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RESUMO 

 

O estudo das tensões in situ realizado na presente dissertação foi conduzido a partir da 

norma publicada pela International Society of Rock Mechanics (ISRM) no ano de 2012 

em que sua metodologia se baseia em diversas etapas a serem seguidas para 

consolidação de um modelo de tensões in situ para uma dada região. A mina Cuiabá 

localizada na região norte do Quadrilátero Ferrífero tem suas atividades de lavra 

subterrâneas datadas desde o ano 1985 e serviu de modelo para aplicação da norma uma 

vez que várias informações sobre tensão estavam disponíveis. Foram utilizados neste 

estudo dados geológicos, topográficos, testemunhos de sondagem, furos de ventilação, 

parâmetros de laboratório e resultados de ensaios de tensão in situ. Diversos métodos 

para estimativa das tensões in situ foram considerados sendo ensaio de sobrefuração 

como método direto e as ocorrências de discing e as quebras em escavações circulares 

como indiretos. A primeira etapa da dissertação seguiu com a análise dos dados 

regionais que contribuíram para entendimento e classificação preliminar do campo de 

tensões em que a mina está inserida. Os litotipos e a estrutural da área foram analisados, 

além do resultado de ensaios de compressão uniaxial e condições dos maciços rochosos. 

Foram levantados 35 furos de ventilação da mina entre os níveis 7 e 15 sendo que parte 

destes apresentam quebras diametralmente opostas ao longo de suas paredes. Foi 

verificada a possibilidade de estas quebras serem indicadores da orientação das tensões 

como breakouts clássicos. Ensaios de sobrefuração foram realizados no ano de 2004 nos 

níveis 12 e 14 da mina nas profundidades 800m e 933m, respectivamente. O resultado 

dos ensaios foi considerado na interpretação dos dados de campo dos furos de 

ventilação em modelagem numérica 3D. Os furos de sondagem na mina Cuiabá tem 

registrado diversos intervalos com a ocorrências de discings em suas rochas de caráter 

rúptil desde 2008. Detalharam-se diversas características dos discings que incluem 

forma, espessura, distribuição espacial e outras com intuito de que estes fossem 

empregáveis no conhecimento das tensões in situ. Todos os dados foram interpretados e 

validados para consolidar o conhecimento do campo de tensões da mina.  
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ABSTRACT 

The In Situ stress study carried out in this thesis was based on the fifth suggested 

method published by the International Society of Rock Mechanics (ISRM) in 2012 

whoser methodology is based on many stages to be followed in order to build the In Situ 

stress model of a site. The Cuiaba mine, located in the north part of the Quadrilátero 

Ferrífero area, has its underground mining activities since 1985 and was considered to 

employ the suggested method since many stress data was available. Geological data, 

information about topography, drilling cores, ventilation boreholes, laboratory tests and 

In Situ stress measurements were considered in this study. Different methods were used 

to estimate In Situ stress, overcoring was the direct method, discing and damage in 

circular boreholes, were the indirect ones.  On the first part of thesis, regional data was 

analyzed in order to understand the geology of the site and to give a preliminary idea of 

the field stress where the Cuiabá mine is located in. Lithology and structural data were 

analyzed, besides uniaxial compression test results and the rockmass conditions. It was 

collected data from 35 ventilation boreholes located between the 7th and 15th level. In 

some of them diametral failures ocurred in the excavation walls what led the study to 

carry out in this thesis. It was suggested the possibility of considering this failures as 

stress indicators like breakouts. In 2004, overcoring measurements were conducted in 

the 12th and 14th levels, at 800 and 933m deep. The stress measurements results were 

considered in the 3D numerical modeling of the ventilation borehole failures. The 

Cuiaba drilling cores have indicated discing cases in brittle rocks since 2008.  Discing 

parameters were detailed which included shape, thickness, location and others in order 

to employ them for the In Situ Stress knowledge of the site. All data was interpreted and 

validated to build the mine field stress. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

O conhecimento do estado de tensão na crosta terrestre é fundamental para o 

entendimento dos mecanismos de falhamento envolvidos em terremotos, a produção de 

poços de petróleo, o dimensionamento de escavações subterrâneas, a otimização de 

métodos de lavra e a extração de fontes de energia geotermais, entre outros.  

A condição inicial do estado de tensão de uma rocha, denominado estado de tensão in 

situ, é sem dúvida a sua característica mais peculiar. As rochas estão continuamente 

sobre uma condição natural de tensão, sendo esta a resultante de forças gravitacionais e 

tectônicas. Esse estado de tensão existente na crosta é gerado por deslocamentos, 

rotações e contatos entre as placas tectônicas e podem variar em escala regional ou 

local. Entretanto, independentemente da circunstância imposta à rocha pelo campo de 

tensões global, essa sempre terá um comportamento refletido localmente em uma 

escavação subterrânea.  Por isso, a condição inicial do estado de tensões nas rochas 

nunca deve ser ignorada. 

O interesse pelo entendimento das tensões e deformações ocorridas por maciços 

rochosos em atividades de engenharia começaram, sobretudo após a Segunda Guerra 

Mundial. Na década de 60, diversos congressos e encontros internacionais dedicaram-se 

ao assunto das tensões in situ, quando a maioria de seus métodos de estimativa foram 

propostos e aprimorados, em grande parte pela dedicação da ISRM (International 

Society for Rock Mechanics).  

Neste mesmo período, têm-se o registro de catástrofes alarmantes que, segundo 

Terzaghi e Voight (1979, citado por Hoek, 2000), demonstraram que o desenvolvimento 

da engenharia havia ultrapassado os limites de seu conhecimento em prever a 

consequência de suas próprias ações. Hoek (2000) relata casos históricos como o 
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rompimento da barragem de Malpasset na França, no ano de 1959 e o colapso da mina 

subterrânea de Coalbrook na África do Sul, em 1960, que resultou em 432 mortes. Esses 

acontecimentos, entre outros, foram responsáveis por originar programas empenhados 

na investigação e no desenvolvimento da mecânica de rochas.  

Nos projetos de mina subterrânea em especial, o entendimento do campo de tensão in 

situ é fundamental, já que esses requerem, diretamente ou como dado de entrada, a 

orientação e magnitude das tensões para o dimensionamento das escavações 

subterrâneas de longo ou curto prazo, desenvolvimento de modelos numéricos, desenho 

de suporte e reforço de escavações, determinação de métodos e sequenciamento de 

lavra, previsão de rockburst, entre outros. Além disso, a contínua busca pelo melhor uso 

e aproveitamento dos recursos naturais e dos espaços subterrâneos também exige que se 

tenha um maior entendimento das tensões in situ para um dimensionamento correto e 

não dispendioso de escavações.  

Na região do Quadrilátero Ferrífero, QF, em Minas Gerais inúmeros depósitos auríferos 

foram e ainda são lavrados por métodos de lavra subterrânea. Experiências em outras 

minas que já atingiram grandes profundidades nessa região, como a mina Velha 

pertencente à antiga mineradora inglesa Morro Velho, indicaram que o estado das 

tensões influenciou sobremaneira o comportamento dos maciços rochosos, sendo um 

fator determinante para a viabilidade da lavra mineral em níveis a grandes 

profundidades. A continuidade dos trabalhos minerários na mina Cuiabá e a 

minimização dos riscos geotécnicos, dependerão, em grande parte, do entendimento das 

tensões in situ existentes nessa e, consequentemente, do comportamento geomecânico 

dos maciços rochosos em profundidade.   

1.2 OBJETIVO DA DISSERTAÇÃO 

A presente dissertação propõe estabelecer um estudo das tensões in situ para a mina 

Cuiabá a partir da análise de dados levantados e ensaios de campo. Atualmente, a mina 

possui mais de uma centena de quilômetro de escavações, com profundidades superiores 

a 1100m e diversas evidências geomecânicas da atuação das tensões in situ em suas 

escavações.  
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A dissertação pretende, essencialmente, avaliar e comparar métodos diretos e 

convencionais de determinação de tensão in situ com outros métodos indiretos e 

indicativos, como discing e breakout. Os resultados obtidos pelos ensaios de campo 

foram avaliados e, então, juntamente com outros dados contribuíram para o 

entendimento das tensões na mina.  

A partir da afirmação de Amadei e Stephansson (1997) que dados de breakouts são 

valiosos indicadores para orientação das tensões in situ, pretendeu-se avaliar tais 

fenômenos observados na mina com o objetivo de: 

 Validar a utilização ou não dos breakouts na mina Cuiabá para estimar as 

tensões in situ; 

 Determinar a orientação das tensões horizontais em diferentes locais da mina; 

 Determinar o valor KH e Kh entre as tensões horizontais e verticais; 

 Estudar a influência dos tipos litológicos e suas estruturas na formação dos 

breakouts. 

Outra observação da atuação das tensões na região da mina é a presença nos 

testemunhos de sondagem de feições conhecidas como discing, ou “empastilhamento”. 

A geometria dessa estrutura pode ser aplicada no estudo das tensões in situ para 

estimativa da orientação e magnitude de suas componentes. As feições de discing nos 

testemunhos puderam ser analisadas com relação à sua forma, aos litotipos que estão 

associadas, à profundidade e às feições estruturais geológicas. Assim, a aplicação desses 

na estimativa das tensões in situ também foi avaliada. 

Ensaios diretos são indicações às vezes pontuais do campo de tensões in situ que nem 

sempre podem ser expandidos para todas as áreas de uma mina subterrânea. O campo de 

tensões in situ é controlado por fatores múltiplos e, embora um padrão geral seja 

usualmente adotado para uma região, deve-se sempre buscar uma representação e 

compreensão mais detalhada dessas tensões.  Em suma, a possibilidade de se estimar o 

campo de tensões in situ em diferentes locais e profundidades com métodos mais 
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práticos e menos onerosos que também não sejam pontuais como os convencionais 

(sobrefuração, por exemplo) apoiou e objetivou várias finalidades desse estudo.  

Além dos objetivos descritos acima, os dados analisados na dissertação tiveram ainda 

como finalidade contribuir para o conhecimento geomecânico da região do QF no que 

diz respeito ao comportamento e estimativa das tensões in situ. Depósitos minerais que 

poderão ser lavrados por métodos de lavra subterrâneos e aqueles que atualmente já o 

são irão necessitar, no futuro, de trabalhos desenvolvidos nessa área de pesquisa e 

poderão ter como referências os dados, metodologia e conclusões que serão aqui 

apresentados. 

1.3 METODOLOGIA  

A metodologia de trabalho adotada na dissertação teve como referência a quinta norma 

sugerida pela International Society of Rock Mechanics , ISRM, publicada no ano de 

2012, intitulada como Suggested Methods for Rock Stress Estimation – Part 5: 

Stablishing a model for the in situ stress at a given site, dos autores Ove Stephansson e 

Arno Zang. A quinta norma completa uma sequência de procedimentos gerados pela 

ISRM no passado que estabelecem padrões para a determinação das tensões in situ com 

ensaios diretos e controles de qualidade para tais medições. 

Stephansson e Zang (2012) apresentam uma metodologia para se construir o modelo 

final de tensões (FRSM, Final Rock Stress Model) de uma determinada área, com uma 

sequencia de etapas a serem conduzidas conforme apresentado na Figura 1.1.   

Na primeira fase dos trabalhos da dissertação, foram levantados os dados sugeridos na 

norma que compõe a primeira parte da Figura 1.1 como, por exemplo, geologia, 

topografia, informações de sondagem e das tensões regionais (Mapa Mundial de 

Tensões, WSM - World Stress Map). Esses dados constituem uma noção preliminar do 

local de estudo e dos fatores (geológicos) que podem influenciar as tensões in situ a 

serem estimadas. 
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Figura 1.1- Proposta para concepção do Modelo Final de Tensões de uma região, (Stephansson 

e Zang, 2012).  

As variáveis como superfície topográfica, estruturas geológicas (foliação, acamamento, 

dobras, diques, sills, veios, fraturas) e contraste reológico dos materiais são capazes de 

influenciar e modificar o estado de tensão e, por isso, foram levadas em consideração 

quando necessário nos estudos. Embora, geralmente, tenha-se como foco o 

conhecimento do campo de tensões regional (far field),  estruturas geológicas como as 
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citadas podem alterar o campo de tensões local (near field) e por isso, a simplificação 

ou o desconhecimento dessas estruturas podem levar a interpretações equivocadas das 

tensões in situ se estendidas à grandes áreas. 

Para essa primeira fase, as seguintes informações disponíveis foram consideradas: 

 Ensaios de compressão uniaxial (UCS); 

 Mapeamento geomecânico e classificação dos maciços rochosos dos realces de 

lavra e rampas de acesso; 

 Mapeamento geológico e estrutural; 

 Dois ensaios de determinação de tensão in situ (método de sobrefuração); 

 Modelos numéricos de análise tensão-deformação; 

 Modelo geológico dos corpos de minério; 

 Topografia regional e 

 Levantamento topográfico em três dimensões das escavações. 

O levantamento dos dados geomecânicos de breakouts dos furos de ventilação e de 

discing nos furos de sondagem exploratória da mina Cuiabá também compuseram essa 

primeira parte de estudo da dissertação. Os mesmos tiveram uma descrição criteriosa 

que será detalhada individualmente nos capítulos seguintes. 

De acordo com Stephansson e Zang (2012), a compreensão desse conjunto de dados 

define o melhor modelo de estimativa de tensões (BESM, Best Estimate Stress Model) e 

é essencial antes de qualquer ensaio in situ ser programado e realizado.  

A fase seguinte está relacionada à etapa de Métodos de Determinação de Tensão (SMM 

– Stress Measurements Methods) que envolveu a análise dos ensaios da campanha de 

sobrefuração realizada no ano de 2004.  
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A terceira e última etapa dos estudos compreendeu a análise e combinação dos dados 

obtidos de diversas fontes (discing, breakout, ensaios in situ, modelos numéricos), 

originando, então, a Determinação de Tensão Integrada (ISD – Integrated Stress 

Determination),  Figura 1.1. Para os modelos numéricos, foram considerados os 

parâmetros de laboratório e campo disponíveis com relação às propriedades 

geomecânicas do maciço rochoso, geometria/forma das escavações e os resultados dos 

ensaios de determinação de tensão in situ. 

Todas as etapas mencionadas acima foram, então, realizadas para a concepção do 

FRSM da mina Cuiabá. 
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CAPÍTULO 2 

ESTUDO DAS TENSÕES IN SITU 

2.1 TENSÕES  

O conceito de tensão é explicado por Hudson et al. (2003) como um tensor quantitativo. 

Isso significa que “tensão” não é apenas um escalar e nem apenas um vetor.  

Entende-se como tensão total um vetor que aplicado em um ponto qualquer pode ser 

representado em termo de nove componentes. Essas atuam neste ponto e definem assim 

as componentes do “tensor tensão”. 

A Figura 2.1 representa a tensão em um ponto com três componentes normais atuando 

perpendicular às faces de um cubo e seis cisalhantes atuando ao longo dessas faces, 

compondo assim um total de nove componentes que podem ser escritas na forma 

matricial conforme apresentado abaixo.  

 
Figura 2.1 – Componentes de tensão atuantes em um cubo infinitesimal dentro de um maciço 

rochoso (Hudson e Cooling, 1988). 
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Hudson et al. (2003) explica que para o cubo citado (Figura 2.1) existe apenas uma 

orientação em que esse, ao ser transladado, terá suas componentes cisalhantes com valor 

igual a zero. Nessa orientação, as faces do cubo representarão planos principais de 

tensão e as tensões normais a essas serão, então, o que se denomina como tensões 

principais sendo σ1>σ2>σ3, ver Figura 2.2. 

 

Figura 2.2 – Componentes de tensão principais atuantes perpendicularmente a planos onde não 

há tensões cisalhantes (Hudson e Harrison, 2000). 

2.2 TENSÕES IN SITU EM MACIÇOS ROCHOSO 

As tensões in situ representam um conceito fundamental para os princípios de mecânica 

de rochas e suas aplicações. O conhecimento das tensões in situ juntamente com outras 

propriedades do maciço rochoso é necessário para prever o comportamento dos maciços 

ao serem escavados (saindo da sua condição natural), quando se estuda a estabilidade de 

estruturas como túneis, minas, furos ou escavações de superfície, Amadei e Stephansson 

(1997).  

De acordo com Brady e Brown (2004), qualquer maciço rochoso está submetido a 

tensões no seu estado natural antes de ser escavado e são as tensões in situ que 

controlam a distribuição e a magnitude da tensão resultante ao redor de aberturas. Deste 

modo, o estado de tensão atuante numa escavação é o resultado do estado de tensão 

inicial mais a contribuição da tensão induzida pela própria escavação.  
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A concentração de tensão nas paredes de uma escavação pode em alguns casos ser 

suficientemente maior que a resistência do maciço rochoso mobilizando, assim, grandes 

porções da escavação e consequentes rupturas, Amadei e Stephansson (1997). Logo, o 

conhecimento das tensões in situ é imprescindível na avaliação das condições 

geomecânicas de estabilidade de escavações subterrâneas. 

 

2.3 TENSÕES VERTICAIS E HORIZONTAIS 

As tensões atuantes em um maciço rochoso são provenientes da gravidade, sendo o peso 

de coluna de rocha, e também das forças tectônicas resultantes do movimento das placas 

tectônicas na crosta terrestre.   

A tensão vertical (σv) pode ser considerada como o peso da coluna de rocha existente 

acima de um ponto qualquer em profundidade e ser estimada pela multiplicação da 

densidade média pela espessura do pacote rochoso vezes a gravidade, conforme 

representado na Equação 1: 

σv= ρgh.                                                                                                            (Equação 1) 

Sendo ρ a densidade da rocha, g a gravidade e h a espessura de coluna de rocha. 

O gráfico apresentado na Figura 2.3 confirma que tal aproximação para a tensão vertical 

é válida, principalmente, para locais onde existam rochas com certa uniformidade 

composicional, em terrenos planos e características de bacias sedimentares, por 

exemplo.  No entanto, na Figura 2.3, nota-se que, para profundidades menores (<500m), 

existe uma maior dispersão, não sendo uma correlação direta na maioria das vezes. 

Além da componente vertical, existem ainda compondo o estado de tensão componentes 

horizontais, σH e σh, que sempre se referem como igual a “k” vezes a σv. O coeficiente 

“k” relaciona as tensões horizontais com a vertical, e de acordo com Herget (1988, 

citado por Magalhães, 1999), não são comuns os casos em que as tensões horizontais 

são menores ou iguais à tensão vertical. Aytmatov (1986, citado por Amadei e 

Stephansson, 1997) também apresenta que, em 65% a 70% das medições de tensão 
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realizadas em diferentes partes do mundo, as tensões horizontais são maiores que as 

verticais.    

 

Figura 2.3 – Variação da tensão vertical com a profundidade (Windsor, 2003, citado em Brady e 

Brown, 2004). 

A variação atribuída entre a tensão vertical e as tensões horizontais ou tensão horizontal 

média (sendo esta igual a σHa =[σH+σh]/2) é obtida pelas razões: 

 KH= σH/ σv, Kh= σh/ σv e KHa= σHa / σv.                                                (Equação 2, 3 e 4) 

Na literatura, existem relações propostas para a variação da magnitude das tensões in 

situ vertical e horizontal com a profundidade, conforme cita Amadei e Stephansson 

(1997). Windsor (2003, citado em Brady e Brown, 2004) compilou inúmeros dados da 

razão entre a tensão horizontal média e a vertical (KHa) que estão apresentados na Figura 

2.4. 
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Figura 2.4 – Variação de k com a profundidade (Windsor, 2003, citado em Brady e Brown, 

2004). Sendo k igual a KHa. 

Além desse trabalho, outros autores também evidenciam concordância de que a razão 

KH tende a ser alta em pequena profundidade e que, para profundidades maiores, o valor 

da tensão horizontal se aproxima ao da vertical. 

 

2.4 CLASSE DE TENSÕES 

Zang e Stephansson (2010) propuseram que para a construção do BESM deve-se 

realizar uma avaliação inicial do tipo de tensão existente no local de interesse em termos 

regionais. Embora não existam terminologias ou padrões internacionais estabelecidos 

para as diferentes categorias de tensão existentes na crosta terrestre, Zang e Stephansson 

(2010), a partir da terminologia publicada por Amadei e Stephansson (1997) e 

compilação dos termos expressos em Hudson e Harrison (2000), categorizaram 

diferentes tipos de tensão conforme apresenta a Figura 2.5. 
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Figura 2.5 – Classificação dos tipos de tensões em três níveis hierárquicos (Zang e Stephansson, 

2010). 

No nível 1 da Figura 2.5, distinguem-se as situações de tensão conhecida como in situ, 

(A) (primária ou pré-excavação) e tensão “perturbada” (B) quando proveniente da 

interferência humana depois de realizada uma escavação, conhecida como tensão 

induzida ou secundária. Na sequência, têm-se dois tipos de tensão titulados como 

“estrutural” que se associam a maciços rochosos anisotrópicos ou heterogêneos com 

alguma feição bem definida, (C) e em (D), quando apresentam alguma perturbação na 

escavação por influência de uma estrutura geológica. 

No segundo nível hierárquico, classifica-se o tipo de tensão de acordo com a sua força 

de origem, podendo ser gravitacional, resultante do peso gerado pela coluna de rocha 

(2A1), tectônico devido às atividades das placas tectônicas (2A2), 
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residual/remanescente, proveniente da história de formação da rocha (2A3) e, por 

último, terrestre, por influência da Lua (2A4).   

 O último nível hierárquico na Figura 2.5, subdivide o tipo de tensão (2A2) de acordo 

com o domínio das tensões tectônicas. Sendo A2a se regida por placas tectônicas, A2b 

em local de cadeia de montanhas (isostasia) e, em menor escala, quando próximo de 

estruturas de falhas (A2c).    

Para Zang e Stephansson (2010), o conhecimento do estado de tensão in situ em um 

maciço rochoso é equivalente à determinação das tensões tectônicas mais as 

gravitacionais. Para propósitos práticos de mecânica de rocha, o mecanismo de 

formação do campo de tensão regional não é essencial, mesmo porque a sua história 

geológica nem sempre é conhecida precisamente.  Os autores ressaltam que para a 

mecânica de rochas o objetivo deve-se manter na determinação do melhor tensor (mais 

representativo) da tensão local na área de estudo.  

 

2.5 MAPA MUNDIAL DE TENSÕES 

O Projeto Mapa Mundial de Tensões (WSM) foi um estudo de abrangência mundial, 

finalizado no início da década de 90, responsável pela consolidação de uma base de 

dados com inúmeras medições e estimativas das tensões in situ atuais na crosta terrestre 

(Stephansson e Zang, 2012). No WSM, diferentes tipos de indicadores de tensão in situ 

foram considerados e agrupados em quatro categorias principais: 

 Mecanismo focal de terremotos (72% de todos os dados), 

 Breakouts e fraturas induzidas por perfuração (20%), 

 Determinação direta (ensaios) de tensão in situ (4%), 

 Dados recentes, provenientes de alinhamentos vulcânicos e indicadores de 

movimentação de falhas (4%). 
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Stephansson e Zang (2012) sugerem que, nos primeiros estágios de estimativa de 

tensões em qualquer projeto, é apropriado consultar o WSM. A Figura 2.6 apresenta o 

mapa produzido para a região da América do Sul com dados de tensão estimados por 

meio de mecanismo focal de terremoto, breakouts, entre outros, concentrados, 

principalmente, na região da cordilheira Andina. No caso do estado de Minas Gerais, 

não existe nenhum dado disponível no WSM, sendo o mais próximo da mina Cuiabá, 

localizado na região noroeste do estado do Mato Grosso do Sul, a uma distância 

aproximada de 1.400 km. Estes dados de tensão foram obtidos por mecanismo focal de 

um terremoto ocorrido no ano de 1964, indicando uma tensão principal maior de direção 

leste-oeste, conforme apresentado na Tabela 2.1. 

Tabela 2.1 – Resumo dos dados orientação das tensões obtidas no terremoto ocorrido no Mato 

Grosso do Sul. 

Tensão Azimute Mergulho 

σ1 254º 1º 

σ2 163º 44º 

σ3 345º 46º 
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Figura 2.6 – Mapa Mundial de ensões da América do Sul, modificado de Heidbach et al. (2008). 

Destaque para o terremoto no ano de 1964, cujos dados das tensões estimadas encontram-se na 

Tabela 2.1.  

