimento dos cabos de aço para o corpo Fonte Grande Sul (adaptado de 
Huctchinson e Diederichs, 1996). 
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Para o raio hidráulico com valor igual a 11,5, definido nesse estudo como o limite para 

a zona colapso do realce, desde que considerados os benefícios resultantes do 

enchimento, o gráfico da Figura 4.5 indica que o suporte atual poderia estar 

subdimensionado.  

 

No entanto, o resultado do monitoramento feito com extensômetros, para medição de 

movimentos relativos, tal como exemplificado no gráfico da Figura 4.6, instalado no 

hangingwall do realce em produção mostram que as principais movimentações ocorrem 

em um trecho menor que 5m de profundidade a partir do limite da escavação, podendo 

alcançar até 6,5m de profundidade, porém com movimentos relativos que demonstram 

deslocamentos pouco expressivos. Movimentos registrados com estas medições indicam 

deslocamentos de até 40mm até 3,5m de profundidade e de 15mm a 1mm para 

profundidades acima de 3,5m até 8,0m, sem que ocorram manifestações significantes de 

instabilizações no local aí monitorado. Nesse nível de movimentação os sinais de 

instabilizações estão refletidos pela ocorrência eventual de reativação de placas através 

dos planos da principal descontinuidade (J1) e, às vezes, quebras mecânicas localizadas, 

porém ainda sem comprometimento da estabilidade geral da escavação.  

 

 

Figura 4.6 Monitoramento de movimento relativo no realce Fonte Grande Sul com uso de Smart Cable.  
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Tomando a situação do monitoramento mostrado na Figura 4.6 como representativa da 

condição geral do maciço rochoso e considerando a recomendação de Huctchinson e 

Diederichs (1996), na seção 2.6.6 dessa dissertação, de que os cabos de aço deveriam 

ser ancorados a uma profundidade de pelo menos 2m além do trecho onde estão 

registradas as principais movimentações; então, conforme os dados deste 

monitoramento, os cabos de aço deveriam possuir um comprimento mínimo de 8,5m, o 

que se pode considerar em conformidade com a recomendação mostrada no gráfico da 

Figura 4.5. 

 

Na mina são usados atualmente cabos de aço com 9,6m de comprimento para o suporte 

dos realces de onde é retirado o minério. Este procedimento resultou da verificação na 

prática da operação da mina quanto à necessidade de garantir uma ancoragem adicional 

sistemática de pelo menos 3,0m de comprimento do cabo de aço além de uma zona de 

perturbação estrutural. Esta zona foi identificada através de testemunhos de sondagens 

rotativas e pode alcançar em trechos localizados até 6m de espessura a partir do contato 

superior da camada de minério. Esta prática mais conservadora não invalida a 

possibilidade do uso do cabeamento com 8,5m de comprimento, caso houvesse o 

controle dos trechos do realce com a respectiva variação da espessura da zona de 

perturbação estrutural acima mencionada. O valor estabelecido de 9,6m para o 

comprimento sistemático dos cabos é em função de simplificar a operação de 

perfuração quanto à garantia de se perfurar a profundidade necessária usando-se 

múltiplos do comprimento da haste da perfuratriz (no caso 1,60m x 6 hastes é igual a 

9,6m). 

  

4.7.4.3. DENSIDADE DA MALHA PARA INSTALAÇÃO DE CABOS DE AÇO  

Para o intervalo de valores do Indice N’, conforme já discutido nas seções anteriores, a 

densidade dos cabos avaliada para o RH de 9,5m, o gráfico de Hutchinson e Diederichs 

(1996), mostrado na Figura 4.7, indica a recomendação nas zonas que variam entre 

1,0x1,0m² até 2,0x2,0m².  
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Figura 4.7 Indicação da densidade dos cabos para o corpo Fonte Grande Sul (adaptado de Hutchinson e 
Diederichs, 1996). 
 

Como já comentado na definição do comprimento do cabo de aço, estimando-se o raio 

hidráulico igual a 11,5m; o trecho inferior do intervalo de N’ indicaria a necessidade de 

estreitamento da malha igual ou abaixo de 1,0x1,0m². Nas condições atuais, já descritas 

para a mina, verifica-se que as desarticulações presenciadas até o momento não 

justificam o adensamento da malha aquém de 1,5x1,5m², tal como é praticada 

atualmente. Isto está baseado na dimensão dos blocos eventualmente desarticulados e na 

capacidade de carga dos cabos. Esta capacidade de carga é no mínimo 23 toneladas para 

um comprimento de 2m de ancoragem do cabo dentro do maciço e acima de 26 

toneladas quando o comprimento do cabo é superior a 3m. Estes resultados foram 

obtidos dos ensaios que são efetuados periodicamente para verificação da performance 

deste tipo de suporte na mina.  
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4.7.5. PROBABILIDADE DE QUE  A ESCAVAÇÃO SEJA ESTÁVEL 

O método empírico mais utilizado para a análise de estabilidade de realce aberto é, 

provavelmente,  o Gráfico de Estabilidade (Mathews et al., 1981) já discutido na seção 

2.5.7. Com base nesse gráfico, atualizado por Mawdesley (2001), foram feitas as 

estimativas para a probabilidade de estabilidade do realce Fonte Grande Sul, no nível 11 

da mina Cuiabá. 

 

O resultado apresentado na Erro! Fonte de referência não encontrada. baseia-se no 

raio hidráulico com valor igual a 9,5m, conforme explicações feitas no final da seção 

4.7.3.  O Índice N, usado como o parâmetro da ordenada desse gráfico de análise da 

probalidade de ser a escavação estável, está calculado de acordo com a metodologia 

discutida nas seções 2.5.7. 

 

 

Figura 4.8 Probabilidade da escavação do corpo Fonte Grande Sul, no nível 11 da mina Cuiabá, ser 
estável (adaptado de Mawdesley, 2001). 
 

 

Apesar da dispersão relativamente elevada nos resultados encontrados para o Índice N, 

já listados nas tabelas 4.10 e 4.11 e discutidos na seção 4.7.2, o intervalo entre 5 e 20 

pontos para os valores do Índice N foi assumido como representativo para avaliar a 

estabilidade do realce 11 Fonte Grande Sul.  Com isso, a Figura 4.8 mostra que a 
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probabilidade de que o realce 11 Fonte Grande seja estável situa-se entre 20% e 75%, 

considerando-se o raio hidráulico igual a 9,5m, o que correspondente a 20m de 

exposição do teto da escavação na direção do mergulho da camada do minério, não se 

considerando o trecho com enchimento, conforme também já discutido na seção 4.7.3.  

 

Essa variação é bem significante, tendo em vista tratar-se de avaliação que traz em seu 

bojo a questão da segurança, muito relevante para o empreendimento aqui focalizado. 

Essa grande variação de resultados mostra a dificuldade existente para que propostas 

concretas de diretrizes para um projeto de mineração sejam avalizadas. Assim, tais 

resultados devem ser considerados apenas como referência geral a ser usada como 

ferramenta adicional para análises de projeto, associada a simulações numéricas 

calibradas e atualizadas periodicamente com resultados de monitoramentos de 

movimentos relativos, medições de variação de tensão e solicitação do suporte. Todos 

esses procedimentos podem proporcionar um conhecimento substancial do maciço.  

 

Vê-se, pois, que a experiência adquirida mediante observações feitas no dia-a-dia da 

operação é fundamental para a geração de conhecimentos que permitam elaboração de 

propostas que resultem em medidas mais adequadas à probabilidade de garantir a 

estabilidade de uma escavação. Essa experiência favorece os ajustes dos dados de 

entrada dos programas de modelagens fazendo com que as simulações reflitam, no 

máximo possível, as reais condições verificadas no campo. 
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5. CONCLUSÃO  
A primeira conclusão permitida por este trabalho diz respeito ao reconhecimento de 

que, para se avaliar o sistema de suporte empregado numa lavra subterrânea, é 

necessário realizar estudos acurados sobre assuntos que dão fundamento a essa 

avaliação. Entre esses assuntos, ressalta-se o dos métodos de classificação dos maciços 

rochosos, com os índices e parâmetros deles derivados ou a eles associados.  

 

Na prática, a classificação do maciço possibilitou a verificação dos sistemas RMR e Q, 

porém com os dados adquiridos a tentativa de correlação entre eles mostrou uma 

dispersão muito acentuada. 

 

No que se refere ao emprego desses sistemas de classificação viu-se que o Sistema 

RMR, apesar de utilizado para a obtenção de vários parâmetros do maciço rochoso, 

parece não ser adequado para uso de recomendações de suporte de maciços em maiores 

profundidades, pois este Sistema não considera os efeitos das tensões no maciço 

rochoso. Nesse caso, o mais apropriado é o emprego do Sistema Q que leva em conta as 

tensões existentes no maciço rochoso, embora não considere o parâmetro de orientação 

das principais descontinuidades com a direção do avanço da escavação. 

 

A Tabela do Índice GSI para a mina Cuiabá, ao contemplar os aspectos litológicos e 

estruturais do maciço rochoso, calibrado pela classificação RMR e com ilustrações 

fotográficas, permite obter de forma rápida e confiável vários parâmetros destinados ao 

uso em simulações de estabilidade do maciço usando programas computacionais. 

 

Constatou-se que os limites propostos nos gráficos de estabilidade guardam uma linha 

conservadora entre os campos da estabilidade, da zona de transição e da zona de 

abatimento, comparados com as práticas atuais da mina Cuiabá. Por isso, pode-se 

concluir que é preciso encontrar meios capazes de medir os benefícios do backfill como 

sistema de suporte regional e local, uma vez que, ao se considerar toda a escavação 

aberta, percebe-se que o RH tem uma dimensão muito grande, impossível de ser 

avaliada dentro do campo indicado pelo gráfico mencionado. 

 

Ao se observar a grande dispersão dos resultados para os índices N e N’ e a necessidade 
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de simplificação dos dados para se criar um intervalo mais representativo que permitisse 

um campo menor de análise, foram assumidas determinadas condições, tais como: 

admitir que o enchimento abaixo de 4m do plano horizontal de sua superfície é capaz de 

auxiliar na estabilidade da escavação, minimizando a velocidade da eventual 

movimentação do maciço; sendo também consideradas condições geotécnicas 

semelhantes para toda extensão do realce analisado.  