Mina Cuiabá 
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2.6  FATORES CAPAZES DE INFLUENCIAR AS TENSÕES IN SITU 

2.6.1 Topografia 

A análise da topografia de uma região em estudo para determinação do campo de 

tensões é fundamental devido às possíveis alterações causadas por vales e encostas nos 

tensores. Amadei e Stephansson (1997) e Stephansson e Zang (2012) ressaltam que uma 

configuração topográfica com vales e montanhas, como exemplificado na Figura 2.7, é 

capaz de criar uma concentração de tensão desigual nas paredes de escavações se 

executadas próximas a essas.  

 

Figura 2.7 – Tensões em um maciço rochoso em local de topografia complexa com vales e 

montanhas (Amadei e Stephansson, 1997). 

Brady e Brown (2004) explicam que para uma região de topografia plana, a componente 

de tensão vertical pode possuir um valor estimado que relacione a profundidade, o peso 

específico da rocha e a gravidade, conforme supracitado na Equação 1. No entanto, para 

topografias irregulares, como mostrado na figura acima, o estado de tensão pode ser 

considerado como a resultante da tensão proveniente da coluna de rocha em 

profundidade mais as componentes associadas à distribuição irregular da sobrecarga em 

superfície. 

Em regiões de topo, geralmente, encontram-se tensões horizontais de tração, enquanto, 

em vales, são comuns componentes de compressão para as tensões horizontais, 

conforme analisaram Amadei e Stephansson (1997), Zhu et al. (1985), Stephansson e 
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Zang (2012). Entretanto, tal influência nas tensões in situ de acordo com Brady e Brown 

(2004) decresce rapidamente, à medida que a distância da superfície aumenta.   

Trabalhos como Fairhurst (2003) e Zhu et al. (1985) apontam que em câmaras 

subterrâneas ou túneis pouco profundos pode-se ter grande influência topográfica nas 

tensões que atuam em seus maciços rochosos. Fairhurst (2003), Stephansson e Zang 

(2012) relatam túneis construídos na região norte da Suécia que apresentaram, em 

diversas fases de suas escavações, processos de rockburst. [Rockburst são rupturas 

explosivas de rocha que ocorrem quando uma concentração muita alta de tensão é 

induzida ao redor de aberturas subterrâneas superando a resistência do maciço rochoso 

com módulo de elasticidade alto, Hoek (2000)]. No trabalho de Fairhurst (2003), alguns 

túneis com ocorrência de rockburst estavam a apenas 100m de profundidade. De acordo 

com os ensaios de determinação de tensão realizados nesses, os valores para a tensão 

vertical eram oito vezes maiores que o esperado proveniente do peso da coluna de 

rocha. Portanto, irregularidades topográficas podem sem dúvida influenciar 

profundamente a redistribuição das tensões in situ e não devem ser ignoradas em 

projetos de escavação subterrânea.  

 

2.6.2 Geologia 

Stephansson e Zang (2012) e Amadei e Stephansson (1997) destacam que, em trabalhos 

para determinação do campo de tensões, o entendimento da história geológica de uma 

área de interesse é essencial e pode ser usado para definir a evolução do regime de 

tensões em que a mesma se encontra.  

A determinação do campo de tensões requer uma caracterização detalhada da geologia 

do local que especifique e ressalve tipos litológicos, contatos estruturais, 

descontinuidades, processos erosivos, soerguimentos, glaciações, dados 

hidrogeológicos, neo-tectônica e outros. Stephansson e Zang (2012) também advertem 

que uma campanha de determinação de tensões in situ e a composição de um modelo de 

tensões não são recomendáveis sem um cuidadoso estudo prévio da geologia.  
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Trabalhos como de Amadei e Stephansson (1997), Tonon e Amadei (2003, citado por 

Stephansson e Zang, 2012) e Wileveau et al. (2007, citado por Stephansson e Zang, 

2012), descrevem mudanças abruptas nas tensões in situ que ocorrem usualmente no 

contato entre rochas de unidades diferentes.  

Além disso, no estudo das tensões in situ deve-se ter ainda um conhecimento adequado 

das propriedades físicas das rochas existentes, especialmente, da sua rigidez e 

resistências (à compressão e tração). Stephansson e Zang (2012) colocam que, no geral, 

tensões de maiores magnitudes são encontradas em rochas mais rúpteis, já que as 

tensões tendem a se concentrar mais nessas quando envoltas por outras de menor 

competência, ainda que estejam sujeitas a um mesmo campo de tensão. 

Conforme descrito no item de classe de tensões, denominam-se como “tensão 

estrutural” as tensões que são influenciadas por estruturas do maciço rochoso como 

planos de anisotropia e heterogeneidades. A terminologia “tensão estrutural” foi 

proposta, inicialmente, por Jaeger e Cook (1979, citado por Stephansson e Zang, 2012). 

A Figura 2.8 exemplifica como a relação angular entre estruturas geológicas e as 

tensões principais podem modificar um padrão, a princípio esperado e contínuo, para a 

orientação das tensões.   

 

Figura 2.8 – Tensões em materiais homogêneos, anisotrópicos e heterogêneos (Stephansson e 

Zang, 2012). 

 

Anisotrópico Homogêneo Heterogêneo 
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Stephansson e Zang (2012) mostram nos exemplos (b) e (e) da Figura 2.8, como planos 

de anisotropia são capazes de desviar a direção das tensões para coincidirem com a sua 

orientação. Já em (c) e (f), tem-se um material com heterogeneidades que também são 

capazes de perturbar o campo de tensões nas suas proximidades.  

Além de planos de anisotropia e heterogeneidades, estruturas geológicas como falhas, 

fraturas, dobras, veios, estrias e diques podem afetar a distribuição e a magnitude das 

tensões in situ, fazendo com que o campo de tensões local seja, muitas vezes, diferente 

do campo regional, conforme descrito por Amadei e Stephansson (1997). Quando o 

campo de tensões regional se aproxima de uma descontinuidade relevante, por exemplo, 

uma zona de falha, esse é transferido para a descontinuidade e a escala de perturbação é 

governada pela resistência e deformabilidade da mesma. 

Goodman (1989) também ilustra, Figura 2.9, a variação na tensão vertical ao longo de 

planos horizontais em duas profundidades distintas (seção A-A’ e B-B’), escavado em 

uma formação sedimentar com dobramento. No perfil, estão representados dois litotipos 

com propriedades de resistência diferentes, sendo a rocha central mais rúptil que a 

encaixante. Ao longo da seção A-A’, é possível ver como a tensão vertical aumenta ao 

se aproximar do centro do sinclinal, não sendo apenas o produto de ρ por z 

(profundidade). Já em B-B’, a tensão vertical é ainda maior que o esperado no meio do 

sinclinal, devido a maior concentração de tensão. 
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Figura 2.9 – Variação da tensão vertical nos planos horizontais A-A’ e B-B’ em duas 

profundidades em região dobrada (Goodman, 1989).  

Estruturas, como as citadas acima, são muito utilizadas por geólogos para indicar a 

paleo-tensão de um ambiente e exemplificar o estado de tensão que prevalecia durante a 

gênese dessas estruturas. No entanto, Stephansson e Zang (2012) alertam que a tensão 

responsável pela criação dessas estruturas geológicas pode ter sido modificada por 

eventos tectônicos posteriores e que, por isso, a estruturação e a petrografia existente 

pode não ser correlacionável ao estado de tensão contemporâneo. 

Fairhurst (2003) também descreve que fatores geológicos e a distribuição ao longo do 

tempo das forças tectônicas resultam na incerteza e dificuldade de se conhecer o total de 

esforços que se sucederam em um determinado terreno e ainda os que existem. Tal 

passado de esforços é então capaz de originar um sistema de tensões heterogêneas numa 

mesma região com diferenças consideráveis de magnitude e orientação. O autor explica 

que um campo de tensões heterogêneas é o resultado das forças tectônicas que durante 

sua história geológica tiveram sua orientação e magnitude modificadas, fases de 

dobramentos, falhamentos ou intrusões vulcânicas, por exemplo.  

Rocha rúptil Rocha encaixante menos rúptil 
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2.7 DETERMINAÇÃO DAS TENSÕES IN SITU 

O desenvolvimento de técnicas para determinação das tensões in situ se iniciou na 

década de 30, com os métodos de alívio em furos e, desde então, tem tido inúmeras 

inovações que permitem atualmente determinações a profundidades de 3-4Km na crosta 

terrestre, Amadei e Stephansson (1997). Apesar das modernas técnicas hoje existentes, 

uma determinação correta do tensor local nem sempre é garantida. Amadei e 

Stephansson (1997) colocam que uma determinação de tensão in situ pode ter um erro 

de 10-20% para sua magnitude e orientação, quando realizada em condições ideais de 

maciços rochosos essencialmente elásticos, homogêneos e contínuos. Assim, em 

maciços alterados, de baixa resistência ou fraturados, o insucesso é considerado alto. 

Ljunggren et al. (2003) classificam os métodos de determinação de tensão in situ em 

duas categorias principais. A primeira consiste nos métodos que modificam a condição 

in situ do maciço rochoso pela indução de deformação ou abertura de fraturas. São eles: 

 Métodos hidráulicos, que incluem fraturamento hidráulico por indução de uma 

fratura e testes hidráulicos em fraturas pré-existentes (HTPF, hydraulic tests on 

pré-existing fractures), 

 Métodos de alívio em furos, sobrefuração (overcoring), 

 Métodos de alívio de superfície, macaco plano (flat jack). 

A segunda categoria consiste nos métodos baseados na observação do comportamento 

do maciço rochoso sem qualquer influência de um método de ensaio. São eles: 

 Discing, 

 Breakouts, 

 Deformação (ou ruptura) de grandes volumes de rocha (retro-análise), 

 Métodos acústicos (Efeito Kaiser), 

 Métodos de recuperação de deformação, 
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 Métodos de observação geológica, 

 Mecanismo focal de terremotos. 

Zang e Stephansson (2010) abordam que o conceito de determinação de tensão deve ser 

corretamente compreendido, uma vez que não é possível medir a mesma de forma 

direta. A determinação das tensões é realizada de maneira indireta, a partir da 

deformação de um meio. Os métodos listados acima conseguem, na realidade, obter os 

valores de deformação quando a condição de tensão original de um maciço rochoso é 

modificada.  Essa resposta criada pelo maciço rochoso (deformação) tem como 

principio o seu comportamento elástico diante da aplicação de uma tensão. Ou seja, este 

busca se reequilibrar diante de uma perturbação e, combinando este comportamento 

com o conhecimento teórico dado pelas relações de tensão-deformação, pode-se, então, 

avaliar o seu estado prévio de tensão.  

A determinação da magnitude da tensão atuante em um elemento considera as relações 

entre tensão-deformação, exemplificada na Figura 2.10 para o caso das componentes 

horizontais e da vertical. A Figura 2.10(a) e a Figura 2.10(b) apresentam os parâmetros 

elásticos, módulo de Young (E) e o coeficiente de Poisson (ν) do meio que são obtidos 

pelas deformações originadas quando uma tensão é aplicada. 

As relações diretas apresentadas na Figura 2.10 são aplicadas para a determinação do 

tensor deformação. As componentes de deformação, ε, são associadas às tensões 

(normais e cisalhantes) atuantes no sistema cartesiano x-y-z já expostas na Figura 2.1. 

As equações existentes na mecânica de rochas para as relações de tensão-deformação 

induzem a confiar que a determinação das tensões in situ depende basicamente de 

cálculos matemáticos. No entanto, sabe-se que os maciços rochosos possuem suas 

peculiaridades e o estado de tensão pode ser modificado por diversos fatores, como já 

explicado. Portanto, para determinação das tensões, o procedimento ideal é que seja 

conduzida uma série de testes para obtenção de resultados coerentes e admissíveis para 

uma determinada localização ou dentro de um intervalo pré-determinado. Além dos 

ensaios tradicionais de determinação (hidráulicos e de alívio), é possível utilizar 
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métodos baseados na observação do comportamento do maciço (indiretos) e que serão 

discutidos adiante. 

 

Figura 2.10 – Deformação de um elemento de rocha. a) Deformação axial e módulo de Young. 

b)Deformação lateral e coeficiente de Poisson. c) Deformação vertical e horizontal (Hudson e 

Harrison, 2000). 

 

2.7.1 Métodos de alívio (Sobrefuração – Overcoring) 

O princípio básico das técnicas de determinação de alívio consiste em isolar, 

parcialmente ou completamente, uma amostra do campo de tensões da sua rocha 

circundante e monitorar a resposta da deformação de reequilíbrio, ao provocar no 

maciço rochoso uma “perturbação”, Merrill (1964, citado por Amadei e Stephansson, 

1997). As tensões são, então, inferidas das deformações ou deslocamentos indicados 

pelo processo de alívio (“relaxamento”) que foram medidas em uma amostra de rocha 

isolada (em furos ou na rocha circundante). 

De acordo com Amadei e Stephansson (1997), o sucesso da interpretação dos testes de 

alívio depende, em grande parte, da habilidade em se estabelecer uma relação de tensão-
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deformação para a rocha, determinar as suas propriedades do maciço rochoso a partir de 

ensaios e ter instrumentação sensível o suficiente para capturar pequenas deformações 

ou deslocamentos.  

Os métodos de alívio podem ser divididos em três grandes grupos como proposto por 

Amadei e Stephansson (1997): 

1. Métodos que envolvem medição de deformação ou deslocamento na superfície 

da rocha (Surface relief methods); 

2. Métodos que usam instrumentos em furos (Borehole relief methods); 

3. Métodos que envolvem a resposta (comportamento) de grandes volumes de 

rocha (Rock mass relief methods). 

Apenas os métodos que usam instrumentos em furos serão detalhados, já que estes estão 

dentro do objetivo de estudo na dissertação, em especial o método de sobrefuração com 

células triaxiais.  

A sobrefuração de células de deformação triaxiais do tipo CSIR (Council for Scientific 

and Industrial Research) foi originalmente proposta por Leeman e Hayes em 1966, 

Amadei e Stephansson (1997), com o propósito de se determinar o estado de tensões em 

um único furo de diâmetro EX (38mm). A célula permite a medição da deformação na 

parede do furo com a fixação de três rosetas com strain gage (extensômetros), três ou 

quatro, em posição e orientação conhecidas. A medida de deformação é realizada antes 

e após a sobrefuração. 

A técnica de sobrefuração, conforme mostra a Figura 2.11, envolve a instalação de um 

instrumento (célula) de medição de deformação (sequências 3, 4 e 5) que é colado no 

final de um furo piloto de pequeno diâmetro, realizado, concentricamente, na base de 

um furo mais largo (sequências 1 e 2). O instrumento ou a célula é, então, sobrefurada, 

usando um bit de perfuração de maior diâmetro que efetivamente relaxa a tensão atuante 

no testemunho cilíndrico de rocha, parte 6 na Figura 2.11 e Figura 2.12.  
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Figura 2.11 – Sequencia do ensaio de sobrefuração (Sjöberg et al., 2003). 

 

 

Figura 2.12 – Amostra coletada no último estágio do ensaio de sobrefuração (Dyskin, [200-]). 

Destaca-se a região central de menor diâmetro (furo piloto) onde é instalada a célula antes da 

sobrefuração. 

A interpretação dos ensaios de sobrefuração exige o conhecimento de outros dados, 

como temperatura da célula durante a sobrefuração, rotação da perfuração do furo, 

torque da perfuratriz, profundidade da perfuração, distância da superfície livre mais 

próxima (túnel, caverna, realce, shaft, cavas) e distância de estruturas geológicas, 

(Reinecker et al., 2008). 
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A partir dos valores da deformação medidos, também se requer o conhecimento do E e 

ν da rocha para o cálculo das tensões in situ. Tais parâmetros são determinados no 

campo onde se realizaram as medições, a partir de ensaios biaxiais em testemunhos do 

furo que tentam simular as mesmas condições de tensão no ensaio realizado (Sjöberg et 

al., 2003). 

Hakala et al. (2003 citado por Reinecker et al., 2008) explica que a qualidade das 

medições com o método de sobrefuração depende de como procedimentos técnicos de 

perfuração, “colagem” da célula, e sobrefuração são conduzidos e do conhecimento 

adequado das características da rocha como anisotropia e heterogeneidades.  

A referência já citada de Sjöberg et al. (2003) foi publicada pela ISRM como um 

procedimento dedicado à execução de ensaios de sobrefuração em periódico especial 

sobre determinação de tensões. Tal periódico detalha e guia todos os requisitos para um 

ensaio de boa qualidade, com os equipamentos necessários, etapas do trabalho de 

campo, análise dos resultados e cálculo das tensões.  

 

2.7.2 Métodos hidráulicos 

Ljunggren et al. (2003) citam que a utilização de métodos hidráulicos foi primeiramente 

aplicada durante a década de 40 na indústria do petróleo para estimular através de novas 

fraturas (artificialmente criadas) a sua produção em formações pouco permeáveis de 

reservatórios de petróleo. 

Entende-se por ensaio de fraturamento hidráulico aquele que utiliza a técnica de injeção 

de um fluido em intervalos isolados de furos para se induzir e propagar fraturas de 

tração na parede de rocha. Um trecho normalmente de 1m de comprimento de um furo é 

selado com packers (obturadores) e, então, pressurizado lentamente com um fluido 

(água), conforme mostrado na Figura 2.13.  
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Figura 2.13 – Representação esquemática do ensaio de fraturamento hidráulico (modificado de 

Halgeir, 2005). 

A pressurização ocorre então de maneira contínua até que a parede do furo se quebre em 

uma ruptura por tração e uma “hidrofratura” se inicie. O ensaio determina as 

magnitudes e orientações das tensões horizontais, σH e σh, no plano horizontal e 

perpendicular ao furo. Para isso é necessário o conhecimento das propriedades de 

resistência da rocha, da orientação da fratura, da pressão do fluido no momento da 

ruptura e na continuidade da propagação da fratura. A Figura 2.14 apresenta um registro 

típico das pressões versus tempo para um ensaio de fraturamento. 

 

Figura 2.14 – Registro ideal teórico das pressões durante o ensaio de fraturamento hidráulico. 

As magnitudes das tensões horizontais são calculadas da seguinte maneira: 
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                   (Equação 6 e 7) 

 

Sendo: To – resistência à tração da rocha; ps – pressão shut-in, pc1 pressão de iniciação 

da fratura, pc2 pressão de reabertura da fratura, z - profundidade. A tensão vertical é 

dada pelo peso da coluna de rocha. 

Ljunggren et al. (2003) ressalta limitações para o sucesso do método em domínios de 

alta tensão, com indícios de discing, e em rochas foliadas, cujos planos de fraqueza 

podem controlar a direção de iniciação da fratura. É importante ainda que o trecho a ser 

ensaiado não contenha fraturas alguns metros antes ou depois, para que a fratura 

induzida não conecte com as pré-existentes. 

 

2.7.3 Macaco plano (Flat Jack) 

Os ensaios com macacos planos são realizados nas superfícies de escavações, como 

mostra a Figura 2.15.  

 

Figura 2.15 – Representação esquemática de uma escavação com dezesseis macacos planos (flat 

jack) dispostos em distintas posições em suas paredes (Amadei e Stephansson, 1997). 

O princípio do ensaio é medir a resposta do maciço quando este sofre um relaxamento 

(alívio de tensão) ao ser feita uma fenda em sua parede com uma serra circular 

210 cc ppT 

zV  
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(Ljunggren et al., 2003).  A fenda, ao aliviar as tensões sob as quais está sujeita a 

parede, permite a convergência de dois pinos instalados previamente, e a distância entre 

esses na superfície da rocha é registrada antes e depois de sua deformação. Em seguida, 

uma “almofada” é colocada e bombeada na fenda (utilizando um macaco hidráulico), 

fazendo com que os pinos voltem à sua posição original. Essa pressão necessária para 

reestabelecer a distância inicial entre os pinos é equivalente à tensão normal ao plano da 

fenda que foi aliviada anteriormente.  

 

2.8 BREAKOUT 

O fenômeno de breakout faz parte dos métodos indiretos para estimativa de tensões in 

situ conforme definido por Ljunggren et al. (2003). Esse termo (breakout) é utilizado 

para denominar o resultado da concentração de tensão ao redor de um furo circular em 

rocha, sob a atuação de um campo de tensões que, por um processo de deformação 

inelástica, quebra-se, rompendo as suas paredes originais nas regiões de maior 

concentração de tensão, conforme exemplifica a Figura 2.16 e a Figura 2.17. Este 

fenômeno pode produzir uma geometria elíptica ou ovalizada do furo, devido às quebras 

criadas em suas paredes. 

De acordo com Zoback et al. (1985) e Amadei e Stephansson (1997), a quebra (ou 

“fatiamento”) das paredes de um furo de sondagem ou poço devido à concentração de 

tensão produz intervalos alongados com seções transversais não circulares, Figura 2.17, 

cujos eixos maiores comumente apresentam o mesmo padrão de direção em várias 

profundidades. Tais intervalos são reconhecidos, então, como zonas de breakouts. 
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Figura 2.16 – Concentração de tensão ao redor de um furo circular, com limites das zonas de 

ruptura nas regiões de cor preta e propagação de quebras indicadas pelos pontos de registros 

sísmicos (Brady e Brown, 2004). 

 

 

Figura 2.17 – Breakout com formação de quebras do tipo orelha de cachorro (dog earing), 

Dyskin [200-]. 

  Leeman (1964, citado em Amadei e Stephansson, 1997), foi o primeiro a reportar 

estudos de que breakouts poderiam ser utilizados na determinação do campo de tensões 

in situ e que o fatiamento das paredes de um furo seria o resultado excessivo de 
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concentração de tensão (compressão). O mesmo também considerou que o grau de 

fraturamento nas paredes de um furo poderiam fornecer informações quantitativas sobre 

a variação da magnitude das tensões ao longo do comprimento do furo.  

Posterior a este trabalho, a análise e interpretação de breakouts foram muito estudadas 

durante as décadas de 80 e 90, principalmente na indústria do petróleo. Guenot (1989) 

ressaltou a praticidade da utilização de breakouts na avaliação do estado de tensão in 

situ em poços para produção de petróleo. Trabalhos de Guenot (1989), Haimson e Lee 

(2004), Tingay et al. (2008), também se referem ao conhecimento do estado de tensão 

in situ utilizando breakouts, como de grande importância na estabilidade de poços de 

produção durante sua perfuração, na influência no desvio do furo, na prevenção de 

problemas de entupimento por areia e no estudo de reservas de petróleo controladas por 

fraturamento.   

Bell e Gough (1982, citado em Zoback et al., 1985) realizaram estudos precursores de 

breakouts baseados nas informações provenientes do instrumento caliper de quatro 

braços que fornecia a medição de dois diâmetros ortogonais em função da profundidade.  

Zoback et al. (1985) complementaram mais tarde os estudos  de Bell e Gough (1982, 

citado em Zoback et al., 1985), com o intuito de superar a limitação deste instrumento 

por não fornecer maiores detalhes da geometria das quebras. A forma das quebras por 

breakout foi, então, analisada, com detalhe, em diferentes rochas, por meio de um 

televisionamento de furo que consiste em uma ferramenta para filmagem da parede do 

furo. Trabalhos recentes como, por exemplo, de Tingay et al. (2008), também 

apresentam orientações detalhadas para coleta de imagens de furos com o uso de 

equipamentos de resistividade e acústico que se baseiam tipicamente, em registrar os 

contrastes gerados por diferentes propriedades físicas na parede do furo. 

Bell e Gough (1979, citado em Zoback et al., 1985), Amadei e Stephansson (1997), 

Reinecker et al. (2003), Haimson e Lee (2004) afirmam que a orientação das tensões 

principais (maior e menor) ao redor de um furo é inferida pela orientação do breakout 

(quebra), conforme mostra a Figura 2.18. Consequentemente, interpreta-se que o 

breakout ocorre em duas zonas diametralmente opostas ao longo da direção da tensão 

horizontal mínima.  
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Figura 2.18 – Breakout gerado na parede de um furo sujeito a tensões horizontais máxima e 

mínima, sendo a atuação de σH no ponto “B” e σh em “A” (Amadei e Stephansson, 1997).  

Dart e Zoback (1987, citado em Amadei e Stephansson, 1997), também concluíram em 

seus trabalhos que os breakouts possuem forma elíptica (ovalização, Figura 2.18), sendo 

seu maior eixo (maior diâmetro) paralelo à direção da tensão horizontal menor. 

Hickman et al. (1985, citado em Zoback et al., 1985) da mesma forma descrevem casos 

de breakouts alinhados com a direção local de menor compressão, comprovados por 

resultados de ensaios de fraturamento hidráulico realizados no mesmo poço.  

O estudo das quebras de breakouts tem permitido de maneira consistente a 

determinação da orientação das tensões in situ para diversos tipos de rochas. Esses são 

diretamente relacionados às propriedades mecânicas individuas de cada rocha, porém 

são, predominantemente, controlados pelo estado de tensão in situ que as mesmas se 

encontram (Haimson e Lee, 2004).  

A sua utilização na determinação das magnitudes é uma questão que tem levado 

diversos autores a apoiarem que a geometria (forma, largura e profundidade, por 

exemplo) pode ser usada para estimar a magnitude das tensões in situ. As quebras 

produzidas por breakout podem originar diferentes padrões e geometrias com perfis 

σH σH 

σh 

σh 
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rasos, profundos, abertos ou curvos conforme descreve Hickman et al.( 1982, citado em 

Zoback et al., 1985).  

Zoback et al. (1985) apresentam em seu trabalho diferentes padrões de quebras 

presentes em um mesmo furo. A Figura 2.19 apresenta exemplos de breakouts em dois 

poços com quebras que variam consideravelmente de abertas e profundas a rasas com 

perfil reto.  

 

Figura 2.19 – Diferentes perfis de breakouts em dois furos realizados em tufos, no campo de 

ensaios de Nevada, Estados Unidos (Zoback et al., 1985). Furos USW-G1 (a-c) e USW-G2 (d-f) 

em diferentes profundidades. 

Mecanismo de ruptura dos breakouts 

O fenômeno de breakout é conduzido pelo mecanismo de ruptura por cisalhamento que 

ocorre ao longo de duas fraturas conjugadas que seguem uma trajetória de alta tensão 

cisalhante na parede do furo e atrás desta. A Figura 2.20 mostra microfissuras que se 

formam entre camadas finas de rochas as quais são subparalelas à direção de tensão 

horizontal maior, σH. As fatias de rochas se separam a medida que as microfissuras se 

abrem com a atuação da tensão horizontal, σH. Em uma determinada tensão crítica, uma 

parte entre a parede do furo e a microfissura mais próxima se torna muito frágil para 

sustentar a tensão e esta, então, flexiona e fatia por cisalhamento. Este é o primeiro 
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estágio do desenvolvimento de breakout visível (estágios 1 e 2 da Figura 2.20). A 

concentração de tensão é então transferida para a próxima fatia a qual rompe e o 

fenômeno continua a se repetir várias vezes (estágios 3 e 4 da Figura 2.20). Entretanto, 

cada fatia de rocha é, de certa maneira, cada vez menor que a rompida previamente. Em 

algum ponto, o comprimento da fatia restante se torna muito pequeno e o “fatiamento” 

então cessa, o que leva à geometria em formato de “V” dos breakouts. 

 

 

 

Figura 2.20 – Estágios de formação do breakout, Ewy e Cook (1990, citado por Amadei e 

Stephansson, 1997). 

 Barton et al. (1988) também entendem os breakouts como resultado de rupturas por 

cisalhamento local ao redor de furos em resposta à compressão horizontal. Esta 

compressão cria o fatiamento em zonas simétricas ao redor de furos no azimute da 

tensão principal horizontal mínima onde a tensão compressiva circunferencial é maior.  

Esse mecanismo pode ser visto na Figura 2.21 que mostra o resultado de um ensaio de 

laboratório em que o alargamento do furo foi causado pelo desenvolvimento de planos 

de cisalhamento conjugados que se interceptaram e fizeram com que parte da parede do 

furo se separasse e desprendesse (Reinecker et al., 2003).  
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Figura 2.21- Ensaio simulado para formar uma quebra por breakout. Realizado pela divisão 

geomecânica da CSIRO, (Reinecker et al., 2003). 

Anisotropia 

Com relação à possível influência de planos de anisotropia da rocha na formação de 

breakouts podem ser citados os estudos realizados por Vernik e Zoback (1992) em furos 

próximos a Falha de San Andreas na Califórnia. Os mesmos concluíram que as rochas 

anisotrópicas nesse local tinham uma influência mínima na formação de breakouts. 

Amadei e Stephansson (1997) ressaltam que tal afirmativa não pode ser generalizada a 

outros tipos de rochas e ambientes tectônicos. Ljunggren et al. (2003), da mesma 

maneira, propõem que a anisotropia pode perturbar a posição dos breakouts e, então, 

prejudicar a validade de sua informação. Zang e Stephansson (2010) observam que o 

desenvolvimento de técnicas para determinação de tensões em rochas anisotrópicas é 

ainda um desafio para a mecânica de rochas. 

Uso dos breakouts 

As quebras por breakout permitem que com alguns furos seja possível ter múltiplas 

determinações e comparações regionais da orientação do campo de tensões. Lawani 

(2007) e outros autores também destacam para a possibilidade de se fazerem inúmeras 

observações obtendo análises estatísticas da orientação das tensões e determinação de 

dispersões ou eventuais anomalias. O método de breakout é o único que pode prover 
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informação contínua das tensões em intervalos diferentes, o que, de acordo com Lawani 

(2007), faz com que este seja tão significativo em comparação com os outros métodos 

existentes que estimam as tensões em pontos localizados. Outra importância deste é que 

permitem acessar condições de tensão in situ na crosta terrestre mais profunda e locais 

onde medições diretas seriam onerosas e até inviáveis. 

Conforme descrito acima, as quebras por breakouts em furos são importantes 

indicadores para orientação das tensões horizontais e representam um total de 19% nos 

indicadores considerados no banco de dados do projeto WSM, citado por Reinecker et 

al. (2003) e Tingay et al. (2008).  

 

2.9 DISCING 

O termo discing é utilizado para o fenômeno espontâneo em que porções de 

testemunhos de rocha se quebram em forma de “discos”, Figura 2.22, durante o 

processo de sondagem diamantada em áreas de alta tensão, conforme descrito nos 

trabalhos de Jaeger e Cook (1963, citado por Stacey, 1982), Stacey (1982), Zhu et al. 

(1985), Ljunggren et al. (2003), Faihurst (2003), Kaga et al. (2003), Matsuki et al. 

(2004), Lim et al. (2006), Lim e Martin (2010), entre outros.  

 

Figura 2.22 – Exemplo típico da ocorrência de discing em testemunho de sondagem  com 45mm 

de diâmetro, (Lim e Martin, 2010).  Os intervalos de 0 a 2 indicam uma variação crescente da 

espessura dos discings. 

As investigações sobre o mecanismo de formação dos discings e a sua aplicação para 

estimar o campo de tensões virgens foram iniciadas por Jaeger e Cook (1963, citado por 



38 
 

Stacey, 1982). Na mesma época, outros trabalhos como os de Obert e Stephenson (1965 

citado por Stacey, 1982) e Durelli et al. (1968, citado por Stacey, 1982) focaram no 

entendimento do mecanismo de ruptura dos mesmos, propondo que esses seriam o 

resultado de fraturas geradas por tensões cisalhantes na base do testemunho.    

O grande interesse no estudo dos discings se deve ao fato de que estes podem fornecer 

informações sobre as tensões em grandes profundidades onde, muitas vezes, não se tem 

acesso ou seria onerosa a execução de ensaios de determinação de tensão com métodos 

diretos tradicionais (fraturamento hidráulico, por exemplo).  

A formação do discing durante o processo de sondagem foi detalhada por diversos 

autores como Zhu et al. (1985), Li e Schmitt (1998), Faihurst (2003) e Ljunggren et al. 

(2003). Para esses, o discing é decorrente da concentração de tensão diretamente na 

interface da coroa de perfuração com a rocha. Zhu et al. (1985), Li e Schmitt (1998) e 

Lim et al. (2006) também explicam que o fenômeno de discing se forma durante a 

perfuração (muitas vezes com forma e espaçamentos uniformes) e se deve à mudança 

do estado de tensão in situ e liberação de tensão no testemunho.  

De acordo com Fairhurst (2003), durante a perfuração, o espaço anelar que se forma ao 

redor do testemunho, conforme mostra a Figura 2.23, gera uma redistribuição das 

tensões, criando, assim, uma tensão induzida através do testemunho. Essa tensão 

induzida no testemunho pode, então, resultar em mudanças irreversíveis, como geração 

de micro fissuras, quebras ou mesmo deformações. 

 

Figura 2.23 – Perfuração diamantada. Detalhe para o espaço anelar que se forma entre o 

testemunho e a parede do furo (Li and Schimitt, 1998). 
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Para Zhu et al. (1985) e Fairhurst (2003), os discings representam boas evidências de 

zonas de alta tensão e os mesmos ocorrem em rochas de caráter rúptil. Stacey (1982) 

também ressalta que o fenômeno de discing é dependente das propriedades da rocha, 

assim como do nível do estado de tensão in situ e que esse não irá ocorrer em rochas 

que não sejam rúpteis. Os discings só ocorrem quando a concentração de tensão for 

maior que a resistência da rocha, Ljunggren et al. (2003).  

Zhu et al. (1985) ainda ressaltam que fatores como a perturbação da coroa de 

perfuração, descontinuidades (fraturas e foliação)  geradas por processos tectônicos ou 

mesmo planos de acamamento não são condicionantes necessários para  a formação dos 

discings e sim, o campo de tensões que a rocha está sujeita 

Mecanismo de ruptura dos discings 

O mecanismo de ruptura, ou seja, a formação da “quebra” do discing foi primeiramente 

estudada por Jaeger e Cook (1963, citado por Stacey, 1982), Obert e Stephenson (1965, 

citado por Stacey, 1982), Durelli et al. (1969, citado por Stacey, 1982), Li e Schmitt 

(1998) e Matsuki et al. (2004). Jaeger e Cook (1963, citado por Stacey, 1982), a partir 

de suas observações, sugeriram que o processo de ruptura (quebra) se inicia no centro 

do testemunho. Entretanto, Obert and Stephenson (1965, citado por Stacey, 1982) 

observaram, em laboratório e em campo, que a ruptura se inicia na superfície externa do 

testemunho. 

Inicialmente, Jaeger e Cook (1963, citado por Stacey, 1982) propuseram que, devido à 

superfície limpa e não cisalhada nos discings, a formação dos mesmos seria causada por 

tensões de tração. Bridgman (1912 e 1947, citado por Stacey, 1982) e Griggs e Handim 

(1960, citado por Stacey, 1982) por sua vez, demonstraram que fraturas de extensão 

podem ser geradas por um estado de tensão triaxial compressivo, concluindo assim que 

não seria necessária a atuação de forças de tração no processo de ruptura.  

Stacey (1981) e (1982) complementou tal análise desenvolvendo um simples critério de ruptura 

por deformação de extensão (Extension Strain Criterion), em que fraturas são geradas em 

rochas de caráter rúptil, quando as tensões excedem um valor crítico, gerando uma deformação 

de extensão característica, c (critical value of extension strain), para cada rocha. O critério 

estabelecido por Stacey (1981) também prevê que as fraturas serão formadas em um plano 
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normal à direção da tensão principal menor e dependem da magnitude das tensões principais 

(σ1, σ2, σ3), de E e ν, conforme mostrado na Equação 8. 

e3 = [σ3 –ν(σ1+σ2)]/E                                                                                        (Equação 8) 

Tal critério foi então aplicado pelo mesmo autor para a compreensão do mecanismo de ruptura 

dos discings. A Figura 2.24 apresenta o modelo de análise empregado pelo autor e a sequência 

para o desenvolvimento dos discings. 

 

Figura 2.24 – Resultado do modelo de análise para compreensão da formação dos discings 

(modificado de Stacey, 1982). As linhas de contorno indicam com o avanço da perfuração a 

deformação de extensão que ocorre no testemunho. Condição simulada com tensão radial de 

100 MPa e axial de 30MPa. 

A partir da análise dos resultados, o autor sugeriu que: 

1. O primeiro estágio representaria condições de tensão lateral muito alta 

em que o discing se iniciaria no contorno externo do testemunho, logo à 

frente da face do fundo do furo, gerando discos muito finos. 

2. Sobre condições de tensão lateral inferiores que as citadas em I, a partir 

de um pequeno trecho de testemunho formado, o discing se iniciaria à 

frente do final do furo, mas próximo à futura superfície externa do 

Testemunho 
Parede do furo 
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testemunho. Em testemunhos intactos, poderiam, então, observar fraturas 

na sua lateral externa. Os discings formados teriam, então, maior 

espessura. 

3.  O terceiro estágio, com menor tensão lateral ainda, provocaria a 

formação do discing à partir da região central do testemunho (eixo do 

furo). 

4. O último estágio permitiria a formação de testemunhos com maior 

comprimento, e suas fraturas se iniciariam na superfície externa do furo.   

Espessura dos discings 

Jaeger & Cook (1963, citado por Stacey, 1982) atestaram uma relação inversa entre a 

tensão confinante aplicada e a espessura do discing por meio de experimentos 

conduzidos em laboratório com testemunhos. Além desse trabalho, de acordo com 

Obert e Stephenson (1965, citado por Matsuki et al., 2004), Li e Schmitt (1998), 

Haimson (1997, citado por Matsuki et al., 2004), Fairhurst (2003), Ljunggren et al. 

(2003), Lim et. al.(2006), a espessura dos discings é um indicativo da magnitude das 

tensões in situ existentes no local e que a espessura desses diminui à medida que a 

magnitude das tensões aumenta. Em casos extremos, os discos podem ser tão finos que 

possuem o aspecto de folhas (Fairhurst, 2003). O modelo apresentado por Stacey 

(1982), Figura 2.24, também evidencia tal correlação entre espessura e magnitude da 

tensão. 

A Figura 2.25 apresenta a variação que se pode ter na espessura dos discings com o 

aumento da tensão principal σH, para valores de σh e σv fixos, Haimson (1997, citado por 

Ljunggren et al., 2003).  Resultados obtidos por esse (Haimson, 1997) indicaram que a 

magnitude de σH e sua orientação, poderiam ser estimadas pela variação da espessura 

dos discos e a atitude do seu eixo (orientação do furo de sondagem), proveniente de 

testemunhos orientados. No entanto, Li e Schmitt (1998) afirmam que a determinação 

da magnitude das tensões pela geometria dos discings não é prática e tampouco 

confiável. 
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Figura 2.25 – Exemplo da relação entre a espessura dos discos td (normalizados pelo diâmetro 

de perfuração, D) e σH para um mesmo valor de σh e σv (Ljunggren et al., 2003). 

Zhu et al. (1985) demonstraram ainda uma relação direta da espessura dos discings com 

o diâmetro do testemunho de sondagem.  O autor chegou a uma relação de espessura h e 

diâmetro d igual a h/d=1/3-1/4, usando diâmetros de furação entre a 56 e 108 mm. 

Porém, como descrito acima existem outros fatores preponderantes para controle das 

espessuras dos discings.  

Curvatura e forma dos discings 

De acordo com Stacey (1982), o tipo de superfície formada pelo discing segue o 

caminho da máxima deformação de extensão observado em seu modelo, apresentado na 

Figura 2.24. No entanto, este caminho pode ser modificado pela mudança de geometria 

e distribuição de tensão à medida que a sondagem avança. O autor afirma que a 

superfície do discing é consequência de inúmeras fraturas de extensão que se 

concatenam. 

Maury (1988, citado por Lim et al., 2006) e Ljunggren et al. (2003) afirmam que, para 

alguns estados de tensão, a superfície do disco pode ser curva como “prato”, Figura 

2.26, enquanto que, em outras condições de tensão, esse pode ter a forma de uma “sela” 

(de montaria), Figura 2.27. O padrão de superfície para os discings da Figura 2.26 

representa a condição quando as tensões horizontais principais possuem magnitude 

semelhante.  
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Figura 2.26 – Discing em forma de “prato” (Stacey e Wesseloo, 2002). 

 

Figura 2.27 – Discing em forma de “sela” (Stacey e Wesseloo, 2002). 

 

Lim et al. (2006) investigaram a diferença entre as magnitudes das tensões horizontais 

como fator determinante para as distintas formas observadas nos discos. Matsuki et al. 

(2004) apresentam detalhadamente as condições para o desenvolvimento do formato de 

“sela”, conforme apresenta a Figura 2.27. De acordo com o autor, o formato em “sela” é 

produzido pela diferença de inclinação radial da máxima deformação de extensão na 

porção mais exterior de uma seção transversal do discing. Formas bem definidas de sela 

indicam também uma diferença crescente entre (σ1-σ2), em que a porção côncava possui 

um paralelismo com  a tensão principal σ1,  ver Figura 2.28. 
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Figura 2.28 – Superfície do disco (discing) em formato de “sela” com a orientação das tensões 

principais (máxima e intermediária), Matsuki et al. (2004). 

Outra condição enfatizada no trabalho de Matsuki et al. (2004) é que o fenômeno de discing 

ocorre necessariamente quando a tensão principal mínima (σ3) possui um paralelismo com a 

orientação do eixo do furo de perfuração que também foi descrito por Stacey (1982). Porém, tal 

condição é restrita aos discings curvos (formato de “sela” e “prato”). Os discings do tipo 

“pastilha”, Figura 2.22, representam uma situação em que o eixo do furo não está alinhado com 

as tensões principais. 

 

2.10 MODELAGEM NUMÉRICA 

Para Jager e Ryder (1999), um modelo permite considerar qualquer representação ou 

abstração de um sistema ou processo com a finalidade de se definir e resolver um 

problema.  

Sabe-se que o entendimento do estado de tensões em um maciço rochoso, o seu 

comportamento diante de uma escavação e, consequentemente, a interação entre 

escavações, muitas vezes constituem situações de grande complexidade, e sua análise 

por métodos analíticos convencionais são, em geral, simplistas e distantes da realidade. 

Jager e Ryder (1999) colocam que soluções analíticas, apesar de apresentarem soluções 

exatas a problemas matemáticos, são restritas a geometrias de mina muito simples e 

maciços rochosos contínuos e elásticos.    Por isso, técnicas de modelagem numérica 

têm sido amplamente utilizadas nos últimos anos como ferramentas para o estudo do 

Eixo do furo  

Eixo côncavo 

Eixo convexo 
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comportamento de maciços rochosos, com representação de geometrias de mina mais 

próximas à realidade, com o uso de equações matemáticas.  

Não é objetivo desta dissertação discutir as diferentes técnicas de modelagem numérica 

utilizadas na mecânica de rochas, assim como suas vantagens, limitações e aplicações. 

No entanto, faz-se uma breve explanação sobre as mesmas, já que nas etapas do estudo 

utilizou-se programas de modelagem 3D e 2D como ferramentas de interpretação dos 

dados coletados.  

As técnicas de modelagem numérica podem ser categorizadas em métodos diferenciais 

e integrais, Jager e Ryder (1999). Basicamente, os métodos diferenciais consistem em 

modelar um volume específico de maciço rochoso, em que este é subdividido em 

elementos numéricos (malha de pontos, elementos interconectados ou blocos discretos) 

e a cada um desses podem ser atribuídas propriedades mecânicas distintas. Além disso, 

nos métodos diferenciais, é necessário avaliar um limite (artificial) de contorno para 

permitir a resolução de um problema e que esse, não tenha efeitos significantes na 

região de interesse, Jager e Ryder (1999).    

Os métodos integrais consideram apenas o contorno da escavação a ser modelada, ou 

seja, as tensões e deslocamentos fora desse limite são contínuos. Como sua resolução 

restringe-se apenas ao contorno das escavações, geralmente, este é designado como 

método de elemento de contorno. Jager e Ryder (1999) destacam que a representação 

apenas do contorno da escavação resulta numa simplificação de um problema a ser 

tratado e isto, contribui para uma boa eficiência computacional. No entanto, esse 

benefício limita e faz com que os elementos de contorno sejam apropriados apenas para 

a solução de problemas em materiais homogêneos, isotrópicos, lineares e elásticos. Nos 

elementos de contorno, as paredes de uma escavação são representadas por uma série de 

linhas ou planos, através dos quais, as tensões são descontínuas e atuam, assim, em 

subdivisões de elementos numéricos. 

Na presente dissertação, foi utilizado o programa MAP3D desenvolvido pela empresa 

canadense Mine Modeling Ltda. O programa MAP3D é um código de elemento de 

contorno em três dimensões que permite modelagem de escavações tabulares e maciças 
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em meios contínuos, elásticos e homogêneos. O MAP3D é indicado na modelagem 

tridimensional de maciços rochosos para avaliação de condições de instabilidade em 

escavações de geometrias complexas e irregulares. Barbosa (2010) exemplifica que este 

tem sido utilizado em diversos projetos de dimensionamento de mina subterrânea ou de 

superfície, que requerem, por exemplo, sequenciamento de lavra, condição de 

estabilidade de taludes, rampas de acesso, retroanálise das tensões in situ, entre outros 

usos. 
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3  

CAPÍTULO 3 

MINA CUIABÁ 

 

3.1 LOCALIZAÇÃO DA ÁREA 

A mina Cuiabá está localizada no setor NW do Quadrilátero Ferrífero (QF), a 5,5 km do 

centro da cidade de Sabará, nas margens da rodovia MG-050 que liga essa cidade à 

cidade de Caeté, Figura 3.1.  

 
Figura 3.1 – Localização da mina Cuiabá, modificado de Barbosa (2008). 

 

 

MG-050 
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3.2 ASPECTOS GERAIS DA MINA CUIABÁ 

Considerada uma das mais importantes minas subterrâneas de ouro do Brasil, a mina 

Cuiabá, de propriedade da AngloGold Ashanti Córrego do Sítio Mineração, encontra-se, 

atualmente, com escavações a mais de 1.000m de profundidade.  

Ribeiro-Rodrigues et al. (2007) relatam que as primeiras evidencias de atividade 

mineira na região de Cuiabá datam de antes de 1740, quando os exploradores 

portugueses lavraram parte dos seus depósitos superficiais.  

Entre os anos de 1877 e 1940, a mina operou intermitentemente, após ter sido adquirida 

pela empresa British St. John Del Rey Mining Co. Em 1977, a Mineração Morro Velho 

S.A. adquiriu a mina e, em 1985, iniciou sua produção subterrânea. Finalmente, no ano 

de 1998, a AngloGold Ashanti tornou-se proprietária de Cuiabá. 

Os corpos mineralizados e lavrados na mina Cuiabá são denominados Balancão, 

Galinheiro, Fonte Grande Sul e Serrotinho conforme mostrado na Figura 3.2. 

 

Figura 3.2 – Seção em planta do nível 11 (730m abaixo do colar do shaft) discriminando os 

corpos de minério, dos quais Balancão, Galinheiro, Fonte Grande Sul e Serrotinho estão 

atualmente em produção.  

Atualmente, a mina Cuiabá já possui o desenvolvimento de suas rampas de acesso a 

mais de 1000m de profundidade. Os principais métodos de lavra utilizados são o Corte e 

N 

Nível 11 

Nível 12 

Oficinas 
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Enchimento e o Sublevel Stoping. Em menor proporção, algumas áreas já foram 

lavradas com Câmaras e Pilares. 

A mina opera com painéis de lavra com altura vertical de 66m até o nível 9, de 44m 

entre os níveis 9 e 11 e, a partir do nível 11, tem-se alturas de painel de 33m para o 

corpo Fonte Grande Sul e de 60m para o corpo Serrotinho, Figura 3.3.  

O acesso à mina é feito por um único poço vertical (shaft) desde a superfície, ou por 

rampas desde o nível 3, Figura 3.3. 

 

Figura 3.3 - Seção vertical esquemática da mina Cuiabá com representação de seus acessos 

(rampas e poço), níveis desenvolvidos/projetados e áreas lavradas. 

3.3 ARCABOUÇO GEOLÓGICO 

A mina Cuiabá está inserida no contexto geológico do QF, Figura 3.4, na porção sul do 

Cráton São Francisco (Almeida, 1977). 
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3.3.1 LITOESTRATIGRAFIA 

Devido à sua importância mineral, o QF é uma das regiões geológicas mais pesquisadas 

do Brasil existindo estudos registrados do início do século XIX, conforme citado em 

Ribeiro-Rodrigues et al. (2007).  Representado por terrenos Arqueanos, sobrepostos por 

unidades supracrustais Proterozoicas, Figura 3.4, o QF é subdividido nas seguintes 

unidades de acordo com Dorr, (1969, citado por Lobato et al., 2001) e Alkmim e 

Marshak (1989): 

 Embasamento cristalino Arqueano (Complexo Granito-gnáissico); 

O embasamento cristalino é composto por rochas arqueanas trondjemitos-tonalitos-

granodioritos (TTG) gnaisses que formam os Complexos Belo Horizonte, Caeté, Santa 

Barbara e Bação, Figura 3.4. Os complexos possuem idades entre 3.380 a 2.900Ma 

(Teixeira et al., 1996, citado por Baltazar e Zucchetti, 2007).   