 

Para possibilitar as análises empíricas com as modificações a partir do Gráfico de  

Estabilidade foi necessário assumir que o raio hidráulico correspondia à porção exposta 

do Hanginwall e não preenchida pelo backfill. 

 

Quanto aos suportes empregados com cabos de aço, convém ressaltar que as práticas 

adotadas na mina com cabos de 9,60m de comprimento e malha de 1,5x1,5m²  

mostraram que há estabilidade para exposições da parede do hangingwall até 

aproximadamente 20m no sentido do mergulho da camada de minério, incluindo aí os 

4m abaixo da linha do piso criado pelo enchimento. A partir desse vão exposto, que 

corresponde a um RH de 9,5m, e nas situações onde o Índice N’ possui valor no mínimo 

igual a 5 pontos, podem começar a aparecer sinais de reativações de descontinuidades, 

possivelmente associadas com a deflexão do maciço rochoso.  

 

Com o aumento gradual dessa área exposta acima de 20m podem vir a ocorrer colapsos 

com significantes proporções. Para minimizar os riscos de tais ocorrências, nas 

condições atuais da mina Cuiabá, é necessário tomar medidas operacionais para que a 

área dos vazios (sem enchimento) não ultrapasse o valor do RH de 11,5m, que na 

situação analisada corresponde a 25m de rocha exposta no hangingwall.  Essas 

condições de estabilidade prevalecem para as situações em que o Índice N’ situe-se no 

intervalo de 5 a 20 pontos para o nível de tensões que ocorrem até aproximadamente a 

800m abaixo da superfície do terreno. A tensão principal atuante no maciço é aqui 

admitida como sendo subhorizontal e com valor igual a 1,5 vezes a tensão vertical. 

 

As análises realizadas, a partir das observações sobre a situação atual do maciço 

rochoso sustentado pelo suporte com cabos de aço e auxílio da contenção mediante uso 

do backfill como foi descrito, deram evidências de estabilidade. No entanto, de um lado, 
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deve-se lembrar que as condições geotécnicas dentro da escavação são muito variáveis 

já que a dimensão dessa escavação é muito grande a ponto de extrapolar os limites 

propostos no Gráfico de Estabilidade acima mencionado. Por outro lado, não foi 

possível quantificar com exatidão os benefícios para a estabilidade propiciados pelo 

backfill utilizado na mina (estéril gerado na mina associado com rejeito ciclonado da 

planta metalúrgica, sem uso de cimento) ou os parâmetros das propriedades desse tipo 

de suporte. 

 

A análise dos dados lançados no Gráfico de Estabilidade sobre a probabilidade de 

manter-se estável, o realce FGS no nível 11 da mina Cuiabá mostrou que essa 

probabilidade situa-se entre 20% e 75%. Tendo em vista que a questão da estabilidade é 

essencial no tipo de empreendimento aqui focalizado, não há como utilizar essa 

variação para exemplificar a estabilidade geral da escavação. Para esta situação, sugere-

se trabalhos adicionais para estabelecer domínios geotécnicos na escavação, quando a 

probabilidade de se manter estável seria  definida para diferentes setores do realce.  

 

Esses resultados, obtidos por meio das análises feitas segundo a metodologia aqui 

empregada, indicam, portanto, que não se pode assegurar que o sistema com cabos de 

aço estudado, nas condições peculiares da mina Cuiabá, garanta permanentemente a 

estabilidade das escavações realizadas para a exploração do minério aurífero, embora 

elas se apresentem estáveis na situação atual. 

 

Os conhecimentos obtidos por meio dessa observação constante do comportamento do 

maciço rochoso pelos profissionais geotécnicos, somada aos resultados do 

monitoramento freqüente, devem ser lançados em programas computacionais destinados 

à reprodução mais próxima possível das reais condições da escavação a cada momento 

da sua operação. Com essa notificação, afirma-se que a simulação, para ser efetiva, 

precisa do conhecimento extraído da observação do maciço pelo geotécnico 

competentemente preparado, a que se somam as medidas proporcionadas pela 

instrumentação e monitoramento constantes em locais estratégicos do subsolo.   

  

Espera-se, por fim, que esse percurso e os resultados por ele obtidos venham a 

incentivar a realização de outras pesquisas na mina Cuiabá ou em cenários mineiros 
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semelhantes. A este trabalho, torna-se clara a necessidade de investigações com maior 

emprego de simulações numéricas que contemplem o avanço dos conhecimentos sobre 

o maciço rochoso nos diferentes domínios geotécnicos da mina. Pesquisas que 

favoreçam esse avanço também são necessárias.  

 

Dada à característica anisotrópica das principais litologias que constituem o maciço 

rochoso local sugere-se que, para melhor entendimento da resistência do maciço e uso 

em simulações numéricas, sejam realizados ensaios de laboratório para RCS, variando-

se o ângulo da foliação com o eixo do esforço aplicado à amostra durante os ensaios; 

analisando-se a variação dos resultados desde a condição desse plano ser paralelo ao 

esforço até situações onde o mesmo torna-se totalmente perpendicular ao esforço 

aplicado.    

 

Outra sugestão diz respeito ao backfill usado na mina que precisa ter suas propriedades 

como suporte regional e local melhor estudadas, o que implica na quantificação mais 

exata de seus benefícios para a estabilidade. 
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5. Fator de Redução Devido Presença de Água. (nota 5) Jw 
A escavação seca ou gotejamento, ≤ 5 l / min localmente 1,0 
B vazão média ou pressão, pode lavar o preenchimento 0,66 
C vazão alta ou alta pressão em rocha competente e juntas não 

preenchidas 0,5 

D vazão alta ou pressão , considerável lavagem das juntas 0,33 
E excepcionais vazões após a detonação, caindo no temp o 0,2 0,1 
F excepcionais vazões após a detonação, sem diminuição signi ficat iva. 0,1  

0,05 

6. Fator de Redução Devido Tensões no Maciço  
a) zonas de fraqueza interceptando a es cavação, as quais poderão 

causar queda de blocos de rocha quando o túnel é escavado. (nota 
6) 

SRF 

A múlt ipla ocorrências de zonas  fracas contendo argila ou rocha 
quimicamente desintegrada, muito material  solto na superfície da 
rocha. 

10 

B única zona de fraq ueza com argila ou rocha desintegrada 
(profundidade ≤ 50 m) 

5 

C única zona de fraq ueza com argila ou rocha desintegrada 
(profundidade ≥ 50 m) 

2, 5 

D múlt iplas  zonas cisalhadas e rocha competente, sem argila; material 
solto na superfície da rocha; qualquer profundidade. 

7, 5 

E única zona cisalhada em rocha competente,  sem argi la; (profundidade 
≤ 50 m)  

5, 0 

F única zona cisalhada em rocha competente,  sem argi la, (profundidade 
≥ 50 m) 

2, 5 

G fragmentada, juntas abertas, mto fraturada, “brita” 5;0 
b) rocha competente; problemas de tensão no 

maciço (nota 7) 
σσσσc/σσσσ1 σσσσθθθθ/σσσσc SRF 

H baixa tensão, próximo da superfície >200 < 0,01 2, 5 
J média tensão, condições favoráveis de tens ão 200 - 

100 
0,01-
0,3 

1 

K tensão alta, 10-5 0.3-0.4 0.5-2 
L moderado desplacamento em rocha maciça,  após 

+ de 1hora 
5-3 0.5-

0.65 
5-50 

M desplacamento e explosão de rocha em rocha 
maciça, após poucos minutos  

3-2 0.65-1 50-200 

N muita explosão de rocha (deformação e explosão) 
e deformação dinâmica imediata, rocha maciça 

< 2 >1,0 200 
400 

c) Squeezing rock: fluxo plástico de rocha incompetente 
causado por altas pressões de rocha. (nota 8) 

σσσσθθθθ/σσσσ3 SRF 

O moderado squeezing e conseqüente  pressão de rocha 1-5 5-10 

P intenso squeezing e conseqüente pres são de rocha >5 10-20 

d) Expansibilidade de rochas: expansão dependente da presença de água SRF 
R moderada expans ibilidade e conseqüente pressão de rocha 5 -10 
S intensa expans ibilidade e conseqüente pressão de rocha 10 -15 

 

1. Des ignação de Qualidade da 
Rocha (nota 1) 

RQD  

R1 muito pobre 0-25 
R2 pobre 25-50 
R3 regular 50-75 
R4 bom 75-90 
R5 excelente 90-100 

2. Númer o de Famílias de Ju ntas (nota 2) Jn 
A m aciço, nenhuma ou p o ucas juntas 0,5-1,0 
B  u m sistema de juntas 2 
C  u m sistema de juntas mais juntas aleatórias 3 
D d ois sist emas de juntas 4 
E d ois sist ema de juntas  mais juntas aleatór ias 6 
F tr ês sis temas de juntas  9 
G tr ês sis tema de juntas mais juntas aleatórias  12 
H q uatro ou mais sist emas de juntas , aleatórias, muito  

fr aturado, poliedros ir regulares. 
15 

I ro cha fragmentada, “b rita”.  20 

3. Índice de Rugosidade das Juntas  Jr 
a) parede s das juntas em contato .  (nota 3)  
b) paredes com menos de 10 cm de cis alhamento 

 

A ju ntas descontínuas 4 
B ru gosa e irregular, ond ulada 3 
C li sa e ondulada 2; 
D es trias de fricção e on dulada 1,5 
E ru gosa ou irregular e plana 1,5 
F li sa e plana 1,0 
G es trias de fricção e pla na 0,5 
c) sem contato entre paredes , zonas cisalhadas ( nota 4)   
H zo nas contendo argilo -minerais com espe ssuras suficiente 

p ara impedir co ntato e ntre paredes 1,0 

J ar enos a, ou fragmenta da com es pessura s uficiente para 
im pedir o contato entr e paredes. 