 Sequência vulcano-sedimentar Arqueana, Supergrupo Rio das Velhas; 

O Supergrupo Rio das Velhas, com 3.0-2.7Ga, Machado et al. (1989) e Machado e 

Carneiro (1992), citado por Ribeiro-Rodrigues et al. (2007), representa uma sequência 

do tipo Greenstone Belt e é subdividido nos grupos Nova Lima e Maquiné.  

O Grupo Nova Lima é constituído essencialmente por rochas metavulcânicas, 

metavulcanoclásticas e metasedimentares. 

O Grupo Maquine sobrepõe todas as unidades acima sendo constituído por quartzitos e 

conglomerados. 
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Figura 3.4 – Mapa geológico-estrutural do QF e principais estruturas do Greenstone Belt, 

modificado de Baltazar e Zucchetti (2007).   

 Sequências vulcano-sedimentares e sedimentares Proterozoicas, Supergrupo 

Minas e Grupo Itacolomi. 
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O Supergrupo Minas define a forma geométrica do QF cujos limites são definidos por 

dobras sinclinais, conforme pode ser observado na Figura 3.4. O Supergrupo Minas 

representa uma sequência de metasedimentos de margem continental cuja idade de 

sedimentação ocorreu entre 2580 e 2050 Ma, de acordo com Renger et al. (1994). Da 

base para o topo, é dividido nos grupos Caraça (metaconglomerados, metarenitos, 

metapelitos), Itabira (formação ferrífera e dolomitos), Piracicaba (metarenitos, 

metapelitos e dolomitos) e, finalmente, Grupo Sabará (metapelitos e metatufos).  

O Grupo Itacolomi é constituído por arenitos grosseiros e conglomerados polimíticos 

reconhecidos na borda SE do QF.  

As rochas da mina Cuiabá estão inseridas na sequência do Grupo Nova Lima que 

tiveram sua divisão estratigráfica proposta por Vieira e Oliveira (1988, citado por 

Ribeiro-Rodrigues et al., 2007) e Vieira (1992, citado por Ribeiro-Rodrigues et al., 

2007), Figura 3.5.   

 

Figura 3.5 – Coluna estratigráfica simplificada da mina Cuiabá (relatório interno). 

 

 
 

MAN - Metamáfica de composição andesítica 

BIF – Formação Ferrífera Bandada (sulfetada ou não) 

XG - Xisto carbonoso 

MBA - Metamáfica de composição basáltica 

Metaultramáfica basal (não existente na mina) 

X1/XS – Sequência superior metavulcanoclástica 
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Esta sequência é descrita da seguinte maneira:  

 Unidade inferior: sucessão espessa (>400m) de rochas metavulcânicas máficas 

(metandesito - MAN) intercaladas por metapelitos (X1) e lentes de metapelitos 

carbonosos (XG), Figura 3.6. É sobreposta por uma camada de formação 

ferrífera bandada (BIF, banded iron formation) variando de 1 a 25m de 

espessura, conforme apresenta Figura 3.6. 

Metandesito (MAN) 

 

 

Metapelito carbonoso (XG) 

 

BIF  

 

Figura 3.6 – Unidade inferior composta por metandesito, metapelitos e BIF. O metandesito é 

subdividido em MAN, MANX, X2CL e X2 de acordo com sua mineralogia de alteração 

hidrotermal, sendo X2 – sericita- xisto, X2CL – clorita-xistos, MANX - metandesito na zona de 

alteração distal da clorita. 

 Unidade intermediária: sequência de metapelitos carbonosos, metavulcânicas 

máficas com intercalações locais de metapelitos (X1) e no topo, ocorrem 

metavulcânicas máficas (MBA) não alteradas, Figura 3.7A;  

 Unidade superior: constituída por metapelitos (X1) alternados com 

metavulcanoclásticas (XS), espessura >600m, Figura 3.7B; 
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A – Metabasaltos (MBA)  

 

B – Metapelitos (X1) 

 

   Figura 3.7 – A) Metabasaltos com diferentes níveis de alteração hidrotermal (unidade média). 

Metapelitos (X1) e metavulcanocásticas (XS) da unidade superior. 

O litotipo principal hospedeiro da mineralização de ouro é a BIF, pertencente à unidade 

inferior (Figura 3.6), e tendo como encaixantes, as rochas pelíticas e vulcânicas 

(litotipos pré-alteração hidrotermal) descritas acima. Os litotipos encaixantes na prática 

podem ser denominados de xistos devido à sua estrutura metamórfica foliada. Para 

quesitos de mecânica de rocha o seu grau metamórfico (baixo, médio ou alto) e a 

composição mineralógica de detalhe (proporção de clorita, sericita, carbonato), 

geralmente, não são relevantes. No entanto, sabe-se que essas características muitas 

vezes impactam as propriedades mecânicas da rocha intacta e, neste caso, podem e 

devem ser consideradas. 

O pacote de BIF define uma geometria em planta quase elíptica que é denominada 

informalmente como “pera” na mina Cuiabá, conforme apresentado na Figura 3.8. Essa 

geometria resulta de uma estrutura dobrada onde seu flanco normal é constituído pelos 

corpos Surucucu, Serrotinho e Fonte Grande Sul, e no seu flanco invertido tem-se os 

corpos Balancão e Galinheiro.  

XS 

X1 
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Figura 3.8 – Divisão dos corpos mineralizados da mina Cuiabá no seu nível 3, 180m de 

profundidade, Ribeiro-Rodrigues et. al. (2007). 

 

3.3.2 Geologia Estrutural e evolução tectônica do QF 

A gênese e o controle estrutural da mineralização aurífera existente no Grupo Nova 

Lima têm sido alvo de inúmeras pesquisas nas últimas décadas, com a finalidade de se 

investigar a evolução e o controle tectônico responsável pela existência desses 

depósitos. 

A evolução geológica do QF possui muitas complexidades que tangem eventos 

metamórficos Arqueanos e Proterozóicos amplamente debatidos por Baltazar e 

Zucchetti (2007), Alkmim e Marshak (1998), Chemale et al. (1994), Marshak e Alkmim 

(1989, citado por Alkmim e Marshak, 1998), Vieira (2000), entre vários outros.  

Chemale et al. (1994) ressaltam que muitos trabalhos publicados sobre a geometria do 

QF indicam que este é o resultado de uma evolução de múltiplas deformações com 

variações acentuadas do campo de tensões, durante períodos de tempo geológicos 

distintos.  

Os modelos tectônicos para o QF contribuem e criam uma base para análises geológicas 

mais complexas da região da mina Cuiabá. Além disso, a análise da geologia local da 

mina e o entendimento dos modelos evolutivos são, sem dúvida, necessários para a 

? 

? 
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interpretação das estruturas geológicas reconhecidas hoje. No entanto, a dissertação não 

tem como foco elucidar, a partir do campo de tensões atuais, o passado tectônico 

regional. As informações geológicas (regionais e locais) servirão como referência e 

suporte para compreensão da conformação estrutural que se observa hoje.  

Alkmim e Marshak (1998) propõem um modelo evolutivo para as estruturas regionais 

próximas à mina Cuiaba, o sinclinal Serra da Piedade e o homoclinal Serra do Curral, 

Figura 3.4. O Sinclinal Serra da Piedade é estruturalmente descrito por Alkmim e 

Marshak (1998) como uma sucessão estratigráfica invertida contendo dobras com trend 

para nordeste (desenvolvidas durante o Evento Transamazônico, 2.1Ga). De acordo com 

os autores, essas dobras foram redobradas numa segunda fase, possuindo eixos para 

leste e são mais antigas que o evento metamórfico Brasiliano que registra na região uma 

foliação de direção norte-sul com lineações que mergulham para leste. O evento 

Brasiliano de idade 0.7-0.45Ga gerou um cinturão de cavalgamentos de vergência para 

oeste que sobrepôs estruturas mais antigas do QF, Alkmim e Marshak (1998). 

Baltazar e Zucchetti (2007), por sua vez, compreendem a evolução geológica do 

Greenstone Belt Rio das Velhas em quatro domínios geológicos de acordo com seus 

padrões estruturais, que se relacionam a quatro gerações distintas e resultantes de três 

eventos deformacionais. Os autores descrevem tais eventos reconhecendo estruturas da 

primeira (D1), segunda (D2), terceira (D3) e quarta geração (D4), ver Tabela 3.1.  
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Tabela 3.1 – Síntese das fases do modelo evolutivo proposto por Baltazar e Zucchetti (2007) 

para o QF. 

Fase Regime Domínio Direção de 

transporte 

Estruturas reconhecidas Idade 

D
1
 

C
o

m
p

re
ss

iv
o

  Porção 

sul do QF 

N para S Dobras de cavalgamento, 

falhas regionais E-W 

caimento para N, dobras 

abertas com vergência para 

S. 

Arqueano anterior 

a 2749 Ma. 

D
2

 

C
o

m
p

re
ss

iv
o
 Porção 

central 

QF 

- Falhas de empurrão de 

direção NW e dobras 

isoclinais com vergência para 

SW. 

Arqueano Tardio, 

anterior a 2580Ma. 

D
3

 

D
is

te
n

si
v

o
 

Regional  -  Sinclinais contínuos 

definidos por rochas do 

Supergrupo Minas, domos 

soerguidos do embasamento 

granito-gnáissico. 

Paleoproterozoico 

(colapso da 

orogênese 

Transamazônica). 

D
4
 

C
o
m

p
re

ss
iv

o
 Porção E 

do QF 

E para W Dobras e cavalgamentos. Neoproterozoica, 

Ciclo Orogênico 

Brasiliano 

 

3.3.3 Geologia estrutural da mina Cuiabá 

O entendimento sobre a evolução tectônica na mina Cuiabá foi iniciado por trabalhos de 

cunho interno da Mineração Morro Velho Ltda., nos anos 90. Inúmeros trabalhos 

recentes podem ser citados, como Vieira (2000), Holcombe e Coughlin (2003), 

Holcombe e Sales (2004), Rankin (2006), Ribeiro-Rodrigues et. al. (2007), sendo 

grande parte deles de relatórios de consultorias internas. Esses, não diferente do 

existente para o QF, demonstram uma evolução geológica de muitas fases, alta 

complexidade e com interpretações distintas sobre sua estruturação.  

Vieira (2000) propôs uma evolução para o depósito reconhecendo uma estrutura em 

cone que em profundidade se abre, estando a região de fechamento (na superfície) já 

erodida, Figura 3.9. Vieira (2000) baseia seu modelo no conceito de Skjernaa (1989, 
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citado por Vieira, 2000) para dobras tubulares em que é necessária a superposição de 

dobramentos para formação dessa geometria. 

 

Figura 3.9 – Dobra tubular, Vieira (2000), cujo fechamento foi erodido. Representação em 

diferentes níveis da dobra da mina Cuiabá com destaque para o contorno (linha vermelha) da 

formação ferrífera.  

Holcombe e Coughlin (2003) também interpretam que a estrutura de Cuiabá pode ser o 

resultado de uma dobra que foi redobrada, porém com geometria (de dobras) e direção 

de transporte diferentes da proposta por Vieira (2000), conforme ilustra a Figura 3.10.  

  

Figura 3.10 – Representação da estrutura em dobra para a mina Cuiabá (Holcombe e Coughlin, 

2003) com eixo de caimento para SE. 
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Com base nos trabalhos de Holcombe e Coughlin (2003) e outros mapeamentos 

internos, Rankin (2006) propôs um modelo evolutivo para a região, dividindo-o em três 

fases de deformação, conforme Tabela 3.2.  

Tabela 3.2 – Sequência de eventos propostos para a região da mina Cuiabá segundo Rankin 

(2006).  

Fase Rankin (2006) 

D1 Evento com vergência para S, responsável por dobramentos isoclinais com 

caimento para E, com possíveis cavalgamentos. 

D2 Evento com vergência para S -SE gerando dobras apertadas a recumbentes 

isoclinais, coaxiais ao primeiro evento D1. 

D3 Dobramentos e falhamentos de vergência para W tipicamente de pequena 

escala. Falhamentos irregulares formando rampas e planos que comumente 

estão associados a dobras assimétricas ou boudinagem. 

 

Os eventos tectônicos responsáveis pela estruturação geológica da mina Cuiabá ainda 

estão passíveis de outras interpretações e a associação destes com os eventos regionais 

também está por ser mais bem compreendida.  

No entanto, independente da idade, sequência e número de eventos tectônicos ocorridos, 

estes foram responsáveis por gerar nas unidades litológicas da mina Cuiabá uma 

foliação proeminente, milonítica de mergulho médio para SE, Lobato et al.(2001) e 

outra foliação mais nova de direção NNE-SWW, Figura 3.11(A e B).  

De acordo com Fernandes e Ribeiro (2013, comunicação verbal), os dobramentos 

ocorridos em D1 e D2 são reconhecidos na BIF principalmente, ao longo dos corpos 

Serrotinho e Fonte Grande Sul. Estes corpos apresentam dobras de escala métrica com 

atitude para seus eixos entre 130º e 160º e mergulho médio de 20 a 35º, Figura 3.11(C). 

Essas dobras são reconhecidas em diferentes níveis da mina e podem ser interligadas 

pelo seu plunge. Estas são responsáveis pelo espessamento do pacote de BIF e 

duplicação de camada. 
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A) Foliação Sn (Sb+S2) 

 

B) Foliação S3 
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C) Eixo de dobra L2_1 

Figura 3.11 – Estereogramas de contorno com padrões estruturais da mina Cuiabá. Foliação 

(Sb+S2), foliação (S3) e eixo de dobra (L2_1). Estereogramas gerados no programa DIPS 5 

(RocScience).   

Os corpos Balancão e Galinheiro são distinguidos como veios estreitos devido à 

pequena espessura da camada de BIF (centimétrica a 3m, no máximo). Em alguns 

locais, a última deformação ocorrida foi responsável pelo rompimento do pacote de BIF 

e obliteração parcial dos registros dos eventos anteriores, conforme comunicação verbal 

Fernandes e Ribeiro (2013). Nestes corpos, são reconhecidos dobramentos menores e 

uma lineação de interseção de direção N-S e uma foliação S3 penetrativa.  

A partir da descrição estrutural apresentada é possível concluir que as rochas existentes 

na mina Cuiabá registram descontinuidades (foliação Sb, S2 e S3) que lhes conferem um 

caráter anisotrópico. A anisotropia é, principalmente, reconhecida nas litotipos 

encaixantes (xistos) devido aos planos de foliação, Figura 3.6 e Figura 3.7. 

Paralelamente, conforme mostrado na Figura 3.6, a BIF possui um bandamento 

composicional resultado de intercalações de diferentes composições (carbonatos, 

sulfetos, e outros) que cria nessa um caráter também transversalmente anisotrópico.  
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4  

CAPÍTULO 4 

ESTUDO DAS TENSÕES IN SITU NA MINA CUIABÁ 

 

Neste capítulo, serão descritos todos os estudos realizados na mina Cuiabá para a 

presente dissertação. Serão apresentados os ensaios e os dados coletados em campo, 

interpretação e validação desses para o modelo de tensões in situ da mina. Todos os 

dados levantados e expostos nesse capítulo se encontram nos Anexos I a XI. 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DO MACIÇO ROCHOSO NA MINA CUIABÁ 

4.1.1 Classificação do maciço rochoso: índice Q e sistema RMR 

A classificação de maciços rochosos compõe uma parte significativa no estudo de 

dimensionamento de escavações subterrâneas.  As características presentes em um 

litotipo como mineralogia, granulometria, textura, cimentação e outras, são responsáveis 

por sua estruturação em microescala e, consequentemente, refletem no seu 

comportamento geomecânico  de resistência e deformabilidade no que é denominado de 

rocha intacta. Combinado a essas características, as descontinuidades geológicas, como 

fraturas, falhas e contatos que, originadas durante a sua evolução geológica, estruturam 

de forma mais geral, o que se denomina como maciço rochoso. 

As classificações de maciços rochosos foram desenvolvidas para classificar a qualidade 

do material rochoso, indicando nesses, propriedades relevantes para o entendimento de 

seu comportamento geomecânico. Na mina Cuiabá, os mapeamentos geomecânicos 

realizados ao longo das escavações, utilizam as classificações de maciço rochoso RMR 

(Rock Mass Rating) de Bieniawski (1989) e o índice Q (Rock Tunnelling Quality Index) 

de Barton et al. (1974). 
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Na dissertação de Barbosa (2008) foram compilados os dados de mapeamento 

geomecânico da mina e realizada a classificação geral do maciço rochoso, para 

diferentes litologias, que encontra-se resumida na Tabela 4.1.  

Tabela 4.1 – Classificação dos maciços rochoso da mina Cuiabá, modificado de Barbosa (2008). 

Litotipo Qualidade 

do maciço 

RMR89 Qualidade do 

maciço 

Q74 Qualidade 

do maciço 

X2, X2CL, 

X1, XG, 

MBA  

Regular a 

excelente 

45-65 Regular a boa 1,96-21,6 Pobre a boa 

BIF Excelente 68-82 Boa a muito 

boa 

6,7-40,0 Regular a 

muito boa 

MAN, 

MANX 

Boa a 

excelente 

55-81 Regular a 

muito boa 

5,6-13,1 Regular a 

boa 

 

4.1.2 Parâmetros geomecânicos 

A mina Cuiabá possui um histórico de ensaios de compressão uniaxial para seus 

litotipos, iniciado no ano de 2004 e realizados nos laboratórios de mecânica de rochas, 

FURNAS Centrais Hidrelétricas e da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), 

Departamento de Engenharia de Minas. Após o ano de 2011, as campanhas de ensaios 

passaram a ser realizadas, levando em consideração o ângulo entre os planos de 

anisotropia e a direção da força axial aplicada no ensaio. Essa sistemática foi analisada 

tanto para as rochas encaixantes (MANX, XG, X2CL) como para a BIF abrangendo 

amostras coletadas entre os níveis 7 e 15 da mina. A Tabela 4.2 resume os parâmetros 

compilados para os principais litotipos existentes. 

Tabela 4.2 – Parâmetros geomecânicos para os litotipos da mina Cuiabá. 

Número 

de 

ensaios 

Litotipo  Ângulo entre 

força axial e 

anisotropia 

UCS 

(MPa) 

E 

(GPa) 

ν Peso 

específico 

(MN/m
3
) 

7 BIFS (sulfetada) Paralelo 181 124 0,16 0,031 

14 BIFS (sulfetada) Perpendicular 154 90 0,15 0,031 

3 BIF(não sulfetada) Perpendicular 239 75 0,15 0,031 
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23 X2CL  Paralelo 57 78 0,21 0,028 

12 X2CL  Perpendicular 68 54 0,16 0,028 

11 XG Paralelo 47 41 0,18 0,028 

9 XG Perpendicular 75 35 0,16 0,028 

4 MANX Paralelo 87 81 0,17 0,028 

5 MANX  Perpendicular 116 58 0,21 0,028 

 

A BIF é constituída por carbonatos (calcita e dolomita), magnetita (óxido de ferro), 

quartzo e pode apresentar sulfetos (pirita, arsenopirita e pirrotita), conforme mostra a 

Figura 4.1.   

  

Figura 4.1 – BIF não-sulfetada (A) e sulfetada, BIFS, (B). 

Diante dessa variação na composição mineralógica (sulfetos), as amostras ensaiadas 

foram separadas com relação à concentração de sulfetos em termos visuais. Os 

resultados dos ensaios da BIF confirmam que quando esta não está sulfetada sua 

resistência à compressão pode ser aproximadamente, 85MPa maior se comparada às 

amostras sulfetadas, Tabela 4.2. 

Os parâmetros sumarizados acima, juntamente com as características levantadas para os 

maciços rochosos da mina, foram empregados para a determinação dos valores 

considerados no critério de ruptura de Hoek-Brown (2002), Tabela 4.3. As constantes 

do critério de Hoek-Brown (mb, s, a) foram utilizados como parâmetros de entrada nos 

modelos numéricos realizados para interpretação dos dados levantados.   

A B 
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Tabela 4.3 – Constantes do critério de Hoek-Brown (2002) estimadas para os litotipos. 

Litotipo mb s a 

Manx 3.113 0.0050 0.502 

BIF 6.082 0.0483 0.501 

XS 0.925 0.0023 0.503 

XG 0.510 0.0005 0.506 

Os dados de laboratório permitem interpretar que na região da mina Cuiabá em que se 

encontra a camada mineralizada tem-se uma condição geomecânica caracterizada por 

uma camada rígida (BIF), cuja resistência à compressão varia entre 154 e 239 MPa, com 

módulo de elasticidade entre 75GPa e 124GPa envolta por xistos com resistência à 

compressão uniaxial entre 47 e 116 MPa e módulo de Young entre 35 e 81GPa. Esta 

situação é semelhante ao exemplo mostrado anteriormente na Figura 2.9 onde existe 

uma formação geológica de caráter mais rúptil em contato com rochas encaixantes 

menos rúpteis.  

 

4.2 ANÁLISE DA TOPOGRAFIA 

A mina Cuiabá está localizada a SW da Serra da Piedade cujo ponto de maior altitude 

possui 1.720m acima do nível do mar. A Serra da Piedade conforme descrito no item 

3.3.2 referente à geologia regional da mina Cuiabá é constituída pelas rochas do 

Supergrupo Minas que configuram um alinhamento SW-NE (N67E) destacado no 

Anexo I.  

No perfil topográfico do Anexo I, apresenta-se uma sequência de montanhas e vales a 

NW da mina com desníveis de até 380m. No entanto, nas imediações acima das 

escavações da mina, a variação topográfica se limita entre as cotas 840 e 1.060m.  

A influência provocada pela variação topográfica na magnitude das componentes das 

tensões in situ possui um limite de atuação. Para a condição da mina Cuiabá os 

desníveis na topografia não são suficientes para modificar as tensões in situ nas 
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profundidades em que os dados utilizados neste trabalho serão analisados, maior que 

500m de profundidade. A distância entre o alinhamento SW-NE da Serra da Piedade e a 

mina é maior que 2.000m, estando assim também muito distante para causar alguma 

diferença nas tensões in situ em profundidade. 

 

4.3 ANÁLISE DOS ENSAIOS DE TENSÃO IN SITU 

De acordo com a proposta de Stephansson e Zang (2012) para determinação do FRSM, 

os ensaios de tensão in situ devem ser programados apenas após a análise de diversas 

informações do local de estudo. No entanto, os ensaios executados na mina Cuiabá 

ocorreram antes do início dessa dissertação e tiveram sua realização conduzida de 

acordo com o conhecimento geomecânico existente no ano de 2004, além dos recursos e 

locais disponibilizados para o ensaio.  

Hudson et al. (2003) recomendam que o processo de determinação de tensões não deva 

se basear em apenas um conjunto de ensaios, sendo mais indicado conduzir várias 

medições em diferentes locais. No entanto, ensaios de campo de determinação de tensão 

são bastante onerosos e a execução de mais de um ensaio em lugares distintos nem 

sempre é economicamente possível.  

Os ensaios de tensão in situ foram conduzidos no ano de 2004 na mina Cuiabá pela 

empresa CSIR Minintek da África do Sul com o objetivo de fornecer informações sobre 

o campo de tensões para o planejamento e desenvolvimento de longo prazo da mina. O 

método utilizado foi o de sobrefuração com células triaxiais CSIR (overcoring) 

realizado em dois níveis diferentes da mina (nível 12 e 14), distantes verticalmente em 

133m, conforme apresentado nos mapas do Anexo II.  

A Tabela 4.4 apresenta as informações dos ensaios realizados com relação à localização, 

comprimento, azimute e mergulho dos furos de sondagem. Em cada furo, foram 

executados três testes de sobrefuração e retiradas amostras para posteriores ensaios de 

laboratório. 
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Tabela 4.4 – Dados dos furos realizados para o ensaio de sobrefuração. 

Localização 

do furo 

Coord. S 

(local) 

Coord. W 

(local) 

Elevação 

(m) 

Comprimento 

do furo (m) 

Azimute Mergulho (positivo 

para baixo) 

Nível 12 91741 91248 215 12,15 129º -13,5º 

Nível 14 91980 91181 82 10,05 290º -19,5º 

O ensaio do nível 12 foi realizado numa galeria de acesso ao corpo Fonte Grande Sul no 

litotipo denominado pela mina de XS e descrito como metavulcanoclástica,  

Figura 4.2.  No nível 14, o furo de sondagem foi executado numa galeria também na 

região do Fonte Grande Sul cujo desenvolvimento expôs o corpo de minério e todos os 

ensaios foram realizados em BIF, conforme apresentado na Figura 4.3.  

 

Figura 4.2 – Testemunhos de sondagem de metavulcanoclástica (XS), Furo 1 realizado no nível 

12. 

 

Figura 4.3 – Testemunhos de sondagem de BIF, Furo 2 realizado no nível 14. 
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Os testemunhos obtidos nas sondagens tiveram suas estruturas principais levantadas, 

como xistosidade e bandamento e estão resumidos na Tabela 4.5. Os furos realizados 

não tiveram seus testemunhos orientados e por isso, foi possível medir apenas o ângulo 

entre as estruturas e o eixo do furo.  

Tabela 4.5 – Estruturas levantadas nos furos de sondagem para cada amostra coletada. 

Nível do ensaio Amostra Litotipo Ângulo entre a foliação/bandamento e o 

eixo do furo 

12 1 XS 38º 

12 2 XS 39º 

12 3 XS 36º 

14 1 BIF 25º 

14 2 BIF 50º 

14 3 BIF 50º 

Inicialmente, a orientação dos furos de sondagem estava programada para ser paralela 

ou perpendicular aos planos da foliação com o intuito de se obter amostras nessas 

mesmas orientações para posterior execução dos ensaios de determinação dos 

parâmetros elásticos da rocha. No entanto de acordo com o relatório final (interno) dos 

ensaios, Coetzer e Sellers (2004) explicam que devido a razões práticas, os furos 

obtiveram as relações angulares descritas acima.  

As galerias de realização dos furos não foram mapeadas na época dos ensaios e já não 

podem mais ser acessadas devido ao processo de enchimento pelo tipo de método de 

lavra. A informação geológica disponível mais próxima ao furo 2 é o mapeamento 

(geológico) realizado pela equipe da mina Cuiabá em 2011 do realce de lavra 14 FGS, a 

aproximadamente, 5m acima da cota de realização do ensaio. O mapa do realce 14FGS 

está apresentado no Anexo III juntamente com as medidas estruturais levantadas. 

Próximo ao local de realização do ensaio foram analisados os dados estruturais do ponto 

de campo 89 (coordenadas locais Sul =-1973,00; Oeste= -1184,51; cota= 87,7) que 

indicaram ser uma região de dobramento da BIF com eixo de atitude 095/28 (direção do 

mergulho/mergulho) e foliação com atitude de 130/35 (direção do mergulho/mergulho).  

A dobra mapeada com plunge para E-SE é também reconhecida nos realces do corpo 
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FGS acima e abaixo do nível 14 e trata-se de uma dobra regional de escala métrica. Para 

o Furo 1, nível 12, não existe mapeamento geológico ou geomecânico próximo ao 

mesmo. 

Sabe-se que uma escavação é capaz de induzir tensões em outras escavações próximas e 

que essa tensão pode originar rupturas significativas dependendo em grande parte de sua 

geometria (escavação) e do estado de tensão in situ (Brady e Brown, 2004). Os autores 

expõem que qualquer ponto que se encontre distante a mais de cinco vezes o tamanho 

do raio da escavação recebe uma influencia insignificante de tensão e que esta não será 

muito diferente do seu estado in situ, Figura 4.4. No entanto, para distâncias menores 

que três vezes o raio da escavação, principalmente, essa influência não pode ser 

desconsiderada.  

 

Figura 4.4 – Exemplo de distribuição de tensão ao redor de uma escavação circular (Brady e 

Brown, 2004), sendo σθθ a tensão tangencial, σrr tensão radial e p tensão vertical ou horizontal. 

Respeitando o conceito explicado acima, as medições foram realizadas a uma distância 

da parede da escavação suficiente (maior que três vezes o seu diâmetro, de acordo com 

o relatório interno) para minimizar a influência da tensão induzida. 

De acordo com o relatório final dos ensaios, diversas dificuldades surgiram para 

interpretação dos resultados sendo uma delas o desconhecimento das propriedades 

elásticas dos materiais amostrados como o módulo elástico, E, e o de Poisson, ν. Devido 

à anisotropia das rochas em questão, ensaios biaxiais  são requeridos para se determinar 

suas propriedades elásticas, sendo cinco propriedades necessárias para as rochas 

transversalmente isotrópicas (E, E’, ν, ν’ e G’). A não execução dos furos de sondagem 
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paralelos ou perpendiculares à foliação impossibilitou a realização dos testes nos 

testemunhos de sondagem adotando-se o alinhamento necessário (paralelo e 

perpendicular) para se medir as suas propriedades.  

De acordo com o relatório final, a proposta adotada diante de tal limitação foi realizar 

testes uniaxiais com duas amostras cilíndricas (hollow) retiradas adjacentes à células de 

tensão obtendo-se as propriedades apresentadas na Tabela 4.6. Os resultados com as 

amostras cilíndricas apresentaram grande dispersão para o módulo elástico. 

Tabela 4.6 – Modulo Elástico e de Poisson obtidos dos ensaios com testemunhos hollow. 

Localização 

do furo 

Número 

do furo 

Litotipo Teste de compressão uniaxial 

Modulo Elástico (GPa) ν 

Nível 12 1 XS 47-70 0,13-0,27 

Nível 14 2 BIF 78-99 0,1-0,13 

 

 

4.3.1 Análise dos resultados 

A campanha de determinação de tensões contou com três ensaios para cada furo e as 

leituras de deformação obtidas estão apresentadas na Tabela 4.7. O ensaio 2 no furo 2 

(na BIF) apresentou duas leituras de deformação negativas sendo assim desconsideradas 

para a interpretação do tensor das tensões principais. 

Tabela 4.7 – Leituras de deformações obtidas nos ensaios. 

Nível 

- 

Furo 

Ensa

io nº 

Leituras de deformação para os 12 strain gauges 

e
1
 e

2 
e

3 
e

4 
e

5 
e

6 
e

7 
e

8 
e

9 
e

10 
e

11
 e

12
 

12 – 

Furo 

01 

1 535 59 96 567 691 8 474 119 676 44 222 314 

2 591 67 132 461 756 115 558 273 687 68 488 256 

3 746 38 92 657 706 71 544 221 756 54 547 293 

14 – 

Furo 

02 

1 211 589 921 170 599 499 704 429 819 487 134 989 

2 376 583 701 200 82 86 1066 620 358 -309 -122 168 

3 193 528 807 180 685 535 680 409 808 447 104 1219 
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A interpretação das tensões obtidas com as leituras de deformação acima considerou os 

parâmetros (Ε e ν) dos litotipos (XS e BIF) já conhecidos pela mina na data do ensaio, e 

estão resumidos no Anexo IV. Ressalta-se que essa interpretação considerou ambos 

litotipos com as suas propriedades isotrópicas.  

A orientação das tensões principais calculada nos dois furos apresentou relativa 

concordância para o vetor σ2, apresentando direção NE e baixo mergulho. Entretanto, a 

tensão principal maior, σ1, no furo 1, indicou ter direção NS com mergulho alto de 60º,  

enquanto para o furo 2 na BIF esta indicou ser subhorizontalizada e de direção NW/SE. 

A tensão principal menor, σ3, indicou as seguinte orientações 304/14 (direção/caimento) 

no furo 1 e 205/81 (direção/caimento) no furo 2, sendo muito distintas uma da outra.  

No item 2.4 (Figura 2.5), foi apresentada uma terminologia para as tensões in situ em 

maciços rochosos caracterizados por planos de anisotropia ou heterogeneidades, sendo 

chamada de tensão estrutural. Já no item 2.6.2, na Figura 2.8 é possível identificar como 

o campo de tensão distal (far field) é perturbado por esses planos de anisotropia e a 

tensão principal no material é rotacionada de acordo com a direção da anisotropia. As 

fotos dos testemunhos do furo 1 realizado no nível 12 (Figura 4.2) evidenciam a forte 

anisotropia marcada pela foliação na rocha metavulcanoclástica ensaiada. Embora não 

se tenha o mapeamento geológico de detalhe da região do ensaio, o estereograma com 

as medidas estruturais da mina Cuiabá (Figura 3.11A) indicam atitudes para a foliação 

com azimutes SE-S e mergulho entre 20º e 50º. A orientação obtida para a tensão 

principal maior no ensaio do nível 12, σ1 = 188/60, pode então ter sido fortemente 

controlada pela foliação neste local caso esta tenha atitude para S. O campo de tensões 

estimado para este local pode estar representando assim um campo de tensões local 

(near field) orientado pela foliação (anisotropia).  

Além das diferentes orientações obtidas nos furos 1 e 2, verificou-se que a magnitude 

das tensões principais não são semelhantes, Anexo IV. Uma análise válida a ser feita 

para as magnitudes medidas é a comparação entre a tensão vertical estimada pela 

equação (1) e a do ensaio. Sabendo-se que o furo 1 está a aproximadamente, 800m de 

profundidade, uma tensão vertical (σy) estimada para esse ponto que considerasse 

simplesmente o peso das camadas de rocha acima, utilizando a equação (1), seria 
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próximo a 22,4MPa, considerando um peso específico igual a 0,028MN/m
3
. Assim, o 

valor médio obtido igual a 24,3MPa (σy, Anexo IV) é próximo e apresenta consistência 

com o estimado (22,4MPa). O ensaio do nível 14, que foi realizado a 133m abaixo do 

primeiro, teve um valor para a tensão vertical média igual a 21.1MPa (σy, Anexo IV), 

sendo menor do que o calculado para o furo 1 e também se comparado ao estimado pelo 

peso da coluna de rocha (26,1MPa). Apesar das diferenças obtidas para as magnitudes 

da tensão vertical nos dois ensaios comparados ao peso da coluna de rocha, ainda sim os 

valores são coerentes e muito próximos.   

A expectativa de se obter orientações de tensões semelhantes nos dois ensaios pode ser 

considerada a princípio válida. No entanto, ensaios de determinação de tensões são 

sensíveis a diversas variáveis e os resultados apresentados acima são diferentes em sua 

orientação e magnitude quando comparados. Uma primeira questão estaria associada ao 

litotipo em que foram feitos os ensaios. Os litotipos dos furos 1 e 2, XS e BIF, possuem 

composição mineralógica distinta o que reflete no seu módulo de Young e 

consequentemente, na deformação obtida nos ensaios. Em segundo lugar, ambos foram 

tratados como isotrópicos e, no entanto, possuem planos de foliação/bandamento 

definidos e de espessuras variadas que criam condições sensivelmente diferentes no 

maciço rochoso.  

Outra questão que impede uma comparação direta entre os ensaios é que os cálculos 

realizados consideraram valores médios para os parâmetros elásticos dos litotipos e 

como esses podem apresentar grande dispersão, conforme visto na Tabela 4.6 do item 

4.3, os valores utilizados podem não estar adequados. 

Como já descrito anteriormente, o campo de tensões locais pode sofrer perturbações 

devido às estruturas geológicas. A região do furo 2, conforme apresentado no mapa 

geológico no Anexo III, trata-se de uma região de dobramento do minério no corpo 

Fonte Grande Sul. O modelo das dobras regionais, reconhecidas na mina Cuiabá, resulta 

que a camada de BIF seja, geralmente, mais espessa, com mergulhos variados, e às 

vezes, tenha rompimento de sua estrutura, atribuindo assim uma condição geológica 

peculiar a esses locais. A magnitude medida nos ensaios de sobrefuração no nível 14 
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indicaram valores altos como, por exemplo, σ1 igual a 65MPa, que podem ser 

compatíveis a locais de concentração de tensão, como em dobras.  

Diante da sensibilidade dos cálculos para diferentes valores dos módulos E e ν, Coetzer 

e Sellers (2004) realizaram análises comparatórias para os ensaios (1 e 3) no nível 14 

com a finalidade de avaliar o efeito de distintas propriedades da BIF para o cálculo das 

tensões principais. As análises que consideraram a BIF como maciço isotrópico e as 

tensões calculadas encontram-se no Anexo IV. O gráfico na Figura 4.5 abaixo resume 

as magnitudes das tensões estimadas de acordo com as propriedades consideradas. As 

propriedades elásticas utilizadas nos cálculos por Coetzer e Sellers (2004) são 

semelhantes aos apresentados no item 4.1.2.  

Nota-se que devido ao módulo E e  ν utilizados serem de maior valor, as magnitudes 

para as tensões principais também foram maiores que o mostrado no Anexo IV. 

Os valores de E e ν utilizados no cálculo das tensões apresentadas no gráfico a seguir 

encontram-se na  Tabela 4.8. 

Tabela 4.8 – Combinação dos valores de E e ν analisados na Figura 4.5. 

Número no eixo das abscissas E (GPa) ν 

1 80 0.13 

2 90 0.13 

3 99 0.13 

4 99 0.2 

5 99 0.25 
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Figura 4.5 – Análise de sensibilidade da magnitude das tensões principais com relação ao 

módulo de Young e Poisson para os dois ensaios na BIF.  

Hudson e Cooling (1988) descrevem como contrastes de rigidez entre materiais como o 

que ocorre na mina Cuiabá influenciam e perturbam de maneira geral a orientação das 

tensões in situ. Na Figura 4.6, estão apresentadas três situações distintas em que as 

tensões in situ se alteram pela presença, no caso 1, de uma descontinuidade aberta, em 2 

quando essa possui a mesma propriedade (E, módulo elástico) do meio e por fim, no 

caso 3, quando possui rigidez maior que o meio.  Observa-se que no caso 3 que as 

tensões são desviadas da seguinte maneira: 

 A tensão principal maior, σ1, se ortogonaliza à camada de módulo maior, ED >E;  

 A tensão principal intermediária, σ2, se paraleliza à camada de módulo maior, ED 

>E.  
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Figura 4.6 – Alteração na orientação das tensões in situ devido ao diferente valor do módulo de 

Young entre materais (Hudson e Cooling, 1988).  

Conforme mostrado anteriormente a geologia da mina Cuiabá (item 3.3) resume-se em 

um pacote de formação ferrífera bandada (BIF) encaixada em xistos. Em termos de 

propriedade reológica, tem-se então uma camada rígida, representada pela BIF em um 

meio menos rígido, xistos, cujos módulos elásticos podem ser comparados como EBIF > 

EXISTO. Os dados do mapeamento geológico do nível 14 na região do ensaio apresentam 

para a BIF uma direção média NE/SW (direção de mergulho entre 112º e 135º) e 

mergulho entre 20º e 40º, Figura 4.7.  Quando comparada com a orientação da tensão σ1 

(direção e caimento igual a 311/03) medida no ensaio e a direção da camada de BIF 

observa-se que essas são aproximadamente ortogonais, Figura 4.7. A tensão σ2 (direção 

e caimento igual a 041/08) por sua vez é aproximadamente paralela à direção da BIF.   

A análise da orientação das tensões determinadas no ensaio e a atitude da BIF indicam 

que a partir da teoria de Hudson e Cooling (1988) a camada de BIF funciona como um 

anteparo rígido para as tensões in situ. Por isso, a orientação das tensões in situ na BIF 

podem se apresentar perturbadas originando um campo local (near field) diferente do 

distal (far field).  
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Figura 4.7 – Estereograma com representação da atitude da BIF e as orientações das tensões 

principais, σ1 e σ2. Observa-se que σ1 é aproximadamente ortogonal à atitude da BIF e σ2 

paralela a esta. 

Assim, a comparação entre as duas medições não deve ser feita com o propósito de 

escolher uma delas como a correta para a mina Cuiabá e sim tê-las como dados de 

ensaio para futura utilização.  

No relatório final dos ensaios, Coetzer e Sellers (2004) apresentam uma avaliação dos 

efeitos das propriedades anisotrópicas para os cálculos das tensões no Furo 1 (Anexo 

IV). Os valores utilizados para as propriedades anisotrópicas foram provenientes dos 

ensaios de amostras em cubos. As orientações das tensões calculadas considerando o 

maciço como anisotrópico foram semelhantes às obtidas antes tendo esse como 

isotrópico. Comparando os resultados apresentados no Anexo IV, observa-se que a 

diferença entre as orientações das tensões principais (para o caso isotrópico e 

anisotrópico) limita-se a poucos graus, principalmente, nos seus ângulos de mergulho. 

No entanto, ao comparar as magnitudes calculadas pode se concluir que as tensões 

principais tiveram valores muito inferiores se comparados aos do cálculo com maciço 

isotrópico. As estimativas para o maciço anisotrópico foram avaliadas então, como de 

baixa confiabilidade com relação às magnitudes das tensões devido aos parâmetros de 

entrada. 

 Orientações 

1 311/3 Sigma 1 

2 130/35 Sn 

3 112/40 Sn 

4 115/30 Sn 

5 120/20 Sn 

6  041/8 Sigma 2 
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Outro ponto a ser analisado é a razão entre as magnitudes das tensões horizontais e 

verticais medidas para o melhor ajuste do furo 2 (BIF), KH, Kh e KHa, conforme 

mostrado abaixo:  

KH= σH/ σv= 2,36; Kh= σh/ σv= 2,14 e KHa= σHa / σv= 2,25. 

O valor de KHA para o ensaio na BIF foi comparado a diversos valores compilados no 

gráfico de Brady e Brown (2004) da Figura 4.8 e apresenta-se próximo ao limite da 

curva k=0.3+1500/z. Para a profundidade que foi executada o ensaio, este pode ser 

considerado um valor um pouco alto, no entanto, conforme apresentado anteriormente a 

determinação do nível 14 foi executada em região de dobramento que naturalmente é 

uma região de perturbação da magnitude e direção das tensões. Portanto, a utilização da 

magnitude do resultado do ensaio na BIF como parâmetro de entrada em modelos 

numéricos ou dimensionamentos da mina deve ser feita com extrema precaução. 

 

 

Figura 4.8 – Variação de KHa com a profundidade, modificado de Brady e Brown (2004). Valor 

estimado para KHa estaria próximo à curva limite à direita. 
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4.4 ANÁLISE DE MODELAGENS NUMÉRICAS ANTERIORES 

Estudos de calibração das propriedades dos maciços rochosos da mina Cuiabá foram 

realizados por Barbosa (2010) considerando o fenômeno de breakout em um furo de 

ventilação do nível 14, especificamente no corpo Serrotinho, com o programa de 

modelagem numérica MAP3D. A partir do comportamento de deformação do maciço 

representado pelas quebras por tensão nas paredes do furo foi construído um modelo 

numérico que refletisse a dimensão conhecida dessas quebras. O modelo usou como 

parâmetro de entrada as tensões in situ dos ensaios de sobrefuração realizados em 2004 

no nível 14 na BIF.  

O princípio para a calibração do modelo foi obter uma profundidade de quebra igual a 

20cm ao longo da extensão longitudinal do furo conforme observado em campo, Figura 

4.9. Outro critério na calibração foi ajustar o local das quebras no modelo com a 

orientação real medida, no caso NE/SW conforme apresenta a Figura 4.10. 

 

Figura 4.9 – a) Seção com representação esquemática da zona de quebra; b) Furo de ventilação 

subvertical com quebra no nível 14 da mina Cuiabá, (modificado de Barbosa, 2011).  

 

 

N 

a) b) 
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Figura 4.10 – Resultados dos modelos numéricos construídos no programa MAP3D. a) Tensão 

principal máxima no modelo. b) Deformação total, destaque para a profundidade de 20cm de 

quebra além do raio original do furo, (Barbosa, 2011). 

A atitude da tensão principal máxima no modelo calibrado foi consistente com a da 

direção preferencial do mecanismo identificado conforme a teoria dos breakouts. A 

utilização de modelagem numérica para estudos dos furos de ventilação mostrou-se 

então, com grande potencial como ferramenta para estimativa das tensões in situ na 

mina Cuiabá. No próximo ítem será descrita toda a análise efetuada das quebras por 

breakout para diversos outros furos da mina.  

 

4.5 BREAKOUT 

A ventilação e a refrigeração da mina Cuiabá são realizadas pela circulação de ar em 

furos inclinados de exaustão e adução dessas para o subsolo. Esses furos se encontram 

distribuídos em todos os níveis da mina atendendo aos quatro corpos mineralizados e os 

principais furos estão conectados à planta de refrigeração na superfície. Além da sua 

função de ventilação e refrigeração, esses também se enquadram como saídas de 

emergência e apoio para passagem de tubulações de água, energia e rejeito backfill. 

Os furos são realizados por uma máquina de raise bore que a partir de um furo piloto 

(central) com 12” de diâmetro, em média, é alargado posteriormente para o diâmetro 

N 

a) b) 
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calculado de acordo com as exigências de ventilação da mina. Os furos, geralmente, 

possuem uma inclinação entre 45º e 70º e profundidade variável de 50 a 300m.  

No ano de 2005, um furo de ventilação realizado na terminação do corpo Fonte Grande 

Sul (região leste da mina) a partir do nível 9 (cota 411m) chegando ao nível 11 (cota 

287m) apresentou logo após a sua conclusão quebras contínuas ao longo de sua parede. 

De acordo com o relato de funcionários que trabalharam na execução deste furo, as 

quebras observadas estavam posicionadas na sua parte inferior e superior. Ressalta-se 

que nesta época, não havia qualquer atividade de lavra na sua proximidade, o que 

restringe a possibilidade de serem quebras resultantes da tensão induzida por outras 

escavações. Essa foi então, uma das primeiras ocorrências de quebras em furos de 

ventilação na mina Cuiabá e que passaram a ser frequentes em vários outros locais.  

A Figura 4.11 (a e b) mostra exemplos de furos de ventilação observados na mina 

Cuiabá com tais quebras.  

 
a) 9 GAL NÍVEL 
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Figura 4.11 – Exemplos de furos de ventilação com quebras, a e b.  

As quebras observadas a partir de então, foram interpretadas como rupturas por 

breakout, uma vez que se tratava de quebras diametralmente opostas em escavações 

circulares resultantes da concentração de tensão nas suas paredes.  

Conforme descrito anteriormente, os breakouts são considerados excelentes indicadores 

na estimativa do campo de tensões em uma região, com a possibilidade da determinação 

da orientação e magnitude das tensões principais. Diante da sua importância, a análise 

dos breakouts criou a perspectiva de seu estudo como um possível método para 

determinação das tensões in situ na mina Cuiabá. Esse seria dependente apenas do 

levantamento e tratamento dos dados de campo e teria um custo muito pequeno se 

comparado aos métodos tradicionais (diretos) de determinação de tensão que requerem 

contratação de empresas especializadas. 

Além disso, devido ao fato de que os breakouts ocorrem em diferentes partes e 

profundidades da mina, a possibilidade de construir um modelo de tensões regional é 

sem dúvida mais vantajosa do que as determinações de tensões tradicionais, que são 

geralmente pontuais. 

b)  13.1SER LE 
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Outra significativa contribuição da presente dissertação ao estudo das tensões é que os 

breakouts na mina Cuiabá ocorrem nas rochas encaixantes da mineralização cuja 

estrutura é anisotrópica devido à sua foliação bem definida por superfícies planares. De 

acordo com Zang e Stephansson (2010), técnicas para determinar as tensões 

anisotrópicas em maciços anisotrópicos (com o uso do breakout) é ainda um desafio 

futuro para a mecânica de rochas e por isso, a análise dos breakouts da mina Cuiabá 

constitui também uma situação especial e importante neste campo de estudo. 

 

4.5.1 Localização dos furos de ventilação estudados 

O estudo realizado contemplou o levantamento de furos localizados nas adjacências dos 

quatro principais corpos de minério da mina Cuiabá (Serrotinho, Fonte Grande Sul, 

Balancão e Galinheiro) e também, aqueles furos que estão posicionados na região 

central da estrutura da mina (“pera”). Foram levantados 35 furos entre os níveis 7 e 15 

da mina Cuiabá que se encontram nas cotas 584 e 11m, respectivamente. Destaca-se que 

o datum de referência para as cotas da mina é o nível do mar (elevação 0m). Conforme 

mostrado anteriormente, a altitude na superfície da mina é entre 840 e 1060m.  

No anexo V, constam por nível a localização dos furos levantados e nos anexos VI e 

VII, descrição e foto dos mesmos. 

 

4.5.2 Metodologia 

O estudo dos breakouts foi realizado a partir do levantamento e análise de variáveis que 

pudessem contribuir para a interpretação das quebras nos furos, além da condição do 

estado de tensão ao redor dessa escavação. Primeiramente, conforme descrito acima, 

foram mapeados furos em diferentes profundidades e região dos corpos mineralizados 

que abrangessem a maior parte da estrutura geológica da mina. Consideraram-se 

também furos que tivessem ou não quebras com o intuito de diferenciar as propriedades 

e mecanismos que pudessem controlar a sua ocorrência.  