1,0 

4. Índice de Al teração e Pree nchimento de Juntas  φφφφr Ja 
a) contato entre paredes s em  pel ículas 

A se lada, duro, impermeável, preenchida po r 
q uartzo,  calcit a, etc.  0,75 

B  p aredes sãs, superfície  descolorida so men te 
250   350 1,0 

C  p arede pouco alterada, sem minerais brandos 
re cobrindo, sem argila  e rocha des integrad a 250   300 2,0 

D p aredes com silte ou areno argi losa, pouc a 
ar gila. 200   250 3,0 

E m ateriais brandos com baixo atri to, argilo  
m inerais, caolinita ou  micas. Também 
clo rita, talco, gips ita, etc. e pouca qtde de 
m inerais expansivos. 

80 - 160  4,0 

b) paredes com menos de 10 cm de cis alhamento, preenchimento fi no 
F p artículas  arenosa, se m argilo minerais e 

ro cha decomposta 250-300 4,0 

G ar gila rígida dura, con tínua porém ≤ 5 mm  
160  - 40 6,0 

H ar gila pouco  mediana mente consolidada,  
co ntínua porém ≤  5 mm 120 -160  8,0 

J ar gilo minerais  expans ivos, es mectitas, 
co ntínua porém ≤  5 mm; valor de Ja 
d ependerá da % de ar gila  expansivas  e 
ac esso à água., etc. 

6 0-120 8-12 

c) sem contato entre paredes , zonas cisalhadas  
KLM zo nas ou bandas desintegradas, rocha 

fr agmentada e argila, ver G, H, J.  
60- 240 6, 8, ou  

8 -12 

N 
zo nas ou bandas de si lte ou argi lo arenoso  e 
p ouco argilo minerais , dura. -  5,0 

OPR 
es pessa, contínua zon a ou banda de argila , 
v er G, H, J,  para descrição. 

60 - 240  10, 13 
o u 13-20 

 

ANEXO I - TABELA PARA DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE Q 
(Grimstad e Barton, 1993) 

 

NOTAS:  
no ta geral�  Jr , índice de rug osidade d e juntas, e Ja, índice d e alteração, são ap licados para sistemas d e juntas ou  descontinuídades que são as 
menos favoráveis para a estabilidade, ambas do  ponto de vista de orientação e resistência ao cisalhamento,ττττ (τ  =σn  tan-1(Jr / Jn). 
Escolh a e inicie a classificação pela descontinuídade mais d esfavorável à estabilid ade. 
(nota  1)  � q uando o RQD for med ido  ≤  10  (inclusive zero) usar o valor 10 para determinação de Q; usar valores d e in tervalos múltiplos d e 5 . 
Para determinação na frente escavada, escolha o trecho mais representativo do maciço, e faça a contagem volumétrica (3 eixos)das juntas, nessa 
região. 
RQD = 115  - 3,3 J v.(Jv é o somatório das juntas por metro encontradas nos 3 eixo s.) 
(nota  2) ���� p ara in terseção de túneis usar 3 x Jn; portais usar 2 ,0 Jn. 
(nota  3) ���� d escrição referente as feiçõ es de peq uena e intermed iária escala, nesta ordem. 
(nota  4) ����ad icione 1 se o espaçamento d o principal sistema de juntas for maior que 3 m. 
(nota  5) ����os itens C e F são estimativa grosseiras, os valores de Jw poderão ser aumentados se vazões fo rem med id as nas drenagens executadas. 
(nota  6) ����reduzir esses valores de SRF, de 25 % a 50%, se relevantes zonas de fraqueza in fluen ciam mas não interceptam a escavação. 
(nota  7 ) ����para forte campo de tensões v irgens (se medido): q uando 5≤σ1/σ3 ≤10, reduzir σc  em 25%; .σ1/σ3>10 reduzir σc  em 50%, onde σ c = 
resistência à comp ressão un iaxial, .σ1 e σ3 máxima e mín ima tensões p rincipais atuantes, .σθ tensão tangencial máxima ( estimada da teoria da 
elasticidade). 
Para poucos casos registrados, onde a cobertura é menor qu e o vão; sugere-se o au mento do SRF de 2,5 p ara 5 ,0, item H. 
(nota  8) ���� Squeezing pode ocorrer em profundidades de H>35 0 Q 1/3; resistência à compressão do maciço pode ser estimad a da seguinte relação: 
0,7  γ Q1/3 em MPa, ond e  γ = densidade d a rocha em kN/m3. 
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Anexo II 
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A1 A2 A3 A4 A5 B

9 - FGSul - MANX - X2 (1) 5,0 0,20 91 65 7 20 10 21 15 -2 71 68
9 - FGSul - FG (2) 10,0 0,10 74 58 4 13 8 20 15 -10 50 55
9 - FGSul - FG (3) 10,0 0,10 74 58 4 13 8 16 15 -10 46 51
9 - FGSul - FFB (5) 0,5 2,00 100 167 12 20 15 21 15 -10 73 78
9 - FGSul - X1 (6) 13,0 0,08 63 58 7 13 8 21 15 -10 54 59
9 - FGSul - X1(7) 8,0 0,13 81 58 7 17 8 21 15 -10 58 63
9 - FGSul - FG (8) 14,0 0,07 59 58 4 13 8 17 15 -10 47 52
9 - FGSul - FG (9) 8,0 0,13 81 58 4 17 8 16 15 -10 50 55
9 - FGSul - FG (10) 7,0 0,14 84 58 4 17 8 21 15 -10 55 60
9 - FGSul  - X1 (12) 8,0 0,13 81 58 7 17 8 21 15 -10 58 63
9 - FGSul - FG (13) 12,0 0,08 66 58 4 13 8 17 15 -10 47 52
9 - FGSul - FG (14) 10,0 0,10 74 58 4 13 8 17 15 -10 47 52
9 - FGSul - FG (15) 10,0 0,10 74 58 4 13 8 21 15 -10 51 56
9 - FGSul - FG (16) 5,0 0,20 91 58 4 20 10 21 15 -10 60 65
9 - FGSul - X1 (17) 7,0 0,14 84 58 7 17 8 21 15 -10 58 63
9 - FGSul - FG (18) 10,0 0,10 74 58 4 13 8 20 15 -10 50 55
9 - FGSul - FG (19) 10,0 0,10 74 58 4 13 8 16 15 -10 46 51
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RMR  (Bieniawski, 1989) 

  CLASSIFICAÇÃO GEOMECÂNICA - Sistema RMR - 9 Fonte Grande Sul

 

Anexo III.1 



 

 v

Valor 
RMR

A1 A2 A3 A4 A5 B
10.1 - FGSul - MANX - X2 (1) 5,0 0,20 91 65 7 20 10 21 15 -2 71 68
10.1 - FGSul - FG (2) 10,0 0,10 74 58 4 13 8 16 15 -10 46 51
10.1 - FGSul - X1 (3) 2,0 0,50 98 58 7 20 10 21 15 -10 63 68
10.1 - FGSul - FG (4) 8,6 0,12 79 58 4 17 8 16 15 -10 50 55
10.1 - FGSul - FG (5) 6,0 0,17 88 58 4 17 8 21 15 -10 55 60
10.1 - FGSul - FG (6) 4,0 0,25 94 58 4 20 10 16 15 -10 55 60
10.1 - FGSul - FFB (7) 0,4 2,50 100 167 12 20 20 21 15 -10 78 83
10.1 - FGSul - FG (8) 4,0 0,25 94 58 4 20 10 20 15 -10 59 64
10.1 - FGSul - FG (9) 9,0 0,11 77 58 4 17 8 16 15 -10 50 55
10.1 - FGSul - FG (10) 14,0 0,07 59 58 4 13 8 20 15 -10 50 55
10.1 - FGSul - FG (11) 12,0 0,08 66 58 4 13 8 20 15 -10 50 55
10.1 - FGSul - FG (12) 11,0 0,09 70 58 4 13 8 21 15 -10 51 56
10.1 - FGSul - FFB (13) 0,5 2,00 100 167 12 20 15 22 15 -10 74 79

  CLASSIFICAÇÃO GEOMECÂNICA - Sistema RMR - 10.1 Fonte Grande Sul
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Anexo III.2 
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Valor 
RMR

A1 A2 A3 A4 A5 B
10.2 - FGSul - FG (1) 3,0 0,33 96 58 4 20 10 21 15 -10 60 65
10.2 - FGSul - FFB (2) 0,5 2,00 100 167 12 20 15 23 15 -10 75 80
10.2 - FGSul - FG (3) 2,7 0,38 97 58 4 20 10 20 15 -10 59 64
10.2 - FGSul - FG (4) 7,0 0,14 84 58 4 17 8 20 15 -10 54 59
10.2 - FGSul - FG (5) 8,0 0,13 81 58 4 17 8 21 15 -10 55 60
10.2 - FGSul - MANX - X2 (6) 7,0 0,14 84 65 7 17 8 21 15 -2 66 63
10.2 - FGSul - FG (7) 9 0,11 77 58 4 17 8 21 15 -10 55 60
10.2 - FGSul - FG (8) 6 0,17 88 58 4 17 8 20 15 -10 54 59
10.2 - FGSul - FG (9) 6 0,17 88 58 4 17 8 21 15 -10 55 60
10.2 - FGSul - FG (10) 12 0,08 66 58 4 13 8 21 15 -10 51 56
10.2 - FGSul - FG (11) 10 0,10 74 58 4 13 8 21 15 -10 51 56
10.2 - FGSul - X1 (12) 1,3 0,75 99 58 4 20 15 21 15 -10 65 70

  CLASSIFICAÇÃO GEOMECÂNICA - Sistema RMR - 10.2 Fonte Grande Sul

RMR  (Bieniawski, 1989) 
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Anexo III.3 



 

 vii 

Valor 
RMR

A1 A2 A3 A4 A5 B
11 - FGSul - MAN(1) 5,0 0,20 91 107 7 20 15 21 15 -2 76 73
11 - FGSul - FG (2) 8,0 0,13 81 58 4 17 8 16 15 -10 50 55
11 - FGSul - FG (3) 6,0 0,17 88 58 4 17 8 20 15 -10 54 59
11 - FGSul - FG (4) 7,0 0,14 84 58 4 17 8 21 15 -10 55 60
11 - FGSul - FG (5) 8,0 0,13 81 58 4 17 8 16 15 -10 50 55
11 - FGSul - FG (6) 8,0 0,13 81 65 4 17 8 21 15 -10 55 60
11 - FGSul - FFB (7) 0,7 1,43 100 167 12 20 15 20 15 -12 70 75
11 - FGSul - FFB (8) 3,0 0,33 96 167 12 20 10 21 15 -10 68 73
11 - FGSul - FG (9) 7,0 0,14 84 58 4 17 8 16 15 -10 50 55
11 - FGSul - FG (10) 6,0 0,17 88 58 4 17 8 20 15 -10 54 59
11 - FGSul - FG (11) 7,0 0,14 84 58 4 17 8 20 15 -10 54 59
11 - FGSul - FG (12) 5,0 0,20 91 58 4 17 8 20 15 -10 54 59
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Anexo III.4 



 

 viii 

A1 A2 A3 A4 A5 B
9 - Serrotinho - MANX - X2 (1) 7,0 0,14 84 65 7 17 8 21 15 -2 66 63
9 - Serrotinho - FG (2) 9,0 0,11 77 58 4 17 8 20 15 -10 54 59
9 - Serrotinho - FFB (3) 1,5 0,66 99 167 12 20 15 21 15 -10 73 78
9 - Serrotinho - FG (4) 8,0 0,13 81 58 4 17 8 20 15 -10 54 59
9 - Serrotinho - FG (5) 7,0 0,14 84 58 4 17 8 16 15 -10 50 55
9 - Serrotinho - FG (6) 11,0 0,09 70 58 4 10 8 21 15 -10 48 53
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RMR  (Bieniawski, 1989) 

  CLASSIFICAÇÃO GEOMECÂNICA - Sistema RMR - 9 Serrotinho

 

 

Anexo III.5 



 

 ix 

A1 A2 A3 A4 A5 B
10.1 - Serrotinho - FG 1,7 0,60 100 58 4 20 10 21 15 -10 60 65
10.1 - Serrotinho - FFB 1 1,00 100 167 12 20 15 25 15 -10 77 87
10.1 - Serrotinho - MAN - X2 4 0,25 94 65 4 20 10 21 15 -2 68 65
10.1 - Serrotinho - MAN (1) 5,0 0,20 91 107 7 20 10 21 15 -2 71 68
10.1 - Serrotinho - FG (2) 10 0,10 74 58 4 13 8 16 15 -10 46 51
10.1 - Serrotinho - FFB (4) 2,0 0,50 98 167 12 20 10 21 15 -10 68 73
10.1 - Serrotinho - FG (5) 7 0,14 84 58 4 17 8 16 15 -10 50 55
10.1 - Serrotinho - FG (6) 10 0,10 74 58 4 13 8 18 15 -10 48 53
10.1 - Serrotinho - FG (7) 13 0,08 63 58 4 13 8 18 15 -10 48 53
10.1 - Serrotinho - MANX - X2 (8) 5 0,20 91 58 4 20 10 16 15 -10 55 60
10.1 - Serrotinho - FG (9) 10 0,10 74 58 12 13 8 23 15 -10 61 66
10.1 - Serrotinho - FFB (10) 1 1,00 100 167 12 20 15 21 15 -10 73 78
10.1 - Serrotinho - FG (11) 10 0,10 74 58 4 13 8 21 15 -10 51 56
10.1 - Serrotinho - MANX - X2 (12) 9 0,11 77 58 4 17 8 21 15 -10 55 60
10.1 - Serrotinho - X1 (14) 12,0 0,08 66 58 7 13 8 21 15 -10 54 59
10.1 - Serrotinho - FG (15) 7 0,14 84 58 4 15 8 16 15 -10 48 53
10.1 - Serrotinho - FG (16) 14,0 0,07 59 58 12 13 8 25 15 -10 63 58
10.1 - Serrotinho - FG (17) 9,0 0,11 77 58 4 17 8 21 15 -10 55 60
10.1 - Serrotinho - FG (18) 12,0 0,08 66 58 4 13 8 16 15 -10 46 51
10.1 - Serrotinho - FG (19) 9,0 0,11 77 58 4 17 8 16 15 -10 50 55
10.1 - Serrotinho - FFB (20) 1,0 1,00 100 167 20 15 15 25 15 -10 80 85
10.1 - Serrotinho - FFB (21) 0,3 3,30 100 167 20 20 15 20 15 -10 80 85

 CLASSIFICAÇÃO GEOMECÂNICA - Sistema RMR - 10.1 Serrotinho
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Anexo III.6 
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CLASSIFICAÇÃO GEOMECÂNICA - Sistema RMR - 10.2 Serrotinho 

RMR  (Bieniawski, 1989)  
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A1 A2 A3 A4 A5 B 

Valor 
RMR 

G
SI

  

10.2 - Serrotinho - MAN 0,2 4,50 100 107 7 20 20 21 15 -2 81 78 
10.2 - Serrotinho - FFB (2) 0,7 1,50 100 167 12 20 15 21 15 -10 73 78 
10.2 - Serrotinho - FFB (3) 1,0 1,00 100 167 12 20 15 21 15 -10 73 78 
10.2 - Serrotinho - FFB (4) 0,8 1,33 100 167 12 20 15 21 15 -10 73 78 
10.2 - Serrotinho - X1 (5) 5,0 0,20 91 58 7 20 10 21 15 -10 63 68 
10.2 - Serrotinho - FFB (6) 0,5 2,00 100 167 12 20 20 25 15 -10 82 87 
10.2 - Serrotinho - FFB (7) 1,3 0,75 99 167 12 20 15 25 15 -10 77 82 
10.2 - Serrotinho - FFB (8) 1,3 0,75 99 167 12 20 15 21 15 -10 73 78 
10.2 - Serrotinho - FFB (10) 3,0 0,33 96 167 12 20 10 21 15 -10 68 73 

Anexo III.7 



 

 xi 

Q' 
a b c valor valor A B C valor A B C valor

9 - FGSul - MANX - X2 (1) 45,5 1,3 0,20 12,13 60,7 0,3 0,5 1,7 14,6 0,3 0,3 2,6 13,3
9 - FGSul - FG (2) 36,8 0,7 0,20 4,91 24,5 0,2 0,5 1,7 5,0 0,2 0,3 2,6 4,6

9 - FGSul - FG (3) 36,8 0,7 0,20 4,91 24,5 0,2 0,5 1,7 5,0 0,2 0,3 2,6 4,6
9 - FGSul - FFB (5) 49,9 1,3 0,20 13,32 66,6 0,9 0,5 1,7 52,3 0,9 0,3 2,6 47,9

9 - FGSul - X1 (6) 15,7 1,3 0,20 4,18 20,9 0,2 0,5 1,7 4,2 0,2 0,3 2,6 3,9
9 - FGSul - X1 (7) 40,4 1,3 0,20 10,78 53,9 0,2 0,5 1,7 10,9 0,2 0,3 2,6 10,0

9 - FGSul - FG (8) 29,6 1,3 0,20 7,89 39,5 0,2 0,5 1,7 8,0 0,2 0,3 2,6 7,3
9 - FGSul - FG (9) 40,4 0,7 0,20 5,39 27,0 0,2 0,5 1,7 5,5 0,2 0,3 2,6 5,0
9 - FGSul - FG (10) 42,2 1,3 0,20 11,26 56,3 0,2 0,5 1,7 11,4 0,2 0,3 2,6 10,5

9 - FGSul - X1 (12) 40,4 2,7 0,20 21,57 107,8 0,8 0,5 1,7 74,4 0,8 0,3 2,6 68,1
9 - FGSul - FG (13) 16,6 1,3 0,20 4,42 22,1 0,8 0,5 1,7 15,2 0,8 0,3 2,6 13,9

9 - FGSul - FG (14) 18,4 1,3 0,20 4,91 24,5 0,8 0,5 1,7 16,9 0,8 0,3 2,6 15,5
9 - FGSul - FG (15) 36,8 1,3 0,20 9,81 49,1 0,8 0,5 1,7 33,8 0,8 0,3 2,6 31,0

9 - FGSul - FG (16) 45,5 1,3 0,20 12,13 60,7 0,8 0,5 1,7 41,8 0,8 0,3 2,6 38,3
9 - FGSul - X1 (17) 21,1 1,3 0,20 5,63 28,1 0,8 0,5 1,7 19,4 0,8 0,3 2,6 17,8

9 - FGSul - FG (18) 36,8 0,7 0,20 4,91 24,5 0,8 0,5 1,7 16,9 0,8 0,3 2,6 15,5
9 - FGSul - FG (19) 36,8 0,7 0,20 4,91 24,5 0,8 0,5 1,7 16,9 0,8 0,3 2,6 15,5

  CLASSIFICAÇÃO GEOMECÂNICA - Sistema Q e Índices Q', N e N' - 9 Fonte Grande Sul

Local/Rocha

Nota: Valores do Índice N e Índíce N'  calculados comTensão principal máxima induzida igual a 7 MPa 

Índice N'Sistema Q Índice N

Anexo IV.1 



 

 xii 

Q' 
a b c valor valor A B C valor A B C valor

10.1 - FGSul - MANX - X2 (1) 22,7 1,3 0,2 6,1 30,3 0,9 0,5 1,7 23,8 0,9 0,3 2,6 21,8
10.1 - FGSul - FG (2) 18,4 2,0 0,2 7,4 36,8 0,8 0,5 1,7 25,4 0,8 0,3 2,6 23,2

10.1 - FGSul - X1 (3) 24,6 1,3 0,2 6,5 32,7 0,8 0,5 1,7 22,6 0,8 0,3 2,6 20,7
10.1 - FGSul - FG (4) 39,4 0,7 0,2 5,3 26,3 0,8 0,5 1,7 18,1 0,8 0,3 2,6 16,6