Os parâmetros descritos no mapeamento dos furos foram: 
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 Nível na mina; 

 Posição de observação do furo, topo ou base deste; 

 Azimute e ângulo de mergulho do furo; 

 Existência ou não de quebras; 

 Descrição qualitativa da quebra (rasa, profunda, aberta, fechada, arredondada, 

etc.); 

 Medição da extensão lateral da quebra, conforme mostrado na Figura 4.12; 

 θb= ângulo entre o final da quebra e a posição à 90º do meio da quebra, sentido 

horário ou anti-horário (Figura 4.12); 

 L= extensão lateral da quebra na parede do furo (Figura 4.12); 

 R= raio inicial do furo de ventilação; 

 rb= raio inicial do furo mais a profundidade da quebra para dentro do maciço 

rochoso;  

 Azimute da quebra; 

 Litotipo; 

 Descontinuidades (foliação, fraturas, etc.), azimute e mergulho; 

 Parâmetros da classificação de maciços rochosos de Bieniawski (1989), RMR; 

 Parâmetros da classificação de maciços rochosos de Barton (1974), Q. 
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Figura 4.12 – Parâmetros medidos nas quebras de breakout, modificado de Zoback et al. (1985). 

No Anexo VI e VII, constam os parâmetros listados acima para os furos assim como, as 

fotos e observações adicionais. 

 

4.5.3 Ocorrência dos furos de ventilação com quebra 

Uma segunda análise dos furos de ventilação levou em consideração a sua localização, 

corpo mineralizado, orientação, qualidade do maciço, entre outros fatores prováveis de 

controlarem ou facilitarem à ocorrência das quebras.  

A análise dos 35 furos de ventilação destacou que a ocorrência das quebras não estava 

condicionada diretamente a uma profundidade em que se encontravam na mina, ou 

corpo mineralizado (Serrotinho, Balancão, etc.). No Anexo VI, podem ser vistos que 

existem furos com e sem quebra no mesmo corpo, ou posição da “pera”. 

Breakout 

L= Extensão lateral das 

quebras medidas (cm) 
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Em relação à profundidade em que as quebras nos furos ocorrem, essas foram 

observadas em furos do nível 11 (a 730m de profundidade) enquanto, no nível 15 (930m 

de profundidade) existem furos totalmente intactos em rochas encaixantes com mesma 

classificação geomecânica (Q e RMR). Essas observações indicam que as quebras não 

são condicionadas diretamente pelo aumento de profundidade, e consequentemente, o 

aumento da magnitude das tensões. No entanto, em profundidades menores que 500m 

não foram identificados furos com quebras, o que retrata uma condição de tensões 

insuficientes para ruptura do maciço.  

Outra questão supradescrita é que muitos furos já possuíam quebras logo após a sua 

conclusão, não sendo resultantes assim da tensão induzida pelo avanço da lavra em 

realces de produção adjacentes. 

Os furos levantados tiveram ainda suas quebras estudadas com relação à sua orientação. 

No entanto, antes faz-se necessário explicar que a posição e orientação de grande parte 

dos furos de ventilação na mina são controladas pelo plunge dos corpos mineralizados 

que mergulham para SE. Os furos que se encontram nas terminações dos realces de 

lavra atuando na sua ventilação e exaustão acompanham assim as suas orientações. Essa 

condição restringe ligeiramente a análise das quebras a um intervalo limitado de 

azimute como mostrado no estereograma da Figura 4.13 com todos os 35 furos 

levantados. 

Dos furos levantados 60% constituem furos de ventilação dos realces de lavra que 

seguem pela rocha encaixante o azimute do corpo mineralizado para SE, Anexo VI. Os 

outros 40% (14 furos) analisados fazem parte da infra-estrutura da mina e também 

acompanham o plunge para SE com apenas 4 exceções, N9, 7DIST_1, 7DIST_2 e 

7INFRA. Nas figuras do Anexo V é possível notar como os furos possuem azimutes 

semelhantes estando alinhados e com mergulho para SE.  

Na Figura 4.13, estão distinguidos os furos com e sem quebra, observa-se que estes se 

concentram com uma orientação cujo azimute varia entre 130º e 160º e mergulho médio 

de 50º.  
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Figura 4.13 – Furos de ventilação com e sem quebras analisados. Na figura são identificados 

alguns furos sem quebras. 

A princípio essa orientação poderia indicar uma faixa preferencial para a ocorrência de 

quebras, porém como destacado na Figura 4.13 outros furos que possuem a mesma 

orientação com variação de poucos graus não apresentam qualquer evidência de quebra.   

Por isso, descartou-se a interpretação de que as quebras dos furos são condicionadas 

necessariamente por uma orientação específica.  

Em seguida, foi comparada a orientação das quebras com as tensões determinadas pelos 

ensaios de sobrefuração. Na Figura 4.14, é possível notar que a tensão principal maior 

determinada no nível 14 (na BIF), igual a 311/03, está alinhada com a direção NW/SE 

das quebras. Assim, a localização das quebras na escavação é exatamente o contrário da 

posição indicada pela teoria do breakout. Ao confrontar a orientação da tensão principal 

maior estimada no nível 12 (na rocha encaixante) igual a 188/60 observa-se que os furos 

com quebras possuem mergulho semelhante, porém com diferença entre seus azimutes 
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de 10º a 60º para E, não existindo qualquer ortogonalidade entre a direção da tensão e a 

posição da quebra no furo.  

 

Figura 4.14 – Furos com quebras e representação da direção da tensão principal estimada para o 

nível 12, azimute 188º e para o nível 14, azimute 311º. 

A partir da análise de todos os dados acima foi verificado que as quebras nos furos de 

ventilação não são necessariamente controladas por: 

 Profundidade; 

 Localização na pera; 

 Corpo mineralizado; 

 Azimute e mergulho; 

 Ortogonalidade com as tensões principais estimadas pelo ensaio de sobrefuração 

já realizado; 

 Influencia da tensão induzida por outras escavações; 

 Qualidade do maciço rochoso. 
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4.5.4 Método analítico para determinação do K horizontal (KH*) 

As rupturas observadas foram inicialmente estudadas considerando a teoria formulada 

por Zoback et al. (1985) em que quebras em furos circulares podem ser utilizadas para 

determinação da razão entre as tensões principais horizontais, KH* = σH/σh. O valor de 

KH é calculado da seguinte maneira: 

KH* = σH/σh                             (Equação 9) 

sendo, 

KH* = (d-b)/(a-c)                 (Equação 10)  

onde, 

a= [(1+ μ
2
)
1/2

- μ](1-2cos2 θb)                                                                         (Equação 11)   

b= [(1+ μ
2
)
1/2

- μ](1+2cos2 θb)        (Equação 12)   

c= - μ+(1+ μ
2
)
 1/2
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2
/rb
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   (Equação 13)   
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4
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2
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     (Equação 14)   

Sendo μ a tangente do ângulo de atrito da rocha e os outros parâmetros (R e rb) estão 

apresentados na Figura 4.12.  

Para a aplicação de sua proposição, foram considerados 4 furos de ventilação (Tabela 

4.9) com quebras que puderam ter todos os dados necessários de suas quebras medidos 

conforme a Figura 4.12 e exigidos nas equações 11 a 14.  

Além dessa premissa, foram selecionados os que estavam em regiões isoladas sem a 

influência da tensão induzida por realces de lavra. A mina Cuiabá é estruturada de 

maneira que parte dos furos de ventilação executada é posicionada próxima ao final de 

um corpo mineralizado (ao longo do seu strike) e que será posteriormente lavrado. 

Sendo os painéis de lavra dimensionados com alturas verticais de 33 ou 60m, em média, 

e com dezenas de metros de comprimento, a tensão induzida por essas escavações nas 
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proximidades dos furos de ventilação (geralmente, com menos de 3m de diâmetro) não 

pode ser ignorada. Por isso, na análise foram desconsiderados os casos em que existia 

possibilidade das quebras serem o resultado das tensões induzidas por outras escavações 

e não apenas pela tensão in situ e concentração de tensão da escavação (furo). O 

levantamento de campo foi realizado quando vários realces de lavra já estavam em 

atividade não podendo assim, garantir para os furos com quebra o histórico dessas terem 

se formado antes, durante ou pós a atividade de lavra. 

Tabela 4.9 – Furos de ventilação com breakouts analisados para avaliação do KH*. 

Furos Cota de topo (m) Azimute Mergulho 

9GAL NIVEL 397 151º 48º 

13.1SER LD 278 162º 48º 

14.1SER LD 276 132º 51º 

15FGS 74 157º 57º 

 

Após a consideração das premissas citadas, os parâmetros levantados foram usados nas 

equações 09 a 14 apresentadas em Zoback et al. (1985) e os resultados obtidos para os 

valores de KH* estão  apresentados na Tabela 4.10.  

Tabela 4.10 – Resultado para o valor de KH* a partir das quebras em 4 furos de ventilação. 

 

O resultado obtido nos quatro furos indicou valores altos para a razão KH*. O trabalho 

de (Zoback et al., 1985) propôs uma relação entre rb/R para vários ângulos de abertura 

do breakout (φb) em que os valores a serem estimados para KH* não ultrapassam 3, 

conforme mostra a Figura 4.15. 

Furo KH

L (m) R(m) Φb rb rb/R

θb=(π/2)-

Φb μ a b c d σH/σh

13.1SERLD 0,80 1,05 22,4 1,15 1,10 67,6 0,67 1,290 -0,223 0,923 1,978 5,99

15FGS 0,70 1,05 19,5 1,20 1,14 70,5 0,67 1,363 -0,295 0,703 1,852 3,25

9GALNIVEL 1,27 1,55 24,2 1,87 1,21 65,8 0,67 1,242 -0,174 0,491 1,665 2,45

14.1SERLD 0,75 1,05 20,9 1,20 1,14 69,1 0,67 1,328 -0,260 0,703 1,852 3,38

Dados entrada Fatores
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Figura 4.15 – Razão entre as tensões horizontais versus o raio do breakout normalizado pelo 

raio do furo, (Zoback et al., 1985). ∆p representa a poro pressão do material. 

Observa-se que embora os valores de φb medidos para os quatro furos estejam entre 19º 

e 24º e sejam coerentes com os das curvas do ábaco (Figura 4.15), a razão entre rb/R é 

superior ou muito próxima aos limites estudados pelo autor. Consequentemente, os 

valores de KH* obtidos também foram altos. Mesmo em locais da crosta com grande 

diferença entre σH/σh ≈3 o raio do furo só aumentaria, por exemplo, 10% quando sua 

quebra alcançasse 40º de abertura. 

A Figura 4.16 mostra na parede de uma escavação um furo de detonação com quebras 

semelhantes à dos furos de ventilação estudados e destaca a profundidade da zona de 

quebra alcançada no maciço rochoso. Nesta é possível notar que as camadas de xisto na 

parede do furo ainda se sustentaram na sua parte superior e inferior apesar da sua 

ruptura. Destaca-se ainda que a profundidade total de quebra no maciço só é possível 

observar com certa precisão por um corte perpendicular à escavação em que o furo foi 

realizado ou quando toda porção quebrada se desprende. Já nos furos de ventilação 

levantados, a medição dessa profundidade (rb) foi controlada pela quantidade de rocha 

quebrada que se desprendeu das suas paredes, principalmente na porção superior, como 

mostrado na Figura 4.11. Ou seja, o valor de  rb levantado pode ser ainda maior. 

A Figura 4.16 mostra como o limite proposto por Zoback et al. (1985) de 12% (eixo das 

abscissas) para aumento do raio do furo é pequeno no caso dos furos da mina Cuiabá. 

rb/R 

σ
H
/σ

h
 

φb 



91 
 

No furo da Figura 4.16 é provável que a zona de quebra tenha atingido no mínimo 70% 

além do seu raio original (rb/R=1,7).  

Comparando-se ainda o valor de KH* para as tensões estimadas nos ensaios de 

sobrefuração no furo 1 (XS) e os resultados da Tabela 4.10, nota-se a incoerência destes 

últimos. A razão entre as tensões horizontais médias para o ensaio do furo 1 seria igual 

a 1,17. 

A análise dos resultados e a comparação com o ábaco da Figura 4.15 conclui então, que 

a razão entre a profundidade da zona de dano no furo e o raio original excede os limites 

do ábaco e inviabiliza a utilização deste para estimar KH*. Uma possível explicação 

para a inconsistência verificada nos valores de KH* pode estar associada ao uso dessa 

teoria em rochas anisotrópicas e que originalmente, foi desenvolvida para rochas 

isotrópicas. 

 

Figura 4.16 – Furo de 2” para detonação com quebras diametralmente opostas com destaque 

para a região em que os planos da foliação sofreram ruptura de sua estrutura no maciço rochoso. 

Na parte superior do furo, apesar da ruptura da sua parede o embricamento ainda sustenta parte 

de seus planos de foliação.  

 

Profundidade da quebra 
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Essa primeira análise indicou a dificuldade e possíveis equívocos em se considerar 

metodologias propostas para o estudo das tensões in situ em rochas isotrópicas nos 

maciços dos litotipos encaixantes da mina Cuiabá que possuem características 

anisotrópicas.  

 

4.5.5 Modelagem numérica aplicada aos breakouts 

Nesta etapa, as quebras dos furos foram estudadas com a aplicação de modelos 

numéricos a fim de se avaliar e propor uma possível metodologia para sua utilização 

como indicadores de orientação das tensões in situ na mina Cuiabá. 

O objetivo da modelagem numérica foi simular uma escavação circular, com 

representação dos furos de ventilação, utilizando como dado de entrada as informações 

levantadas em campo das propriedades do maciço rochoso e as tensões in situ obtidas 

no ensaio de sobrefuração. A partir da construção desse modelo, foram examinadas 

outras diferentes orientações de tensões in situ nos dados de entrada para comparar o 

comportamento do modelo com as quebras observadas na situação real. Conforme já 

discutido anteriormente, a região de formação dos breakouts é controlada pela posição 

de atuação das tensões principais nas paredes das escavações circulares e com isso, 

qualquer mudança na orientação nas tensões in situ afetaria a região/posição da quebra. 

Os modelos numéricos foram elaborados no programa de modelagem tridimensional 

MAP3D usualmente utilizado para análises de tensão-deformação com elementos de 

contorno. 

Adotou-se como premissa na modelagem a influência no furo de ventilação da tensão 

induzida por outras escavações, conforme supracitado e apresentado na Figura 4.4. 

Assim, os furos que possuíam escavações próximas como, por exemplo, acessos, 

rampas ou realces, foram também modelados respeitando suas dimensões reais. 

Os furos de ventilação da mina levantados com quebras estão em sua totalidade 

localizados nas rochas encaixantes, metavulcânicas máficas ou metapelitos, que 

possuem planos de foliação bem definidos e atribuem assim, a essas um caráter 
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anisotrópico. O programa MAP3D possui um recurso capaz de simular juntas ubíquas 

(de ocorrência aleatória) que são impostas ao modelo através de uma orientação média 

permitindo assim, verificar a estabilidade de maciços rochosos com anisotropia.  

Nos modelos, foram analisadas as magnitudes das tensões cisalhantes quando excediam 

a resistência da foliação, através do parâmetro tensão cisalhante excedente (excess shear 

stress ), τub. Para calcular as tensões cisalhante e normal nas juntas ubíquas, o estado de 

tensão em cada ponto de um grid proposto é reorientado para determinar a máxima 

tensão cisalhante no plano cisalhante ubíquo e também a tensão normal a esse, Figura 

4.17. Em todos os furos de ventilação foram levantadas medidas de foliação e assim, 

considerados na modelagem numérica para os planos ubíquos. 

 

Figura 4.17- Representação das tensões cisalhante e normal atuantes em um plano ubíquo.  

A influência de diferentes orientações das tensões in situ na posição das quebras dos 

furos de ventilação avaliou a metodologia sequenciada na Figura 4.18. O modelo 

numérico foi construído respeitando a geometria do furo de ventilação (diâmetro, 

azimute e mergulho) e os parâmetros de rocha intacta determinados pelos ensaios de 

laboratório (Item 4.1.2). Posteriormente, foi inserida a atitude média da foliação 

levantada em cada furo e observada a região na parede da escavação com maior 

magnitude para a tensão cisalhante. Essa posição foi então comparada com o local das 

quebras observadas em campo.  

Foi utilizada a orientação das tensões in situ do resultado do ensaio de sobrefuração na 

BIF do nível 14, Anexo IV. Na sequência, construíram-se mais dois modelos em que a 

Plano Ubíquo 

Plunge normal ao plano Ubíquo 

Azimute do plano 

Ubíquo 

Mergulho do plano 

Ubíquo 
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tensão principal maior foi rotacionada 45º anti-horário e horário, Tabela 4.11, e 

verificado novamente o local de maior magnitude para a tensão cisalhante. Para todos os 

modelos mantiveram-se constante os parâmetros de rocha intacta, orientação da foliação 

e a posição do grid de análise. 

Tabela 4.11 – Orientações consideradas para a tensão principal maior nos modelos 

numéricos. 

Orientação σ1 

1 311/3 

2 356/3 

3 266/3 
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Figura 4.18 - Fluxograma para avaliação das quebras nos furos de ventilação com modelagem 

numérica. 
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4.5.6 Análise dos resultados 

Foram construídos seis modelos numéricos com o programa MAP3D com os furos de 

ventilação dos níveis 9, 14 e 15, entre 600 e 1000m de profundidade. No anexo VIII, 

encontram-se os modelos realizados.  

O resultado dos modelos foi analisado para a tensão cisalhante máxima nos planos 

ubíquos, τub. Os furos com quebras apresentaram uma maior concentração de tensão 

cisalhante nos mesmos locais que se observam as quebras em campo, conforme 

apresentado na Figura 4.19. O exemplo do modelo numérico do furo de ventilação do 

15vent (Figura 4.19) a princípio indicou que os dados de entrada das tensões in situ e 

dos parâmetros de rocha precisavam de pequenos ajustes de calibração, mas que 

estavam concordantes com a situação real. No entanto, ao se modificar o parâmetro de 

entrada das tensões com relação à sua orientação (+ e – 45º da direção da tensão 

principal maior), foi verificado que a região na parede do furo com tensão cisalhante 

máxima continuava a mesma. No Anexo VIII, encontra-se o resultado dos modelos 

numéricos para os diferentes dados de entrada da tensão principal maior. As figuras 

possuem a mesma referência de visada para comparação da posição das regiões com 

maior tensão cisalhante no grid proposto.   
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Figura 4.19 – Exemplo do resultado do modelo numérico do furo 15Vent e uma visada do do 

furo onde observam-se quebras. A região em vermelho na figura do modelo (lateral superior 

esquerda) indica a região com máxima tensão cisalhante. 

A partir de tais resultados, buscou-se um melhor entendimento das quebras observadas 

nos furos de ventilação uma vez que, independente da direção da tensão principal maior, 

a posição de concentração de tensão cisalhante nos planos de foliação ao redor da 

escavação não mudava. 

O controle das quebras foi então avaliado sob o ponto de vista da anisotropia presente 

nos maciços, ou seja, o ângulo resultante entre os planos de foliação e a parede ou eixo 

do furo, θ, Figura 4.20.  

Modelos numéricos como o apresentado na Figura 4.10 consideram o maciço rochoso 

como isotrópico e homogêneo, no entanto a observação dos furos de ventilação da mina 

Cuiabá evidenciou um padrão de quebra controlado necessariamente pela anisotropia do 

Ponto de maior tensão 

cisalhante e quebras 

observadas no furo 



98 
 

seu maciço e não simplesmente pela direção das tensões principais em relação à 

escavação (furo de ventilação).  

 

Figura 4.20 – Representação esquemática do furo de ventilação cruzando os planos da foliação. 

A terceira coluna da Tabela 4.12 apresenta o ângulo θ que é a diferença entre o plano da 

anisotropia e o eixo do furo. Verificou-se que os furos com quebras possuem um ângulo θ<20º 

(total de 13 ocorrências).  

Bewick e Kaiser (2009) em seu trabalho também mostram análise semelhante com 

modelos numéricos em 2D de furos circulares em maciços anisotrópicos que a 

localização da zona de dano nas paredes da escavação é altamente dependente da 

orientação da anisotropia e menos condicionada pela razão entre a orientação das 

tensões principais. Estes explicam que os planos de foliação (“planos de fraqueza”) 

quando alinhados na direção crítica da tensão tangencial podem cisalhar e resultar em 

rupturas na parede da escavação.  

A quarta coluna da Tabela 4.12 se refere à situação do furo sob a influência ou não de 

tensão induzida por um realce de lavra. Nos casos positivos de quebra, descritos como 

“REALCE”, não se tem o histórico se as quebras já existiam antes do início da lavra dos 

realces próximos ao furo, o que impossibilita afirmar se foram geradas por tensão 

induzida. Ainda assim, a análise de todos os furos mesmo com a influência das 

θ 
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escavações de realce é coerente com a condição angular de θ <20º. Por exemplos, os 

furos que mesmo próximos aos realces de lavra como o 13FGSLD (θ =24º) e o 

9BALLD (θ =52º) não possuem quebras, uma vez que θ >20º.    

Tabela 4.12 – Relação angular (θ) entre os planos de anisotropia (foliação) e o eixo do furo, 

condição de tensão induzida pela proximidade de escavações e profundidade do furo (m). 

 

NUMERO ID QUEBRA θ (°) TENSÃO PROF (m) OBS

1 14SER LD NÃO 4 ISOLADO 739

2 13FGSLD NÃO 24 REALCE 738

3 13.1FGSLD SIM 5 REALCE 738
Não se sabe se a quebra já existia 

antes da atividade de lavra no realce.

4 13.1SERLE SIM 1 REALCE 739
Não se sabe se a quebra já existia 

antes da atividade de lavra no realce.

5 13.1SERLD SIM 13 REALCE 672
Não se sabe se a quebra já existia 

antes da atividade de lavra no realce.

6 12GALLD NÃO 27 REALCE 682

7 12GALLE NÃO 26 ISOLADO 690

8 14.1FGSLE INICIANDO 15 REALCE 831
Quebra no furo iniciou após primeiro 

avanço de lavra.

9 14VENT NÃO 13 ISOLADO 802

10 14FGSLD INICIANDO 13 REALCE 815
Não se sabe se a quebra já existia 

antes da atividade de lavra no realce.

11 14INFRA NÃO 21 ISOLADO 819

12 14LIG NÃO 27 ISOLADO 824

13 1 NÃO 25 ISOLADO 823

14 2 NÃO 29 ISOLADO 680

15 15SER NÃO 25 ISOLADO 877

16 15FGS SIM 17 REALCE 876

17 9BALLD NÃO 52 REALCE 539

18 N9 NÃO 36 ISOLADO 687

19 9GALNIVEL SIM 9 ISOLADO 685

20 14.1SERLD SIM 13 REALCE 674
Não se sabe se a quebra já existia 

antes da atividade de lavra no realce.

21 13SERLD SIM 18 REALCE 673
Não se sabe se a quebra já existia 

antes da atividade de lavra no realce.

22 9GAL realce NÃO 13 REALCE 543

23 8BALLD NÃO 23 REALCE 469

24 8GALLD NÃO 16 REALCE 476

25 7DIST_1 NÃO 30 ISOLADO 427

26 7DIST_2 NÃO 22 ISOLADO 427

27 7INFRA NÃO 42 ISOLADO 426

28 15VENT SIM 14 ISOLADO 939

29 14.1VENT NÃO 27 ISOLADO 801

30 10.1FGS NÃO 9 REALCE 541

31 10.2FGS NÃO 14 REALCE 540

32 11FGS SIM 13 ISOLADO 539
Esse raise foi o primeiro a apresentar 

quebras na mina.

33 N7 NÃO 8 ISOLADO 539

34 15DRV SIM 17 ISOLADO 879

35 11BAL SIM 15 REALCE 674
Realce teve apenas um corte, ainda 

possui um vão pequeno de escavação.
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Os furos 14SER, 14VENT, 9GALrealce, 8GALLD, 10.1FGS, 10.2FGS e N7 apesar de 

apresentarem paralelismo entre a anisotropia e o eixo do furo (<20º) não apresentam 

quebras. Duas possíveis razões podem ser atribuídas a esses casos: 

1) Baixa magnitude das tensões in situ devido e consequentemente, insuficientes 

para causarem quebra na escavação. 

2) Maciços rochosos com planos de foliação menos penetrativos conforme 

mostrado na Figura 4.21. As rochas encaixantes são divididas em diferentes 

zonas de alteração hidrotermal de acordo com sua composição mineralógica. 

Como já discutido, a mineralogia de um litotipo influencia na sua resistência, 

textura e arranjo planar. Devido a essas características, as encaixantes podem ser 

mais ou menos susceptíveis a rupturas dependendo de seus planos de foliação 

serem menos espaçados, rúpteis e constituídos por minerais mais ou menos 

resistentes. 

 

Figura 4.21 – Rochas encaixantes diferenciadas pela sua zona de alteração hidrotermal (X2, 

X2CL, MBAX, MBA). Destacam-se a intensidade e espaçamento dos planos de foliação para os 

litotipos além de sua distinta mineralogia que influenciam na resistência final do maciço 

rochoso.  