10.1 - FGSul - FG (5) 43,9 1,3 0,2 11,7 58,5 0,8 0,5 1,7 40,4 0,8 0,3 2,6 37,0
10.1 - FGSul - FG (6) 46,9 0,7 0,2 6,3 31,3 0,8 0,5 1,7 21,6 0,8 0,3 2,6 19,7
10.1 - FGSul - FFB (7) 50,0 2,7 0,2 26,6 133,2 2,6 0,5 1,7 291,2 2,6 0,3 2,6 266,7

10.1 - FGSul - FG (8) 46,9 1,3 0,2 12,5 62,6 0,8 0,5 1,7 43,1 0,8 0,3 2,6 39,5
10,1 - FGSul - FG (9) 38,6 0,7 0,2 5,1 25,7 0,8 0,5 1,7 17,8 0,8 0,3 2,6 16,3

10.1 - FGSul - FG (10) 29,6 2,0 0,2 11,8 59,2 0,8 0,5 1,7 40,8 0,8 0,3 2,6 37,4
10,1 - FGSul - FG (11) 33,1 2,0 0,2 13,3 66,3 0,8 0,5 1,7 45,7 0,8 0,3 2,6 41,8

10,1 - FGSul - FG (12) 35,0 1,3 0,2 9,3 46,6 0,8 0,5 1,7 32,1 0,8 0,3 2,6 29,4
10.1 - FGSul - FFB (13) 49,9 4,0 0,2 40,0 199,8 2,6 0,5 1,7 436,6 2,6 0,3 2,6 399,8

  CLASSIFICAÇÃO GEOMECÂNICA - Sistema Q e Índices Q', N e N' - 10.1 Fonte Grande Sul

Local/Rocha

Nota: Valores do Índice N e Índíce N'  calculados comTensão principal máxima induzida igual a 7 MPa 

Índice N Índice N'Sistema Q

Anexo IV.2 



 

 xiii 

  CLASSIFICAÇÃO GEOMECÂNICA - Sistema Q e Índices Q', N e N' - 10.2 Fonte Grande Sul 

Sistema Q Q'  Índice N Índice N' Local/Rocha 

a b c valor valor A B  C valor A B C valor 

10.2 - FGSul - FG (1) 48,2 1,3 0,2 12,8 64,2 0,8 0,5 1,7 44,3 0,8 0,3 2,6 40,5 

10.2 - FGSul - BIF (2) 49,9 2,0 0,2 20,0 99,9 2,6 1,0 1,7 436,6 2,6 0,3 2,6 199,9 

10.2 - FGSul - FG (3) 48,5 0,7 0,2 6,5 32,3 0,8 0,5 1,7 22,3 0,8 0,3 2,6 20,4 

10.2 - FGSul - FG (4) 42,2 0,7 0,2 5,6 28,1 0,8 0,5 1,7 19,4 0,8 0,3 2,6 17,8 

10,2 - FGSul - FG (5) 40,4 1,3 0,2 10,8 53,9 0,8 0,5 1,7 37,2 0,8 0,3 2,6 34,0 

10.2 - FGSul - MANX (6) 42,2 1,3 0,2 11,3 56,3 0,9 0,5 1,7 44,2 0,9 0,3 2,6 40,5 

10.2 - FGSul - FG (7) 38,6 1,3 0,2 10,3 51,5 0,8 0,5 1,7 35,5 0,8 0,3 2,6 32,5 

10.2 - FGSul - FG (8) 43,9 0,7 0,2 5,9 29,3 0,8 0,5 1,7 20,2 0,8 0,3 2,6 18,5 

10.2 - FGSul - FG (9) 22,0 1,3 0,2 5,9 29,3 0,8 0,5 1,7 20,2 0,8 0,3 2,6 18,5 

10.2 - FGSul - FG (10) 16,6 1,3 0,2 4,4 22,1 0,8 0,5 1,7 15,2 0,8 0,3 2,6 13,9 

10.2 - FGSul - FG (11) 36,8 1,3 0,2 9,8 49,1 0,8 0,5 1,7 33,8 0,8 0,3 2,6 31,0 

10.2 - FGSul - FG (12) 24,8 1,3 0,2 6,6 33,1 0,8 0,5 1,7 22,8 0,8 0,3 2,6 20,9 

Anexo IV.3 



 

 xiv

Q' 
a b c valor valor A B C valor A B C valor

11 - FGSul - FG (1) 18,6 4,0 0,2 14,9 74,4 0,8 0,5 1,7 51 0,8 0,3 2,6 47
11 - FGSul - FG (2) 23,3 1,3 0,2 6,2 31,1 0,8 0,5 1,7 21 0,8 0,3 2,6 20

11 - FGSul - FG (3) 38,6 0,7 0,2 5,1 25,7 0,8 0,5 1,7 18 0,8 0,3 2,6 16
11 - FGSul - FG (4) 14,8 2,0 0,2 5,9 29,6 0,8 0,5 1,7 20 0,8 0,3 2,6 19
11 - FGSul - FG (5) 42,2 2,0 0,2 16,9 84,4 0,8 0,5 1,7 58 0,8 0,3 2,6 53

11 - FGSul - X2 (6) 25,7 2,0 0,2 10,3 51,5 0,9 0,5 1,7 40 0,9 0,3 2,6 37
11 - FGSul - FG (7) 36,8 3,0 0,2 22,1 110,4 0,8 0,5 1,7 76 0,8 0,3 2,6 70

11 - FGSul - FG (8) 35,0 0,8 0,2 5,6 28,0 0,8 0,5 1,7 19 0,8 0,3 2,6 18
11 - FGSul - FG (9) 35,0 0,3 0,2 1,9 9,3 0,8 0,5 1,7 6 0,8 0,3 2,6 6
11 - FGSul - X2 (10) 22,1 0,3 0,2 1,5 7,4 0,9 0,5 1,7 6 0,9 0,3 2,6 5

11 - FGSul - FG (11) 40,4 2,7 0,2 21,6 107,8 0,8 0,5 1,7 74 0,8 0,3 2,6 68
11 - FGSul - X1 (12) 40,4 1,0 0,2 8,1 40,4 0,9 0,5 1,7 32 0,9 0,3 2,6 29
Nota: Valores do Índice N e Índíce N'  calculados comTensão principal máxima induzida igual a 7 MPa 

Sistema Q Índice N Índice N'
Local/Rocha

  CLASSIFICAÇÃO GEOMECÂNICA - Sistema Q e Índices Q', N e N' - 11 Fonte Grande Sul

 

 

Anexo IV.4 



 

 xv 

Q' 
a b c valor valor A B C valor A B C valor

9- Serrotinho - MANX-X1 (1) 21,1 1,3 0,20 5,63 28,1 0,9 0,5 1,7 22,1 0,9 0,3 2,6 20,2

9 - Serrotinho - FG (2) 38,6 2,0 0,20 15,45 77,2 0,8 0,5 1,7 53,3 0,8 0,3 2,6 48,8
9 - Serrotinho - FFB (3) 49,5 1,3 0,20 13,19 66,0 2,6 0,5 1,7 144,2 2,6 0,3 2,6 132,0

9 - Serrotinho - FG (4) 40,4 0,7 0,20 5,39 27,0 0,8 0,5 1,7 18,6 0,8 0,3 2,6 17,0
9 - Serrotinho - FG (5) 42,2 0,7 0,20 5,63 28,1 0,8 0,5 1,7 19,4 0,8 0,3 2,6 17,8

9 - Serrotinho - FG (6) 35,0 1,3 0,20 9,32 46,6 0,8 0,5 1,7 32,1 0,8 0,3 2,6 29,4
9 - Serrotinho - FG (7) 40,4 1,3 0,20 10,78 53,9 0,8 0,5 1,7 37,2 0,8 0,3 2,6 34,0

  CLASSIFICAÇÃO GEOMECÂNICA - Sistema Q e Índices Q', N e N' - 9 Serrotinho

Local/Rocha
Sistema Q Índice N Índice N'

Nota: Valores do Índice N e Índíce N'  calculados comTensão principal máxima induzida igual a 7 MPa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo IV.5 



 

 xvi 

Q' 
a b c valor valor A B C valor A B C valor

10.1 - Serrotinho - FG 24,7 1,3 0,2 6,6 32,9 0,8 0,8 1,7 36,3 0,8 0,8 2,6 55,4
10.1 - Serrotinho - FFB 49,8 2,0 0,2 19,9 99,5 2,6 0,8 1,7 348,1 2,6 0,8 2,6 531,2
10.1 - Serrotinho - MAN-X2 46,9 1,3 0,2 12,5 62,6 0,9 0,5 1,7 49,1 0,9 0,3 2,6 45,0
10.1 - Serrotinho - MAN (1) 10,1 1,3 0,2 2,7 13,5 0,9 0,5 1,7 10,6 0,9 0,3 2,6 9,7
10.1 - Serrotinho - FG (2) 36,8 0,7 0,2 4,9 24,5 0,8 0,5 1,7 16,9 0,8 0,3 2,6 15,5
10.1 - Serrotinho - FFB (4) 49,1 1,3 0,2 13,1 65,5 2,6 1,0 1,7 286,3 2,6 1,0 2,6 437,0
10.1 - Serrotinho - FG (5) 21,1 0,7 0,2 2,8 14,1 0,8 0,5 1,7 9,7 0,8 0,3 2,6 8,9
10.1 - Serrotinho - FG (6) 18,4 0,7 0,2 2,5 12,3 0,8 0,5 1,7 8,5 0,8 0,3 2,6 7,7
10.1 - Serrotinho - FG (7) 31,3 0,7 0,2 4,2 20,9 0,8 0,5 1,7 14,4 0,8 0,3 2,6 13,2
10.1 - Serrotinho - MANX-X2 (8) 45,5 0,7 0,2 6,1 30,3 0,8 0,5 1,7 20,9 0,8 0,3 2,6 19,1
10.1 - Serrotinho - FG (9) 36,8 2,7 0,2 19,6 98,1 0,8 1,0 1,7 135,3 0,8 1,0 2,6 206,4
10.1 - Serrotinho - FFB (10) 49,8 1,3 0,2 13,3 66,4 2,6 1,0 1,7 290,1 2,6 1,0 2,6 442,7
10.1 - Serrotinho - FG (11) 8,2 1,3 0,2 2,2 10,9 0,8 0,5 1,7 7,5 0,8 0,3 2,6 6,9
10.1 - Serrotinho - MANX-X2 (12) 19,3 2,7 0,2 10,3 51,5 0,8 0,5 1,7 35,5 0,8 0,3 2,6 32,5
10.1 - Serrotinho - FG (14) 7,4 1,3 0,2 2,0 9,8 0,8 0,5 1,7 6,8 0,8 0,3 2,6 6,2
10.1 - Serrotinho - FG (15) 21,1 2,0 0,2 8,4 42,2 0,8 0,5 1,7 29,1 0,8 0,3 2,6 26,6
10.1 - Serrotinho - FG (16) 29,6 3,0 0,2 17,8 88,8 0,8 0,5 1,7 61,2 0,8 1,0 2,6 186,8
10.1 - Serrotinho - FG (17) 38,6 1,3 0,2 10,3 51,5 0,8 0,5 1,7 35,5 0,8 0,3 2,6 32,5
10.1 - Serrotinho - FG (18) 16,6 2,0 0,2 6,6 33,1 0,8 0,5 1,7 22,8 0,8 0,3 2,6 20,9
10.1 - Serrotinho - FG (19) 38,6 2,0 0,2 15,4 77,2 0,8 0,5 1,7 53,3 0,8 0,3 2,6 48,8
10.1 - Serrotinho - FFB (20) 49,8 2,0 0,2 19,9 99,5 2,6 1,0 1,7 435,1 2,6 1,0 2,6 664,1
10.1 - Serrotinho - FFB (21) 50,0 2,0 0,2 20,0 100,0 2,6 1,0 1,7 437,0 2,6 1,0 2,6 666,9

Sistema Q Índice N Índice N'

Nota: Valores do Índice N e Índíce N'  calculados comTensão principal máxima induzida igual a 7 MPa 

  CLASSIFICAÇÃO GEOMECÂNICA - Sistema Q e Índices Q', N e N' - 10.1 Serrotinho

Local/Rocha

 

Anexo IV.6 



 

 xvii 

Q' 
a b c valor valor A B C valor A B C valor

9 - FGSul - MANX - X2 (1) 45,5 1,3 0,20 12,13 60,7 0,3 0,5 1,7 14,6 0,3 0,3 2,6 13,3
9 - FGSul - FG (2) 36,8 0,7 0,20 4,91 24,5 0,2 0,5 1,7 5,0 0,2 0,3 2,6 4,6
9 - FGSul - FG (3) 36,8 0,7 0,20 4,91 24,5 0,2 0,5 1,7 5,0 0,2 0,3 2,6 4,6
9 - FGSul - FFB (5) 49,9 1,3 0,20 13,32 66,6 0,9 0,5 1,7 52,3 0,9 0,3 2,6 47,9

9 - FGSul - X1 (6) 15,7 1,3 0,20 4,18 20,9 0,2 0,5 1,7 4,2 0,2 0,3 2,6 3,9
9 - FGSul - X1 (7) 40,4 1,3 0,20 10,78 53,9 0,2 0,5 1,7 10,9 0,2 0,3 2,6 10,0
9 - FGSul - FG (8) 29,6 1,3 0,20 7,89 39,5 0,2 0,5 1,7 8,0 0,2 0,3 2,6 7,3
9 - FGSul - FG (9) 40,4 0,7 0,20 5,39 27,0 0,2 0,5 1,7 5,5 0,2 0,3 2,6 5,0
9 - FGSul - FG (10) 42,2 1,3 0,20 11,26 56,3 0,2 0,5 1,7 11,4 0,2 0,3 2,6 10,5
9 - FGSul - X1 (12) 40,4 2,7 0,20 21,57 107,8 0,2 0,5 1,7 21,9 0,2 0,3 2,6 20,0

9 - FGSul - FG (13) 16,6 1,3 0,20 4,42 22,1 0,2 0,5 1,7 4,5 0,2 0,3 2,6 4,1
9 - FGSul - FG (14) 18,4 1,3 0,20 4,91 24,5 0,2 0,5 1,7 5,0 0,2 0,3 2,6 4,6
9 - FGSul - FG (15) 36,8 1,3 0,20 9,81 49,1 0,2 0,5 1,7 10,0 0,2 0,3 2,6 9,1
9 - FGSul - FG (16) 45,5 1,3 0,20 12,13 60,7 0,2 0,5 1,7 12,3 0,2 0,3 2,6 11,3
9 - FGSul - X1 (17) 21,1 1,3 0,20 5,63 28,1 0,2 0,5 1,7 5,7 0,2 0,3 2,6 5,2
9 - FGSul - FG (18) 36,8 0,7 0,20 4,91 24,5 0,2 0,5 1,7 5,0 0,2 0,3 2,6 4,6

9 - FGSul - FG (19) 36,8 0,7 0,20 4,91 24,5 0,2 0,5 1,7 5,0 0,2 0,3 2,6 4,6

Nota: Valores do Índice N e Índice N' calculados com Tensão principal máxima induzida igual a 18 Mpa

Sistema Q Índice N'
Local/Rocha

Índice N

  CLASSIFICAÇÃO GEOMECÂNICA - Sistema Q e Índices Q', N e N' - 9 Fonte Grande Sul

 

 
  

Anexo IV.7 



 

 xviii 

Q' 
a b c valor valor A B C valor A B C valor

10.1 - FGSul - MANX -X2 (1) 22,7 1,3 0,2 6,1 30,3 0,3 0,5 1,7 7,3 0,3 0,3 2,6 6,7
10.1 - FGSul - FG (2) 18,4 2,0 0,2 7,4 36,8 0,2 0,5 1,7 7,5 0,2 0,3 2,6 6,8

10.1 - FGSul - X1 (3) 24,6 1,3 0,2 6,5 32,7 0,2 0,5 1,7 6,6 0,2 0,3 2,6 6,1
10.1 - FGSul - FG (4) 39,4 0,7 0,2 5,3 26,3 0,2 0,5 1,7 5,3 0,2 0,3 2,6 4,9

10.1 - FGSul - FG (5) 43,9 1,3 0,2 11,7 58,5 0,2 0,5 1,7 11,9 0,2 0,3 2,6 10,9

10.1 - FGSul - FG (6) 46,9 0,7 0,2 6,3 31,3 0,2 0,5 1,7 6,3 0,2 0,3 2,6 5,8
10.1 - FGSul - FFB (7) 50,0 2,7 0,2 26,6 133,2 0,9 0,5 1,7 104,6 0,9 0,3 2,6 95,7

10.1 - FGSul - FG (8) 46,9 1,3 0,2 12,5 62,6 0,2 0,5 1,7 12,7 0,2 0,3 2,6 11,6
10.1 - FGSul - FG (9) 38,6 0,7 0,2 5,1 25,7 0,2 0,5 1,7 5,2 0,2 0,3 2,6 4,8

10.1 - FGSul - FG (10) 29,6 2,0 0,2 11,8 59,2 0,2 0,5 1,7 12,0 0,2 0,3 2,6 11,0

10.1 - FGSul - FG (11) 33,1 2,0 0,2 13,3 66,3 0,2 0,5 1,7 13,4 0,2 0,3 2,6 12,3
10.1 - FGSul - FG (12) 35,0 1,3 0,2 9,3 46,6 0,2 0,5 1,7 9,5 0,2 0,3 2,6 8,7

10.1 - FGSul - FFB (13) 49,9 4,0 0,2 40,0 199,8 0,9 0,5 1,7 156,8 0,9 0,3 2,6 143,6

Nota: Valores do Índice N e Índice N' calculados com Tensão principal máxima induzida igual a 18 Mpa

Sistema Q

  CLASSIFICAÇÃO GEOMECÂNICA - Sistema Q e Índices Q', N e N' - 10.1 Fonte Grande Sul

Índice N Índice N'
Local/Rocha

 

 

 

 

 

Anexo IV.8 



 

 xix

Q' 
a b c valor valor A B C valor A B C valor

10.2 - FGSul - FG (1) 48,2 1,3 0,2 12,8 64,2 0,2 0,5 1,7 13,0 0,2 0,3 2,6 11,9
10.2 - FGSul - FFB (2) 49,9 2,0 0,2 20,0 99,9 0,9 1,0 1,7 156,8 0,9 0,3 2,6 71,8
10.2 - FGSul - FG (3) 48,5 0,7 0,2 6,5 32,3 0,2 0,5 1,7 6,6 0,2 0,3 2,6 6,0
10.2 - FGSul - FG (4) 42,2 0,7 0,2 5,6 28,1 0,2 0,5 1,7 5,7 0,2 0,3 2,6 5,2
10.2 - FGSul - FG (5) 40,4 1,3 0,2 10,8 53,9 0,2 0,5 1,7 10,9 0,2 0,3 2,6 10,0
10.2 - FGSul - MANX - X2(6) 42,2 1,3 0,2 11,3 56,3 0,3 0,5 1,7 13,5 0,3 0,3 2,6 12,4
10.2 - FGSul - FG (7) 38,6 1,3 0,2 10,3 51,5 0,2 0,5 1,7 10,4 0,2 0,3 2,6 9,6

10.2 - FGSul - FG (8) 43,9 0,7 0,2 5,9 29,3 0,2 0,5 1,7 5,9 0,2 0,3 2,6 5,4
10.2 - FGSul - FG (9) 22,0 1,3 0,2 5,9 29,3 0,2 0,5 1,7 5,9 0,2 0,3 2,6 5,4
10.2 - FGSul - FG (10) 16,6 1,3 0,2 4,4 22,1 0,2 0,5 1,7 4,5 0,2 0,3 2,6 4,1
10.2 - FGSul - FG (11) 36,8 1,3 0,2 9,8 49,1 0,2 0,5 1,7 10,0 0,2 0,3 2,6 9,1
10.2 - FGSul - FG (12) 24,8 1,3 0,2 6,6 33,1 0,2 0,5 1,7 6,7 0,2 0,3 2,6 6,1