 

Foliação 

penetrativa 

Foliação 

discreta 
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Portanto, o fato dos furos de ventilação se encontrarem em maciços rochosos 

caracterizados como anisotrópicos justifica que o estudo de suas quebras tenha uma 

abordagem distinta da comumente adotada para as quebras por breakout. 

O padrão das quebras levantadas pode ser visto no Anexo VII. É possível notar que a 

parede do furo quando rompe, geralmente, mantém as camadas dos planos de foliação 

ainda presas. Este tipo de mecanismo de ruptura é denominado buckling, flexão 

(Hutchinson e Diederichs, 1996). Os autores explicam que para maciços anisotrópicos 

em regiões, por exemplo, de alta tensão os planos da foliação formam finas camadas de 

rocha (chamadas de slabs) que podem estar paralelas à parede da escavação. No caso 

dos furos da mina Cuiabá, essas finas camadas já existem naturalmente pela foliação do 

maciço. A Figura 4.22 mostra a região superior do furo de ventilação do realce 15 Fonte 

Grande Sul em que os planos da foliação estão aproximadamente, paralelos à sua parede 

criando então, a condição de instabilidade para o buckling. É possível notar como os 

planos da foliação na região de quebra são pouco espessos (<1cm), o que torna suas 

camadas extremamente frágeis, rúpteis e propícias ao cisalhamento. 

 

Figura 4.22 – Buckling na parte superior do furo de ventilação (localizado no realce 15 Fonte 

Grande Sul lado direito, 900m de profundidade).  
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A condição de tensão necessária para estes slabs ocorrerem é muito menor do que a 

resistência à compressão uniaxial da rocha para o mecanismo de buckling de acordo 

com Hutchinson e Diederichs (1996). Os autores propõem um ábaco para o cálculo de 

uma tensão crítica requerida para ocorrer o buckling baseado na geometria do slab e na 

resistência da rocha, conforme a Figura 4.23 e a Equação (15). 

             

σb = [π2 
*E] / [12*(S/T)

2 
]                                                                               (Equação 15) 

Figura 4.23 – Representação do buckling e equação com os parâmetros utilizados no cálculo da 

tensão crítica. 

Onde: 

 E= Módulo de Young, S= Vão do slab, T= Espessura do slab. 

O parâmetro S foi adotado igual a L (Extensão lateral das quebras) da Figura 4.12 e a 

espessura do slab representaria as finas camadas de foliação. Bewick (2008, citado por 

Bewick e Kaiser, 2009) relata que a espessura das camadas e a resistência da rocha 

intacta podem influenciar diretamente, na profundidade e na extensão da zona de dano. 

No entanto, na estimativa da tensão crítica foi considerado um valor único para a 

espessura do slab coerente com as observações de campo. 

Adotando-se um módulo de Young igual a 20GPa (para o maciço rochoso) e S=100cm, 

T=2cm, ter-se-ia uma tensão crítica de 7MPa, Figura 4.24. 
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Figura 4.24 – Ábaco para cálculo da tensão crítica para o buckling, modificado de Hutchinson e 

Diederichs (1996). Módulo de Young igual a 50GPa. S’ é igual a S/N e N representa o número 

eventual de tirantes instalados no vão). 

A tensão crítica estimada no ábaco indicou um valor muito baixo se comparado à 

resistência à compressão uniaxial dos litotipos encaixantes, considerado que estes 

(metandesito e clorita-xisto) podem ter uma variação média entre 50 e 100MPa para sua 

resistência.  

Bewick e Kaiser (2009) explicam que quando estruturas como planos de foliação estão 

presentes no maciço rochoso, a sua resistência é efetivamente diminuída devido à 

resistência heterogênea à tração dependendo da orientação das feições estruturais em 

relação à parede da escavação. Como resultado, a tensão de ruptura pode ocorrer em 

extensões que normalmente não seriam esperadas devido à influencia da anisotropia ser 

capaz de provocar variações de localização, tamanho e profundidade da zona de dano.  

Portanto, a anisotropia pode: 
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 Afetar a resistência do maciço dependendo da direção dos esforços; 

 Causar um estado de tensão não uniforme e deslocamentos no maciço ao redor 

do contorno da escavação; 

 Criar extensões não uniformes de ruptura; 

 Permitir rupturas sobre níveis baixos de tensão e sobre condições de tensão não 

esperadas. 

Diante da análise das quebras observadas nos furos de ventilação, a possibilidade de se 

inferir a direção da tensão principal maior como perpendicular às quebras foi rejeitada 

uma vez que a orientação da mesma não se relaciona à posição das quebras. 

Independente da direção das tensões principais poderá haver cisalhamento nos planos de 

foliação em locais específicos ao redor dos furos de ventilação quando o ângulo entre o 

eixo do furo e o plano de foliação for <20º. Com isso, o fenômeno de quebras nos furos 

de ventilação não pode ser utilizado para orientação das tensões principais como alguns 

breakouts, uma vez que o mecanismo de ruptura é inteiramente controlado pelas 

propriedades mecânicas dos planos de foliação e orientação angular desses em relação 

ao eixo parede do furo. 

 

4.6 DISCING 

A ocorrência dos discings em furos de sondagem na mina Cuiabá é, de acordo com a 

teoria já apresentada, um indicativo de que existem regiões cuja magnitude das tensões 

in situ é elevada e suficiente para criar rupturas nas rochas de caráter rúptil.  

O fenômeno de discing começou a ser descrito nos testemunhos de sondagem somente a 

partir do ano de 2004 por recomendação da equipe de mecânica de rochas da mina e 

passou então, a ser registrado no banco de dados da sondagem geológica. Suas 

primeiras ocorrências foram nos corpos Serrotinho, nível 10.1 (profundidade 

aproximada de 550m) em 2005 e posteriormente, na região do corpo Fonte Grande Sul 

nível 10.2 (profundidade aproximada de 600m) em 2006. No entanto, não é possível 
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afirmar que os discings não ocorriam em profundidades menores já que os mesmos não 

eram distinguidos na descrição. Além disso, essas primeiras ocorrências não possuem 

registro fotográfico e os furos mais antigos que 2008 não puderam ser verificados em 

fotos. Devido ao avanço da lavra em profundidade esses níveis também não são mais 

sondados impossibilitando definir com precisão uma profundidade limite para a 

ocorrência ou não de discings. 

O tratamento dos dados foi dividido em duas partes, a primeira levou em consideração o 

banco de dados da mina Cuiabá com registros de discings que totalizaram 46 furos de 

sondagens. A segunda parte avaliou os que foram descritos para a pesquisa da 

dissertação a partir de maio de 2012 sendo 32 furos apresentados na descrição do Anexo 

IX e fotos no Anexo X. A Tabela 4.13 apresenta os furos de sondagem estudados 

indicando os quantitativos por corpo mineralizado. 

Tabela 4.13 – Número de furos de sondagem analisados com intervalos de discings para os 

corpos da mina Cuiabá.  

Parte 
CORPO 

Serrotinho Fonte Grande Sul Balancão Galinheiro Surucucu 

1ª 20 18 - 3 5 

2ª 9 15 5 3 - 

Nos discings descritos na 2ª parte, foram levantados dados como litotipo, teor de ouro 

(Au), forma (perfil do “disco”), espessura, profundidade, relação angular entre o eixo do 

furo e os planos de anisotropia, diâmetro da coroa de perfuração, equipamento de 

sondagem, azimute e mergulho do furo. No banco de dados anterior ao ano de 2012, 

não existiam todas as informações acima relacionadas e, por isso, em alguns parâmetros 

sua interpretação foi limitada.  

Os discings ocorrem quando existe uma concentração de tensão suficiente, abaixo da 

região anelar do furo, durante o processo de perfuração (Figura 2.23, item 2.9). Essa 

concentração pode ser uma consequência apenas da influencia da tensão in situ no 

maciço ou ser proveniente da tensão induzida pela escavação em que está localizado o 

equipamento de sondagem ou outra abertura próxima ao furo.  
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A tensão induzida pela escavação nos testemunhos pode, por exemplo, provocar a 

formação dos discings desde o início do furo até uma profundidade em que estes se 

interrompem.  A Figura 4.25 ilustra os testemunhos do furo BSED2620D realizado no 

corpo Serrotinho com discings resultantes da influência da tensão induzida pela 

escavação onde o equipamento de sondagem estava localizado. O furo foi realizado na 

BIF (o contato da camada de BIF com as rochas encaixantes está desenhado pela linha 

verde, Figura 4.25) que possui comportamento rúptil conforme descrito anteriormente. 

Até a metragem aproximada de 10m, a ocorrência de discing é constante e, a partir 

dessa profundidade estes passam a ficar mais espaçados (entre as setas de cor amarela), 

tendo seu último intervalo (seta de cor vermelha) entre 16,55 e 17,00 m em região de 

quartzo leitoso, também com comportamento rúptil. 

Tais passagens de discings (“induzidos”) não foram consideradas no estudo das tensões 

in situ, por isso, todos os intervalos foram avaliados se estavam dentro ou não do limite 

de influência de escavações utilizando o critério apresentado na Figura 4.4 (item 4.3). 
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Figura 4.25 – Discing gerado por tensão induzida pela galeria no corpo Serrotinho. Destaque 

para o final nas caixas de testemunhos com discings (seta vermelha). Seção esquemática de 

direção NE/SW com o furo de sondagem BSED2620D.  

Influência dos litotipos 

Os intervalos de discings no ambiente da mina Cuiabá geralmente não são contínuos em 

todo trecho de um litotipo específico. Na Figura 4.26, por exemplo, observam-se os 

BSED2620D 
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testemunhos de um furo de sondagem com um intervalo de aproximadamente 1,50m 

com discings na BIF.  No entanto, antes e depois deste intervalo não se tem qualquer 

manifestação de quebra mesmo com a continuação do furo no mesmo litotipo. 

 

Figura 4.26 – Trecho de 1,50m de discing em intrevalo de BIF. Furo BSED2184 no corpo 

Serrotinho. 

Os intervalos de discing não são controlados pela ocorrência ou não de um litotipo, no 

entanto, foi identificado que esses são mais presentes na BIF (não sulfetada) e em veios 

de quartzo, Figura 4.27. Apenas 13 intervalos (13%) dos 78 furos estudados possuíam 

discing em BIF com sulfeto. Ressalta-se que a BIF com sulfeto possui apenas uma 

pequena porcentagem de sulfetos na sua composição mineralógica não se tratando 

necessariamente de uma rocha de sulfeto maciço. Os dois litotipos BIF, BIFS e os veios 

de quartzo constituem unidades com propriedades rúpteis na região da mina 

susceptíveis às rupturas em discing. 

 

Figura 4.27 – Ocorrência de discing por litotipo. 

 

BIFS QTZ 

BIF 
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Equipamentos de sondagem e diâmetro de testemunho 

A mina Cuiabá possui sete equipamentos de sondagens cujo diâmetro dos testemunhos 

e dos furos estão apresentados na Tabela 4.14. Diante da variedade de equipamentos de 

sondagem existentes e ainda de dois diâmetros de furação diferentes (BQ e LTK) fez-se 

uma análise da ocorrência de discing por sonda, a fim de se verificar a existência ou não 

de alguma predominância desses por modelo de coroa de perfuração, por exemplo. 

Aparentemente, a diferença entre os diâmetros de testemunho e de furo (LTK e BQ) é 

pequena (diferença próxima a 1mm), no entanto, sabe-se que as propriedades de 

resistência da rocha intacta são afetadas por efeito de escala quando as amostras são 

relativamente pequenas. No caso dos discings isso se justifica, pois estes possuem 

espessura milimétrica. 

Tabela 4.14 – Equipamentos de sondas da mina Cuiabá e seus diâmetros (testemunho, furo, 

espaço anelar). 

Sonda Modelo da coroa Diâmetro do testemunho 

(mm) 

Diâmetro do furo 

(mm) 

Espaço 

anelar (mm)  

SD01 LTK 35,20 47,68  12,48 

SD03 LTK 35,20 47,68  12,48 

SD04 LTK 35,20 47,68  12,48 

SD05 BQ 36,27 59,56  23,29 

SD06 BQ 36,27 59,56  23,29 

SD07 LTK 35,20 47,68  12,48 

SD08 BQ 36,27 59,56  23,29 

Uma questão relevante na análise das sondas utilizadas para perfuração é que apesar de 

todas possuírem um diâmetro semelhante para o testemunho, Tabela 4.14, o diâmetro do 

furo é diferente. O espaço anelar, Figura 2.23, para a sonda cujo modelo da coroa tem o 

diâmetro BQ (23,29mm) é quase o dobro se comparado ao da LTK (12,48), Tabela 

4.14. Stacey (1982) em seu trabalho demonstrou que o tamanho do espaço anelar pode 

influenciar na distribuição das deformações na base do testemunho. Com isso, as 

ocorrências de discing foram analisadas de acordo com o equipamento de sondagem. 

A avaliação dos furos com discing por sonda não indicou existir uma predominância 

desses por nenhum equipamento em especial, Figura 4.28. A menor ocorrência de 
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discing nas sondas 01 e 08 se deve ao fato de que aproximadamente 70% dos furos 

realizados pela primeira possuem comprimentos menores que 15m, ou seja, qualquer 

ruptura de discing seria influencia da escavação onde foi instalada a sonda. Novamente, 

os discings “induzidos” não foram considerados nas análises. Já a SD08 foi adquirida 

no final do ano de 2012, assim, possui ainda um número baixo de furos realizados até o 

momento. 

 

Figura 4.28 – Ocorrência de discing por equipamento de sondagem. A legenda apresenta o raio 

do testemunho para cada sonda. 

Espessura dos discings 

A Figura 2.25 no item 2.9 apresentou como a espessura dos discings é controlada pelas 

magnitudes das tensões in situ atuantes. Assim, foram medidos e analisados 195 

discings nos furos com relação à influência da profundidade na sua espessura conforme 

mostrado na Figura 4.29 e Figura 4.30. Observa-se que não existe um controle linear da 

espessura dos discings pela profundidade em ambas litologias. 
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Figura 4.29 – Espessura dos discings na BIF e sua profundidade (m) de ocorrência. Total de 

dados 123. 

 

Figura 4.30 - Espessura dos discings no QTZ e sua profundidade (m) de ocorrência. Total de 

dados 72. 
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O trabalho de Lim e Martim (2010) estabelece um ábaco relacionando a espessura dos 

discings e a tensão σ1 para granitos e granodioritos, Figura 4.31.   

 
Figura 4.31 – Ábaco proposto por Lim e Martim (2010) para estimativa da tensão principal 

maior (σ1) a partir da espessura (t) normalizada dos discings com seu diâmetro (D). σt é a 

resistência à tração do material. 

A partir dos dados medidos de discing na BIF e no quartzo considerou-se o ábaco acima 

para estimar a tensão σ1. Na Tabela 4.15 encontram-se os valores calculados adotando-

se um valor médio para suas espessuras e uma resistência à tração aproxima igual a 10% 

do valor da resistência à compressão uniaxial. 

Tabela 4.15 – Valores calculados para σ1 para os discings utilizando o ábaco de Lim e Martim 

(2010). 

Lito t (cm) D (cm) t/D σ1/σt σc (MPa) σ1 (MPa) 

BIF 1,04 3,52 0,295 7,1 239 169,7 

QTZ 0,92 3,52 0,261 7,2 180 129,6 

Em Matsuki et al. (2004) é apresentada uma correlação feita por Obert e Stephenson 

(1965) a partir de experimentos conduzidos em condições de tensões triaxiais para 

perfuração de testemunhos que resultaram na fórmula empírica para o cálculo da tensão 

confinante (σr) necessária para ocorrência dos discings, conforme abaixo (Equação 16). 
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σr = k1 + k2* σz        (Equação 16) 

Sendo k1uma constante com valores entre 6,5 e 10,5 vezes a resistência à tração da 

litologia e k2 entre 0,59 e 0,89. 

A equação 16 foi considerada então, para uma segunda estimativa da tensão σ1 e 

comparação com os valores obtidos no ábaco de Lim e Martim (2010).  Foram adotadas 

três profundidades distintas (900, 1000 e 1100m) para a ocorrência de discings na BIF e 

no quartzo e k1 e k2 iguais a 6,5 e 0,75, respectivamente, Tabela 4.16. 

Tabela 4.16 – Valores calculados para a tensão confinante σr (σ1) nas profundidades  900, 1000 

e 1100m.  

Lito k1 k2 

Prof. 

(m) γ (MN/m
3
) σv σ1 

BIF 6,5 0,75 900 0,028 25,2 174,3 

BIF 6,5 0,75 1000 0,028 28 176,4 

BIF 6,5 0,75 1100 0,028 30,8 178,5 

QTZ 6,5 0,75 900 0,028 25,2 135,9 

QTZ 6,5 0,75 1000 0,028 28 138,0 

QTZ 6,5 0,75 1100 0,028 30,8 140,1 

Observa-se que os valores calculados com a equação 16 não diferem muito dos obtidos 

com o ábaco da Figura 4.31, sendo uma diferença menor que 5% para a BIF e 7% para o 

quartzo, apresentando assim, uma boa aderência. No entanto, ao comparar os valores 

acima de σ1 com o medido no furo 2 no ensaio de sobrefuração (80,7MPa)  nota-se uma 

diferença considerável de aproximadamente, duas vezes o valor da magnitude. Tal 

resultado pode ser explicado pelo fato dos discings estarem associados às zonas de alta 

tensão e consequentemente, as magnitudes das tensões terão valores mais altos como os 

calculados. 

 

Corpos de minério 

Os dados de discing (analisados na parte 1 e 2 da pesquisa) predominam nos corpos 

Serrotinho e Fonte Grande Sul, em mais de 80% dos furos estudados, Figura 4.32. No 

entanto, isso ocorre devido à importância destes dois corpos em termos de 
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mineralização aurífera e consequentemente, são os mais investigados na mina. O corpo 

Surucucu, por exemplo, tem um total de 25 furos de sondagens, pertencentes às 

campanhas dos anos de 2008 a 2011, enquanto o corpo Serrotinho possui 486 furos 

distribuídos entre os níveis 10.1 e 17 da mina iniciados em 2004.  

Vale lembrar que o nível de formação ferrífera bandada na mina Cuiabá constitui em 

termos estratigráficos uma mesma camada, porém para fins de exploração esta é 

dividida em partes distintas de acordo com a sua posição na “pera”, teores de Au e 

geometria. Para os propósitos de mecânica de rochas, independente das peculiaridades 

mineralógicas e estruturais, o que é relevante sobre os dados mostrados na Figura 4.32 é 

que ao redor de toda “pera” são registrados discings, não prevalecendo, a princípio, 

nenhum corpo. Uma análise estatística sobre a predominância dos discings por região 

dependeria de um maior número de dados para os corpos Balancão, Galinheiro e 

Surucucu em profundidades comparáveis às pesquisadas para o FGS e Serrotinho. 

Figura 4.32 – Ocorrência de discings nos corpos da mina Cuiabá.  

Discings descritos (2ª parte) 

Os 32 furos descritos a partir de maio de 2012 detalharam 295 ocorrências de discings 

com relação à sua espessura, forma (“prato”, pastilha ou “sela”), litotipo, relação 

42%

39%

1%
10%

8%

Ocorrência dos discings nos corpos mineralizados

SERROTINHO

FONTEGRANDESUL

BALANCÃO

GALINHEIRO

SURUCUCU



115 
 

angular entre o eixo do testemunho e o plano de anisotropia do litotipo (α). Esses 

parâmetros serão apresentados na sequência. 

Relação angular α 

O dado levantado sobre a relação angular entre o eixo do furo e o plano de anisotropia 

foi dividido em três intervalos, α=0-30º, α=30-60º e α=60-90º, Figura 4.33. A 

anisotropia se refere no caso da BIF ao seu bandamento metamórfico (mineralógico), 

Sb, com camadas diferenciadas principalmente, de carbonato, pirrotita e sulfeto, 

conforme apresentado nas fotos da Figura 4.33.  

O tratamento dos dados indica que existe uma predominância (quase de 90%) de 

discings quando o eixo da perfuração está entre 0º e 60º em relação ao plano da 

anisotropia, Figura 4.34. Esperar-se-ia, que os discings ocorressem com maior 

frequência quando o bandamento da BIF estivesse perpendicular ao eixo da sondagem e 

suas descontinuidades fossem “aproveitadas” para iniciação e continuidade da ruptura 

do discing. No entanto, os dados não refletem essa suposição. Os ensaios de compressão 

uniaxial para a BIF não sulfetada tiveram valores de resistência de 154MPa quando a 

força aplicada estava perpendicular ao bandamento e 181MPa quando paralela. Os 

valores dos ensaios são coerentes com as rupturas dos discings, porém como já 

discutido, o bandamento representa uma superfície propícia ao caminho da ruptura e 

deveria resultar em menor resistência à rocha intacta quando a força axial (no ensaio 

uniaxial) fosse aplicada paralela a essa. Embora existam diferenças nos valores de 

resistência a compressão uniaxial para a BIF (paralela ou perpendicular ao bandamento) 

pode-se concluir que os planos de bandamento não controlam ou induzem a formação 

dos discings. 
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α = 90º-60º 

 

α = 60º-30º 

 

α = 30º-0º 

 

Figura 4.33 – Intervalos da relação angular, α, entre o eixo do furo e o plano de anisotropia (Sb). 
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Figura 4.34 – Frequência de discings para cada intervalo angular entre a foliação e o eixo do 

furo de sondagem. Intervalos de 0º-30º, 30º-60º, 60º-90º. 

Forma dos discings e orientação das tensões principais 

Os discings levantados a partir de 2012 tiveram a forma da sua ruptura descrita e 

dividida em “sela”, “prato” ou pastilha, Figura 4.35.  

 

Figura 4.35 – Frequência da forma dos discings. 
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Os discings em forma de pastilha são predominantes na mina e o eixo dos seus furos 

não coincide com orientação das tensões principais, σ3, por exemplo. No entanto, os 

discings do tipo “sela” e “prato” podem ser analisados uma vez que todos os furos da 

mina são perfilados para o conhecimento do seu desvio com relação à direção e 

caimento programados.  

A melhor condição para determinação da orientação das tensões principais com o uso 

dos discings é quando os testemunhos de sondagem são orientados e os discings do tipo 

“sela”/”prato” podem ser muito úteis nesse ponto conforme mostrado na Figura 2.28. 

Entretanto, este não é o caso na mina Cuiabá em que os testemunhos não são orientados. 

As ocorrências de discing em forma de “sela” ou “prato” são pouco frequentes pelo 

observado nos 195 discos. Estes foram encontrados em apenas dez furos de sondagem, 

Tabela 4.17, e a princípio são ocorrências pontuais, identificadas em BIF e quartzo.  

A comparação entre a direção e o caimento dos furos com discing e o resultado obtido 

no ensaio de sobrefuração para as tensões principais indica que apenas o furo 

BFGD2616A possui orientação do seu eixo parecida à tensão σ3 medida no furo 1. No 

entanto, foi observada apenas uma ocorrência de discing em forma de “prato” neste 

furo, e assim, sua representatividade é muito baixa. A aderência observada entre o eixo 

dos furos BSED2577, BBAD2767, BGAD2714, BFGD2225 e BFGD2963 e a 

orientação das tensões σ1 e σ2 pode ocorrer, por exemplo, com alguma inversão das 

magnitudes das tensões principais mantendo-se suas direções.  

Ressalta-se que o ensaio de sobrefuração do furo 2  foi realizado em região de dobra e 

sua generalização para qualquer outra área pode não ser apropriada. Por isso, a 

semelhança observada entre o eixo dos furos com as medidas do furo 2 (σ1 e σ2) pode 

ter uma representatividade muito restrita. Embora, os resultados para as correlações 

descritas não tenham sido favoráveis deve-se sempre registrar essas ocorrências para 

posteriores análises. 
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Tabela 4.17 – Ocorrências de discing com forma de “sela” e “prato”. Comparação entre a direção dos furos e as tensões estimadas com sobrefuração. 

Furo  Tipo/Nu

mero 

Azimute Mergulho Litotipo e 

prof (m) 

Observação 

BSED2575 “prato” 179º 6º BIF/995 Não coincide com qualquer orientação estimada para as tensões 

principais. 

BSED2577 “sela” 142º 0º BIF/949 Direção e caimento do eixo do furo próximos à de σ1 do ensaio 

de sobrefuração na BIF. 

BBAD2767 “prato” 323º 16º BIF/892 Direção e caimento do eixo do furo próximos à de σ1 do ensaio 

de sobrefuração na BIF. 