Nota: Valores do Índice N e Índice N' calculados com Tensão principal máxima induzida igual a 18 Mpa

Índice N Índice N'
Local/Rocha

  CLASSIFICAÇÃO GEOMECÂNICA - Sistema Q e Índices Q', N e N' - 10.2 Fonte Grande Sul

Sistema Q

 

 

Anexo IV.9 



 

 xx 

Q' 
a b c valor valor A B C valor A B C valor

11 - FGSul - FG (1) 18,6 4,0 0,2 14,9 74,4 0,2 0,5 1,7 15 0,2 0,3 2,6 14

11 - FGSul - FG (2) 23,3 1,3 0,2 6,2 31,1 0,2 0,5 1,7 6 0,2 0,3 2,6 6
11 - FGSul - FG (3) 38,6 0,7 0,2 5,1 25,7 0,2 0,5 1,7 5 0,2 0,3 2,6 5
11 - FGSul - FG (4) 14,8 2,0 0,2 5,9 29,6 0,2 0,5 1,7 6 0,2 0,3 2,6 5

11 - FGSul - FG (5) 42,2 2,0 0,2 16,9 84,4 0,2 0,5 1,7 17 0,2 0,3 2,6 16
11 - FGSul - X2 (6) 25,7 2,0 0,2 10,3 51,5 0,3 0,5 1,7 12 0,3 0,3 2,6 11
11 - FGSul - FG (7) 36,8 3,0 0,2 22,1 110,4 0,2 0,5 1,7 22 0,2 0,3 2,6 21
11 - FGSul - FG (8) 35,0 0,8 0,2 5,6 28,0 0,2 0,5 1,7 6 0,2 0,3 2,6 5

11 - FGSul - FG (9) 35,0 0,3 0,2 1,9 9,3 0,2 0,5 1,7 2 0,2 0,3 2,6 2
11 - FGSul - X2 (10) 22,1 0,3 0,2 1,5 7,4 0,3 0,5 1,7 2 0,3 0,3 2,6 2
11 - FGSul - FG (11) 40,4 2,7 0,2 21,6 107,8 0,2 0,5 1,7 22 0,2 0,3 2,6 20

11 - FGSul - X2 (12) 40,4 1,0 0,2 8,1 40,4 0,3 0,5 1,7 10 0,3 0,3 2,6 9

Índice N Índice N'

  CLASSIFICAÇÃO GEOMECÂNICA - Sistema Q e Índices Q', N e N' - 11 Fonte Grande Sul

Local/Rocha

Nota: Valores do Índice N e Índice N' calculados com Tensão principal máxima induzida igual a 18 Mpa

Sistema Q

 

 

 

  

Anexo IV.10 



 

 xxi 

Q' 
a b c valor valor A B C valor A B C valor

9 - Serrotinho - MANX-X2  (1) 21,1 1,3 0,20 5,63 28,1 0,3 0,5 1,7 6,8 0,3 0,3 2,6 6,2
9 - Serrotinho - FG (2) 38,6 2,0 0,20 15,45 77,2 0,2 0,5 1,7 15,7 0,2 0,3 2,6 14,4
9 - Serrotinho - FFB (3) 49,5 1,3 0,20 13,19 66,0 0,9 0,5 1,7 51,8 0,9 0,3 2,6 47,4
9 - Serrotinho - FG (4) 40,4 0,7 0,20 5,39 27,0 0,2 0,5 1,7 5,5 0,2 0,3 2,6 5,0
9 - Serrotinho - FG (5) 42,2 0,7 0,20 5,63 28,1 0,2 0,5 1,7 5,7 0,2 0,3 2,6 5,2

9 - Serrotinho - FG (6) 35,0 1,3 0,20 9,32 46,6 0,2 0,5 1,7 9,5 0,2 0,3 2,6 8,7
9 - Serrotinho - FG (7) 40,4 1,3 0,20 10,78 53,9 0,2 0,5 1,7 10,9 0,2 0,3 2,6 10,0

  CLASSIFICAÇÃO GEOMECÂNICA - Sistema Q e Índices Q', N e N' - 9 Serrotinho

Índice N Índice N'

Nota: Valores do Índice N e Índice N' calculados com Tensão principal máxima induzida igual a 18 Mpa

Sistema Q
Local/Rocha

Anexo IV.11 



 

 xxii 

Q' 
a b c valor valor A B C valor A B C valor

10.1 - Serrotinho - FG 24,7 1,3 0,2 6,6 32,9 0,2 0,8 1,7 10,7 0,2 0,8 2,6 16,3
10.1 - Serrotinho - FFB 49,8 2,0 0,2 19,9 99,5 0,9 0,8 1,7 125,0 0,9 0,8 2,6 190,7
10.1 - Serrotinho - MAN - X2 46,9 1,3 0,2 12,5 62,6 0,3 0,5 1,7 15,0 0,3 0,3 2,6 13,8
10.1 - Serrotinho - MAN (1) 10,1 1,3 0,2 2,7 13,5 0,3 0,5 1,7 3,2 0,3 0,3 2,6 3,0
10.1 - Serrotinho - FG (2) 36,8 0,7 0,2 4,9 24,5 0,2 0,5 1,7 5,0 0,2 0,3 2,6 4,6
10.1 - Serrotinho - FFB (4) 49,1 1,3 0,2 13,1 65,5 0,9 1,0 1,7 102,8 0,9 1,0 2,6 156,9
10.1 - Serrotinho - FG (5) 21,1 0,7 0,2 2,8 14,1 0,2 0,5 1,7 2,9 0,2 0,3 2,6 2,6
10.1 - Serrotinho - FG (6) 18,4 0,7 0,2 2,5 12,3 0,2 0,5 1,7 2,5 0,2 0,3 2,6 2,3
10.1 - Serrotinho - FG (7) 31,3 0,7 0,2 4,2 20,9 0,2 0,5 1,7 4,2 0,2 0,3 2,6 3,9
10.1 - Serrotinho - MANX-X2 (8) 45,5 0,7 0,2 6,1 30,3 0,2 0,5 1,7 6,2 0,2 0,3 2,6 5,6
10.1 - Serrotinho - FG (9) 36,8 2,7 0,2 19,6 98,1 0,2 1,0 1,7 39,8 0,2 1,0 2,6 60,7
10.1 - Serrotinho - FFB (10) 49,8 1,3 0,2 13,3 66,4 0,9 1,0 1,7 104,2 0,9 1,0 2,6 158,9
10.1 - Serrotinho - FG (11) 8,2 1,3 0,2 2,2 10,9 0,2 0,5 1,7 2,2 0,2 0,3 2,6 2,0
10.1 - Serrotinho - MANX-X2 (12) 19,3 2,7 0,2 10,3 51,5 0,2 0,5 1,7 10,4 0,2 0,3 2,6 9,6
10.1 - Serrotinho - FG (14) 7,4 1,3 0,2 2,0 9,8 0,2 0,5 1,7 2,0 0,2 0,3 2,6 1,8
10.1 - Serrotinho - FG (15) 21,1 2,0 0,2 8,4 42,2 0,2 0,5 1,7 8,6 0,2 0,3 2,6 7,8
10.1 - Serrotinho - FG (16) 29,6 3,0 0,2 17,8 88,8 0,2 0,5 1,7 18,0 0,2 1,0 2,6 55,0
10.1 - Serrotinho - FG (17) 38,6 1,3 0,2 10,3 51,5 0,2 0,5 1,7 10,4 0,2 0,3 2,6 9,6
10.1 - Serrotinho - FG (18) 16,6 2,0 0,2 6,6 33,1 0,2 0,5 1,7 6,7 0,2 0,3 2,6 6,2
10.1 - Serrotinho - FG (19) 38,6 2,0 0,2 15,4 77,2 0,2 0,5 1,7 15,7 0,2 0,3 2,6 14,4
10.1 - Serrotinho - FFB (20) 49,8 2,0 0,2 19,9 99,5 0,9 1,0 1,7 156,2 0,9 1,0 2,6 238,4
10.1 - Serrotinho - FFB (21) 50,0 2,0 0,2 20,0 100,0 0,9 1,0 1,7 156,9 0,9 1,0 2,6 239,4

  CLASSIFICAÇÃO GEOMECÂNICA - Sistema Q e Índices Q', N e N' - 10.1 Serrotinho

Índice N
Local/Rocha

Índice N'Sistema Q

Nota: Valores do Índice N e Índice N' calculados com Tensão principal máxima induzida igual a 18 Mpa  
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 xxiii 

Quartzo-sericita-grafita xisto (X1)LITOLOGIA

Classificação

LOCAL

50

RMR89

9 FGSul (2)

GSIQ

55 4,9

Quartzo-sericita-grafita xisto (X1)LITOLOGIA

Classificação

LOCAL

50

RMR89

9 FGSul (2)

GSIQ

55 4,9

 

 

GSIQRMR89
Classificação

594,254

Quartzo-sericita-grafita xisto (X1)LITOLOGIA
LOCAL 9 FGSul (6)

GSIQRMR89
Classificação

594,254

Quartzo-sericita-grafita xisto (X1)LITOLOGIA
LOCAL 9 FGSul (6)

 

 

Quartzo-sericita-grafita xisto (X1)LITOLOGIA

Classificação

LOCAL

58

RMR89

9 FGSul (7)

GSIQ

6310,8

Quartzo-sericita-grafita xisto (X1)LITOLOGIA

Classificação

LOCAL

58

RMR89

9 FGSul (7)

GSIQ

6310,8

 

Quartzo-sericita-grafita xisto (X1)LITOLOGIA

Classificação

LOCAL

58

RMR89

9 FGSul (12)

GSIQ

6321,6

Quartzo-sericita-grafita xisto (X1)LITOLOGIA

Classificação

LOCAL

58

RMR89

9 FGSul (12)

GSIQ

6321,6

 

Quartzo-sericita-grafita xisto (X1)LITOLOGIA

Classificação

LOCAL

58

RMR89

9 FGSul (17)

GSIQ

635,6

Quartzo-sericita-grafita xisto (X1)LITOLOGIA

Classificação

LOCAL

58

RMR89

9 FGSul (17)

GSIQ

635,6

 

Quartzo-sericita-grafita xisto (X1)LITOLOGIA

Classificação

LOCAL

63

RMR89

10.1 FGSul (3)

GSIQ

686,6

Quartzo-sericita-grafita xisto (X1)LITOLOGIA

Classificação

LOCAL

63

RMR89

10.1 FGSul (3)

GSIQ

686,6
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 xxiv

Quartzo-sericita-grafita xisto (X1)LITOLOGIA

Classificação

LOCAL

54

RMR89

10.1 SERROTINHO (14)

GSIQ

592,0

Quartzo-sericita-grafita xisto (X1)LITOLOGIA

Classificação

LOCAL

54

RMR89

10.1 SERROTINHO (14)

GSIQ

592,0

 

 

Filito Grafitoso (FG)LITOLOGIA

Classificação

LOCAL

47

RMR89

9 FGSul (8)

GSIQ

527,9

Filito Grafitoso (FG)LITOLOGIA

Classificação

LOCAL

47

RMR89

9 FGSul (8)

GSIQ

527,9

 

 

Filito Grafitoso (FG)LITOLOGIA

Classificação

LOCAL

50

RMR89

9 FGSul (9)

GSIQ

555,4

Filito Grafitoso (FG)LITOLOGIA

Classificação

LOCAL

50

RMR89

9 FGSul (9)

GSIQ

555,4

 
 

Filito Grafitoso (FG)LITOLOGIA

Classificação

LOCAL

50

RMR89

9 FGSul (18)

GSIQ

554,9

Filito Grafitoso (FG)LITOLOGIA

Classificação

LOCAL

50

RMR89

9 FGSul (18)

GSIQ

554,9

 
 

 
Filito Grafitoso (FG)LITOLOGIA

Classificação

LOCAL

59

RMR89

10.1 FGSul (8)

GSIQ

6412,5

Filito Grafitoso (FG)LITOLOGIA

Classificação

LOCAL

59

RMR89

10.1 FGSul (8)

GSIQ

6412,5

 
 

 
Anexo V.2 

Filito Grafitoso (FG)LITOLOGIA

Classificação

LOCAL

46

RMR89

9 FGSul (19)

GSIQ

514,9

Filito Grafitoso (FG)LITOLOGIA

Classificação

LOCAL

46

RMR89

9 FGSul (19)

GSIQ

514,9



 

 xxv

Filito Grafitoso (FG)LITOLOGIA

Classificação

LOCAL

50

RMR89

10.1 FGSul (11)

GSIQ

5513,3

Filito Grafitoso (FG)LITOLOGIA

Classificação

LOCAL

50

RMR89

10.1 FGSul (11)

GSIQ

5513,3

 

 

Filito Grafitoso (FG)LITOLOGIA

Classificação

LOCAL

54

RMR89

11 FGSul (10)

GSIQ

595,9

Filito Grafitoso (FG)LITOLOGIA

Classificação

LOCAL

54

RMR89

11 FGSul (10)

GSIQ

595,9

 

Filito Grafitoso (FG)LITOLOGIA

Classificação

LOCAL

54

RMR89

11 FGSul (11)

GSIQ

595,6

Filito Grafitoso (FG)LITOLOGIA

Classificação

LOCAL

54

RMR89

11 FGSul (11)

GSIQ

595,6

 

Filito Grafitoso (FG)LITOLOGIA

Classificação

LOCAL

54

RMR89

9 Serrotinho (2)

GSIQ

5915,5

Filito Grafitoso (FG)LITOLOGIA

Classificação

LOCAL

54

RMR89

9 Serrotinho (2)

GSIQ

5915,5

 

Filito Grafitoso (FG)LITOLOGIA

Classificação

LOCAL

48

RMR89

9 Serrotinho (6)

GSIQ

539,3

Filito Grafitoso (FG)LITOLOGIA

Classificação

LOCAL

48

RMR89

9 Serrotinho (6)

GSIQ

539,3

 

Filito Grafitoso (FG)LITOLOGIA

Classificação

LOCAL

50

RMR89

10.1 Serrotinho (19)

GSIQ

5515,5

Filito Grafitoso (FG)LITOLOGIA

Classificação

LOCAL

50

RMR89

10.1 Serrotinho (19)

GSIQ

5515,5
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 xxvi

Formação ferrífera bandada/minério (FFB)LITOLOGIA

Classificação

LOCAL

73

RMR89

9 FGSul (5)

GSIQ

7813,3

Formação ferrífera bandada/minério (FFB)LITOLOGIA

Classificação

LOCAL

73

RMR89

9 FGSul (5)

GSIQ

7813,3

 

 

Formação ferrífera bandada/minério (FFB)LITOLOGIA

Classificação

LOCAL

74

RMR89

10.1 FGSul (13)

GSIQ

7940

Formação ferrífera bandada/minério (FFB)LITOLOGIA

Classificação

LOCAL

74

RMR89

10.1 FGSul (13)

GSIQ

7940

 

 

Formação ferrífera bandada/minério (FFB)LITOLOGIA

Classificação

LOCAL

73

RMR89

10.2 FGSul (2)

GSIQ

7813,3

Formação ferrífera bandada/minério (FFB)LITOLOGIA

Classificação

LOCAL

73

RMR89

10.2 FGSul (2)

GSIQ

7813,3

 
 

Formação ferrífera bandada/minério (FFB)LITOLOGIA

Classificação

LOCAL

63

RMR89

11 FGSul (6)

GSIQ

6816,2

Formação ferrífera bandada/minério (FFB)LITOLOGIA

Classificação

LOCAL

63

RMR89

11 FGSul (6)

GSIQ

6816,2

 
 

Formação ferrífera bandada/minério (FFB)LITOLOGIA

Classificação

LOCAL

72

RMR89

11 FGsul (7)

GSIQ

776,7

Formação ferrífera bandada/minério (FFB)LITOLOGIA

Classificação

LOCAL

72

RMR89

11 FGsul (7)

GSIQ

776,7

 

 

Formação ferrífera bandada/minério (FFB)LITOLOGIA

Classificação

LOCAL

68

RMR89

11 FGSul (8)

GSIQ

7312,8

Formação ferrífera bandada/minério (FFB)LITOLOGIA

Classificação

LOCAL

68

RMR89

11 FGSul (8)

GSIQ

7312,8
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 xxvii 

 
 

Formação ferrífera bandada/minério (FFB)LITOLOGIA

Classificação

LOCAL

63

RMR89

10.1 Serrotinho (16)

GSIQ

6817,6

Formação ferrífera bandada/minério (FFB)LITOLOGIA

Classificação

LOCAL

63

RMR89

10.1 Serrotinho (16)

GSIQ

6817,6

 
 

 

Formação ferrífera bandada/minério (FFB)LITOLOGIA

Classificação

LOCAL

80

RMR89

10.1 Serrotinho (21)

GSIQ

8520

Formação ferrífera bandada/minério (FFB)LITOLOGIA

Classificação

LOCAL

80

RMR89

10.1 Serrotinho (21)

GSIQ

8520

 

Formação ferrífera bandada/minério (FFB)LITOLOGIA

Classificação

LOCAL

73

RMR89

10.2 Serrotinho (4)

GSIQ

7813,3

Formação ferrífera bandada/minério (FFB)LITOLOGIA

Classificação

LOCAL

73

RMR89

10.2 Serrotinho (4)

GSIQ

7813,3

 
 

Formação ferrífera bandada/minério (FFB)LITOLOGIA

Classificação

LOCAL

73

RMR89

10.2 Serrotinho (8)

GSIQ

7819,8

Formação ferrífera bandada/minério (FFB)LITOLOGIA

Classificação

LOCAL

73

RMR89

10.2 Serrotinho (8)

GSIQ

7819,8

 

Formação ferrífera bandada/minério (FFB)LITOLOGIA

Classificação

LOCAL

68

RMR89

10.2 Serrotinho (10)

GSIQ

7312,8

Formação ferrífera bandada/minério (FFB)LITOLOGIA

Classificação

LOCAL

68

RMR89

10.2 Serrotinho (10)

GSIQ

7312,8

 
 

Formação ferrífera bandada/minério (FFB)LITOLOGIA

Classificação

LOCAL

73

RMR89

9 Serrotinho (3)

GSIQ

7813,2

Formação ferrífera bandada/minério (FFB)LITOLOGIA

Classificação

LOCAL

73

RMR89

9 Serrotinho (3)

GSIQ

7813,2

 
 

 
 Anexo V.5 



 

 xxviii 

Metandesito xistoso (MANX - X2)LITOLOGIA

Classificação

LOCAL

71

RMR89

9 FGSul (1)

GSIQ

6812,1

Metandesito xistoso (MANX - X2)LITOLOGIA

Classificação

LOCAL

71

RMR89

9 FGSul (1)

GSIQ

6812,1

 
 

Metandesito xistoso (MANX - X2)LITOLOGIA

Classificação

LOCAL

71

RMR89

10.1 FGSul (1)

GSIQ

686,1

Metandesito xistoso (MANX - X2)LITOLOGIA

Classificação

LOCAL

71

RMR89

10.1 FGSul (1)

GSIQ

686,1

 

Metandesito xistoso (MANX- X2)LITOLOGIA

Classificação

LOCAL

66

RMR89

9 Serrotinho (1)

GSIQ

645,6

Metandesito xistoso (MANX- X2)LITOLOGIA

Classificação

LOCAL

66

RMR89

9 Serrotinho (1)

GSIQ

645,6

 
 

Metandesito (MAN)LITOLOGIA

Classificação

LOCAL

76

RMR89

11 FGSul (1)

GSIQ

7312,1

Metandesito (MAN)LITOLOGIA

Classificação

LOCAL

76

RMR89

11 FGSul (1)

GSIQ

7312,1

 
 

Metandesito (MAN)LITOLOGIA

Classificação

LOCAL

81

RMR89

10.2 Serrotinho(1)

GSIQ

7813,3

Metandesito (MAN)LITOLOGIA

Classificação

LOCAL

81

RMR89

10.2 Serrotinho(1)

GSIQ

7813,3
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