BGAD2714 “sela”/ 

“prato” 

189º 53º BIF/932 Direção e caimento do eixo do furo próximos à de σ1 do ensaio 

de sobrefuração no XS. 

BGAD 2717 “prato” 207º 34º BIF/935 Não coincide com qualquer orientação estimada para as tensões 

principais. 

BFGD2225 “sela” 57º -14º QTZ/872 Direção e caimento do eixo do furo próximos à de σ2 do ensaio 

de sobrefuração na BIF. 

BFGD2244 “sela” 172º 8º QTZ/889 Não coincide com qualquer orientação estimada para as tensões 

principais. 

BFGD2954 “prato” 166º 9º BIF/1041 Não coincide com qualquer orientação estimada para as tensões 

principais. 

BFGD2963 “sela” 151º -2º QTZ/1041 Direção e caimento do eixo do furo próximos à de σ1 do ensaio 

de sobrefuração na BIF. 

BFGD2616A “prato” 293º 1º BIF/870 Direção e caimento do eixo do furo próximos à de σ3 do ensaio 

de sobrefuração no XS. 
 

Tensões principais 

(MPa) 

Furo 1 Furo 2 

σ1 188/60 

σ2 40/26 

σ3 304/14 

σ1 311/3 

σ2 42/9 

σ3 205/81 
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Distribuição espacial 

Após todas as análises descritas acima, os discings foram estudados sobre o ponto de 

vista de sua distribuição espacial na estrutura da “pera” na mina Cuiabá. Foi 

identificado que os intervalos de discings seguem um padrão de alinhamento 

concordante com o plunge médio da estrutura da mina. Esse plunge tem caimento para 

SE (Figura 3.11) e é orientado de acordo com as dobras de escala métrica associadas ao 

evento metamórfico D2, Rankin (2006), Tabela 3.2.  

No anexo XI, encontram-se os mapas com a distribuição dos alinhamentos de discing 

separados por região dos corpos. Os locais de ocorrência de discing foram então 

comparados com os mapas geológicos da mina e verificou-se que esses ocorrem nas 

regiões das dobras D2 citadas.  Os mapas do Anexo XI mostram os distintos pontos em 

que essas dobras foram mapeadas e o intervalo (de cor vermelha) do furo de sondagem 

com a descrição de discing está destacado.  

Essas dobras são mais evidentes nos corpos Serrotinho e Fonte Grande Sul onde a 

camada de BIF é espessa (5-15m) e sua estrutura geralmente pode ser visualizada em 

galeria. Para os corpos Balancão e Galinheiro essas dobras muitas vezes, não são 

reconhecidas facilmente devido ao rompimento da camada de BIF pelas estruturas 

denominadas como S3 (xistosidade com padrão N-S e mergulho verticalizado, Figura 

3.11C), conforme informação verbal de Ribeiro e Fernandes (2013). As dobras 

associadas ao evento D2 possuem plano axial de direção NE/SW e eixo de atitude 

médio igual a 125/30, Figura 4.36.  

Conforme já descrito, os discings estão associados aos locais de alta tensão que no caso 

da mina Cuiabá se justificam pela própria estrutura geológica regional da camada rúptil 

de BIF dobrada. A Figura 2.9 demonstrou a variação na magnitude das tensões in situ 

que estruturas em dobra, em que existem materiais com módulo de elasticidade 

diferentes, podem resultar nas tensões finais ao redor de uma escavação.  
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Figura 4.36 – Dobra (escala métrica) em BIF, contato litológico com metandesito (rocha 

encaixante). Destaque para xistosidade (Sn) e a lineação de interseção Ln2_12. 

As regiões dos furos que apresentaram intervalos com discing foram então checadas em 

campo. Identificou-se que essas regiões se associam a vários locais que intuitivamente 

são reconhecidos na mina como áreas de “alta tensão”.  Durante o desenvolvimento de 

galerias nesses locais com ocorrência de discing muitas vezes são reconhecidos 

fenômenos de instabilidade como abertura de trincas, “fatiamento” do maciço rochoso 

por concentração de tensão nas paredes da escavação, pequenos estalidos de rocha por 

fraturamento, entre outros.  

A Figura 4.37 exemplifica uma galeria no nível 15 Fonte Grande Sul, em que a BIF se 

encontra dobrada. Durante o seu desenvolvimento, trincas se iniciaram na região da 

charneira da dobra e contínuas camadas de BIF se abriram nas paredes da escavação 

gerando diversos ciclos de reinstalação de suporte. A estabilização da escavação só 

ocorreu quando toda a estrutura de dobra foi exposta conforme apresenta a Figura 4.37 

atingindo uma altura duas vezes a que havia sido dimensionada para a galeria. Foi 

identificado que furo BFGD2317 possui um intervalo com discing e está alinhado ao 

plunge dessa dobra. Os mapas do Anexo XI apresentam outros exemplos de galerias 

que durante o seu desenvolvimento tiveram indícios de instabilidade nas regiões de 

discing e dobramento.  

Sn 

Ln2_12 
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Figura 4.37 – Galeria de desenvolvimento 15FGS lado esquerdo em região de dobra. A galeria 

apresentou indícios de instabilidade sendo necessário a reinstalação de suporte depois de 

alcançado o dobro de sua altura dimensionada.   

  

Suportes não efetivos 

Contorno da galeria dimensionada 

Altura final da galeria  
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5  

CAPÍTULO 5 

DISCUSSÃO 

 

Os estudos realizados na presente dissertação tiveram o objetivo de caracterizar o 

campo de tensões in situ em que se insere a mina Cuiabá. No seu desenvolvimento foi 

aplicada a metodologia proposta por Stephansson e Zang (2012) para construção de um 

modelo final de tensões (FRSM) em uma região qualquer. Os trabalhos não seguiram 

necessariamente as etapas mostradas na Figura 5.1, uma vez que a mina já possuía 

ensaios de determinação de tensão de sobrefuração do ano de 2004. No entanto, todos 

os outros dados disponíveis e pertinentes sugeridos na metodologia foram considerados 

na sequência indicada.  

Na primeira fase da dissertação, foram analisados os dados necessários para a 

determinação do melhor modelo de tensões estimado, BESM. Concluiu-se, então, que: 

 A classe de tensão para os maciços rochosos na mina pertence aos tipos 

estrutural, alterado por escavações e in situ em seus pontos de far field.  

 A variação topográfica regional não afeta as tensões in situ nas profundidades 

estudadas, apesar de os vales e montanhas próximos à mina atingirem desníveis 

de quase 400m. 

 O projeto World Stress Map não possui nenhum dado que possa contribuir para 

o conhecimento das tensões in situ nas proximidades da mina Cuiaba. 

 Os litotipos foram descritos com relação às suas estruturas, contato entre eles e 

propriedades geomecânicas. Predominam, essencialmente, duas unidades na 

mina Cuiabá, uma formada por xistos com anisotropia acentuada (foliação) e 

outra constituída por BIF de caráter rúptil com valores de resistência à 

compressão maiores se comparados aos xistos (sendo uma diferença acima de 
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100MPa ). Esses litotipos também possuem módulo de Young com diferentes 

magnitudes sendo EBIF > EXISTOS.  

 

Figura 5.1 – Etapas seguidas da metodologia Stephansson e Zang (2012) para a dissertação.  

 As principais estruturas geológicas regionais e locais foram reconhecidas e as 

mais importantes são dobramentos de escala métrica. Os dobramentos com 

plunge para SE são responsáveis pelo rompimento e duplicação do pacote de 

BIF, gerando também uma situação de tensão estrutural. 
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 Os dados dos furos de sondagem disponíveis indicaram a ocorrência de discing 

como um dos métodos para estudo de avaliação das tensões in situ na mina. 

 Os furos de ventilação com quebras diametralmente opostas em cujo estudo 

aplicou-se a teoria dos breakouts. 

Os dados de discing e breakout foram, então, levantados e analisados na etapa seguinte, 

métodos de determinação de tensão (SMM). 

Na terceira etapa, denominada como determinação de tensão integrada ISD, dados do 

ensaio de sobrefuração e modelos numéricos foram utilizados em conjunto. A execução 

do ensaio de sobrefuração foi anterior ao início da dissertação, e por isso, este foi 

avaliado primeiramente para ser enquadrado como dado de entrada nas análises das 

quebras dos furos de ventilação. 

Os ensaios de sobrefuração foram realizados no xisto (nível 12, furo 1) e na BIF (nível 

14, furo 2) e indicaram resultados distintos tanto em orientação como em magnitude. Os 

ensaios realizados no nível 12 indicaram um controle da orientação da tensão principal 

(σ1 = 188/60) pelos planos de anisotropia. Embora, não tenha sido realizado o 

mapeamento geológico da galeria de execução do ensaio no nível 12, a orientação da 

tensão obtida é similar ao padrão regional para a foliação na mina, com atitude para S-

SE e mergulho entre 30º-50º.  

Os ensaios na BIF indicaram também que a orientação da tensão principal maior 

intercepta ortogonalmente essa camada, sendo concordante com o conhecimento teórico 

sobre condições em que materiais com diferentes módulos elásticos em contato alteram 

a orientação das tensões in situ. Os corpos mineralizados da mina Cuiabá possuem uma 

estrutura em formato de “pera” e são constituídos pela BIF que funciona como um 

anteparo para as tensões in situ devido ao seu módulo de Young ser mais rígido que o da 

encaixante.  Assim, as diferentes propriedades existentes entre as litologias interferem 

na orientação e magnitude das tensões in situ, fazendo com que na região de contato o 

campo de tensões near field seja diferente do far field, Figura 5.2. 
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Figura 5.2 – Representação esquemática da provável trajetória das tensões in situ na mina Cuiabá.   
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As magnitudes obtidas no ensaio do nível 14 indicaram valores altos e um k não usual. 

A análise do mapeamento geológico da região do ensaio ressaltou a existência de uma 

dobra de escala métrica na BIF no local. As dobras na mina Cuiabá são responsáveis 

pela modificação da geometria da camada de BIF e representam heterogeneidades 

capazes de perturbar a orientação e a magnitude das tensões in situ nas adjacências de 

suas estruturas. 

Os resultados obtidos para as tensões em ambos os níveis, no entanto, adotaram o 

maciço rochoso como isotrópico e, devido à falta de ensaios triaxiais para determinação 

das propriedades elásticas dos litotipos, essas foram adotadas com base no 

conhecimento já adquirido pela mina. Estimativas realizadas para o ensaio do nível 12 

adotando o maciço como anisotrópico foram avaliadas como de baixa confiabilidade 

devido aos parâmetros de entrada. Ressalta-se que não se deve fazer comparação entre 

as duas medições com o propósito de escolher uma delas como a correta para a mina 

Cuiabá e sim tê-las como dados de ensaio para futura utilização.  

Analisaram-se, então, as quebras nos furos de ventilação na etapa dos métodos de 

medição de tensão (SMM). Embora se tenha o conhecimento de que o maciço rochoso 

das rochas encaixantes na mina Cuiabá seja constituído por xistos e que estes 

apresentam planos de anisotropia (foliação) bem definidos, as quebras dos furos de 

ventilação foram avaliadas com a teoria de breakouts que na literatura se aplicam a 

situações isotrópicas. As quebras nos furos não se mostraram bons indicadores para 

determinação das tensões in situ como os breakouts onde escavações circulares 

apresentam quebras diametralmente opostas na direção da tensão principal 

intermediária.  

Foram elaborados modelos numéricos 3D elásticos para avaliação da posição das 

quebras nos furos de ventilação com a mudança dos parâmetros de entrada da 

orientação das tensões in situ. Os modelos numéricos compuseram a etapa de 

determinação de tensão integrada (ISD) em que dados de campo juntamente com os 

resultados de ensaios de sobrefuração fizeram parte da modelagem.  
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Dentro dos modelos avaliados testaram-se diferentes orientações para a tensão principal 

maior, mantendo as propriedades do maciço rochoso fixas. Devido à anisotropia do 

maciço, foi utilizado o conceito de juntas ubíquas como artifício de modelagem 

numérica para representação da foliação, considerando seu azimute e mergulho médio 

em cada furo de ventilação. Os modelos numéricos tiveram o objetivo de comparar a 

região de maior concentração da tensão cisalhante e a posição da quebra na parede do 

furo (em campo). Os modelos numéricos indicaram que a região de concentração de 

tensão maior ao redor do furo é controlada pela posição dos planos de foliação com a 

escavação e independe da orientação das tensões in situ.  

As quebras existentes nos furos de ventilação foram, então, compreendidas pelo 

mecanismo de ruptura por buckling, uma vez que constituem a simples flexão das 

camadas de foliação do xisto que se rompem por tensão induzida ao redor da escavação. 

Essas quebras são facilitadas quando a parede do furo se paraleliza com a atitude da 

foliação, θ<20º. A Figura 4.20 apresenta um furo de ventilação, indicando o que seriam 

os planos de foliação da rocha encaixante. Em ângulos quase ortogonais como o 

mostrado, as quebras não ocorrem. Ábacos de Hutchinson e Diederichs (1996) mostram 

ainda que a tensão necessária para essas quebras ocorrerem é bem menor se comparada 

à resistência à compressão uniaxial da rocha intacta. 

Relações empíricas para determinação do valor de k (KH*) com o uso de breakouts 

também foram estudadas, porém sem muito sucesso. Essas relações são mais adequadas 

a maciços isotrópicos e as quebras observadas na mina Cuiabá ultrapassam os limites 

propostos pela teoria de Zoback et al. (1985), Figura 4.15. 

Ainda como parte da etapa de SMM, consideraram-se os intervalos de discing que 

ocorrem nas sondagens da mina Cuiabá. Para este fenômeno foram analisados diversos 

parâmetros, tais como, frequência por litotipo, corpo mineralizado, equipamento de 

sondagem, espessura, relação angular entre o eixo do furo e a anisotropia (bandamento 

composicional da BIF), forma e distribuição espacial. Sendo que avaliando estes 

parâmetros verificou-se que: 

 Não ocorre predominância dos fenômenos de discings por corpo mineralizado; 
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 Não existe qualquer predominância da ocorrência dos discings em função dos 

equipamentos de sondagem; 

 O fenômeno de discing ocorre sempre nos litotipos com caráter rúptil, maior 

proporção na BIF sem sulfeto e também em veios de quartzo; 

 As quebras não são facilitadas pela anisotropia do bandamento da BIF; 

 A utilização de ábacos e expressões empíricas para o cálculo da tensão σ1 com 

os dados das espessuras dos discings não demonstrou ser confiável quando 

comparados ao valor de magnitude obtido no ensaio de sobrefuração do nível 

14 (Furo 2); 

 A forma predominante dos discings é em forma de “pastilha”. De acordo com 

estudos supracitados, isso indica que não existe paralelismo entre o eixo do furo 

e as tensões principais;  

 Os discings são controlados espacialmente pelas dobras regionais da camada de 

BIF. Constatou-se que os mesmos estão alinhados no plunge dos dobramentos 

com mergulho para SE nos corpos Serrotinho, Fonte Grande Sul, Balancão e 

Galinheiro. Esses locais, durante o desenvolvimento das galerias de exposição 

do minério, já apresentaram, na mina, problemas de estabilidade geomecânica 

como overbreak, diversos ciclos de instalação de suporte e instalação de 

suportes mais efetivos não usuais; 

 Embora seja conhecida na literatura técnica a relação entre o eixo do furo e a 

tensão menor (σ3) para formação dos discings em forma de “sela” e “prato”, os 

dados analisados não mostraram semelhança na sua orientação (eixo do furo) 

quando comparada às medidas com o ensaio de sobrefuração (Furos 1 e 2), 

execto para o furo BFGD2616A. Entretanto, este é uma ocorrência isolada de 

baixa representatividade. O conhecimento de que os discings ocorrem nas 

regiões de dobra pode explicar este fato. As regiões de dobra possuem suas 

complexidades e modificam o campo de tensões far field criando uma outra 

condição local, podendo gerar valores diferentes para a orientação de σ3. 
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 Os furos da mina Cuiabá não são orientados, por isso os dados de discing não 

puderam ser utilizados como indicadores para orientação das tensões in situ (σ1 

e σ2) nos casos em que estes ocorrem com formato de “sela”. No entanto, estes 

se mostraram como valiosos indicadores de regiões de alta tensão e fornecem à 

área de planejamento de mina junto com a de mecânica de rochas informações 

essenciais para o dimensionamento, suporte e sequenciamento de escavações. 

Regiões de alta tensão devem receber um tratamento diferenciado em seu 

desenvolvimento.  

A metodologia de Stephansson e Zang (2012) mostrou-se efetiva para o estudo das 

tensões in situ na Mina Cuiabá. A criação de um modelo final de tensões, no entanto, é 

algo momentâneo e continuamente deve ser revisto à medida que novos ensaios e 

modelagens numéricas sejam feitos.  Ainda que seja usual apresentar valores médios e 

únicos para as tensões in situ de uma região qualquer, a mina Cuiabá mostrou ter suas 

peculiaridades devido a sua composição e passado geológico e que dependendo da 

escala de trabalho a ser adotada para dimensionamentos de suas escavações, como por 

exemplo, modelagens globais ou locais, suas características devem ser ressaltadas e não 

ignoradas. A aplicação por completo da metodologia demandaria ainda a execução de 

ensaios de determinação das tensões in situ com distintos métodos e que 

consequentemente, permitiriam confrontar também dados de ensaios diretos. Esses 

podem constituir, portanto estudos futuros de tensão in situ para a mina Cuiabá. 
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6  

CAPÍTULO 6 

CONCLUSÃO E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

A metodologia proposta pela ISRM para determinação das tensões in situ de uma região 

mostrou-se efetiva nos estudos realizados na mina Cuiabá. Foi avaliada a aplicabilidade 

de métodos indiretos para estimar as tensões in situ na sua orientação e magnitude com 

a utilização de ábacos, formúlas empíricas e modelos numéricos.  Dois ensaios de 

sobrefuração realizados na rocha mineralizada e na encaixante foram interpretados e 

constituem dados valiosos sobre as tensões na mina. No entanto, a realização de novos 

ensaios diretos poderá validar ou não os resultados obtidos.   

Os métodos analisados de breakout, ensaios diretos e discing poderão futuramente ser 

considerados ou não para acrescentarem maiores informações das tensões in situ em 

profundidade conforme descrito abaixo: 

 Breakout 

As rupturas diametralmente opostas que apresentam os furos de ventilação na mina 

Cuiabá, breakouts, eram consideradas como possíveis indicadores da orientação das 

tensões in situ. Entretanto, devido à foliação existente nos xistos, foi demonstrado que 

esses planos controlam as rupturas analisadas, dependendo apenas do ângulo entre a 

parede do furo e o plano de anisotropia. A utilização da posição das quebras para 

orientar as tensões principais (horizontais) é, portanto, imprópria no caso da mina 

Cuiabá e da mesma forma não podem ser empregadas (as quebras) para estimar a razão 

entre as magnitudes das tensões horizontais. 

 Ensaios de tensão in situ 

A mina Cuiabá encontra-se atualmente com operações de lavra já no nível 15 (900m 

profundidade), ou seja, um nível já abaixo da primeira determinação de tensão in situ 

realizada no nível 14, no ano de 2004. Assim, recomendam-se novas campanhas de 
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ensaios de determinação das tensões in situ que irão fornecer dados sobre as condições 

que suas escavações estarão sujeitas em um futuro próximo. Os métodos sugeridos 

podem ser, por exemplo, ensaios de sobrefuração (novamente) e fraturamento 

hidráulico. O primeiro ensaio de sobrefuração forneceu informações muito relevantes 

sobre as condições de tensão nos níveis 12 e 14 e por isso, a realização de um novo 

ensaio deste tipo é válida.  

A utilização de técnicas de fraturamento hidráulico para ensaiar as rochas encaixantes 

pode ser utilizada definindo algumas premissas, uma vez que a fratura (hidrofratura) 

pode ser controlada e direcionada pelos planos de anisotropia. Trabalhos como o de 

Ljunggren et al. (2003) já ressaltaram as limitações do método igualmente em domínios 

de alta tensão e com ocorrência de discing. A partir dessas restrições, a escolha pelo 

método de fraturamento hidráulico, se feita, deve, primeiramente, priorizar seu ensaio 

na formação ferrífera bandada devido a sua relativa homogeneidade se comparada aos 

xistos e evitar zonas de dobras onde podem ocorrer discings e as tensões se 

apresentarem modificadas pela estrutura geológica. 

Vale ressaltar que o conhecimento do tensor das tensões in situ nessas regiões de dobra 

com ocorrência de discing, poderá ser uma informação isolada. Dificilmente o resultado 

de um ensaio nas regiões de dobra pode ser considerado em outros locais, uma vez que 

o comportamento das tensões in situ,diante das variações de espessura da camada de 

BIF, concentração de sulfetos, geometria da dobra e outros fatores, pode ser muito 

variável.  

Portanto, a melhor condição para se obter determinações de tensão in situ, com um grau 

de incerteza menor, é a realização de um ensaio de fraturamento hidráulico ou 

sobrefuração nos locais de BIF, sem ocorrência de discing, dobra ou qualquer outra 

anisotropia como, por exemplo, falhas, fraturas ou veios de quartzo que são registrados 

na mina.  

A condição ideal para a programação dos ensaios de tensões in situ futuros é que estes 

pudessem ser realizados em vários locais da “pera”, abrangendo todos os corpos 

mineralizados para confirmação do efeito de reorientação das tensões na camada rígida 
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(BIF) e assim, idealizar um tratamento estatístico dos dados. No entanto, caso exista 

interesse em uma nova campanha de ensaios menos onerosa, os mesmos podem se 

restringir às regiões de maior interesse econômico e geomecânico. 

 Discing 

A maior importância evidenciada pelos discings para propósitos práticos da mina 

Cuiabá é a utilização destes para zoneamento geomecânico das regiões de alta tensão. 

Este zoneamento fornecerá informações ao planejamento de mina indicando as regiões 

do corpo de minério em que o desenvolvimento das galerias deverá ter um controle 

maior no processo de detonação, dimensionamento de suportes e sequenciamento com 

outras escavações. Além disso, considera-se importante que estas informações de 

discings sejam integradas com o modelo geológico na identificação das regiões das 

dobras.  

Devido à sua localização nos eixos das dobras regionais, tentativas de se estimar as 

tensões in situ com dados sobre a espessura do discing podem indicar valores pontuais e 

de baixa confiabilidade, conforme foi demonstrado nos estudos dessa dissertação.  

A utilização dos discings para estimativa da direção das tensões in situ é dependente 

também da orientação dos testemunhos de sondagem. Em uma nova campanha 

exploratória caso seja realizada a orientação dos testemunhos recomenda-se registrar os 

trechos com discings, em especial os com formato de “sela”.  

As tensões in situ também podem futuramente ser estimadas com a utilização de 

retroanálises em programadas de modelagem numérica, 2D ou 3D. Essas análises 

podem inicialmente considerar como dado de entrada os valores obtidos nos ensaios de 

sobrefuração e assim, irem calibrando suas magnitudes e orientações.  

A compreensão do campo de tensões in situ na Mina Cuiabá constitui um aprendizado 

contínuo que deve ser aperfeiçoado considerando o maior número de informações e 

ensaios, à medida que a operação de lavra for atingindo níveis mais profundos e 

exigentes do ponto de vista geomecânico.  
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Apesar dos trabalhos de lavra subterrânea datar desde o ano 1985, a importância do 

conhecimento do campo de tensão in situ tem se tornado cada vez mais relevante à 

medida que a mina atinge profundidades maiores e consideráveis com suas escavações. 

Na última década, o projeto de expansão levou a mina a ter uma maior taxa de produção 

de minério e diante de diversas frentes de lavra e desenvolvimento operando, a resposta 

do maciço rochoso é questão chave não apenas de segurança como também de garantia 

de produção. A continuação das atividades na mina Cuiabá depende, sem dúvida, da 

valorização e aplicação do conhecimento fundamental das condições das tensões in situ 

que estarão sujeitas suas escavações.   
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Anexo I 

MAPA TOPOGRÁFICO DA MINA CUIABÁ  
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Anexo II 

MAPA DE LOCALIZAÇÃO DOS ENSAIOS DE SOBREFURAÇÃO 
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Localização do ensaio realizado no nível 14. 
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Anexo III 

MAPA GEOLÓGICO DO REALCE 14 FONTE GRANDE SUL      
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 Pontos levantados no mapeamento do realce 14 Fonte Grande Sul.  

 

PONTO 87 88 89 90 

Litotipo BIFS BIFS BIFS BIFS 

Data 17/08/2011 17/08/2011 19/08/2011 19/08/2011 

X -1126,73 -1156,98 -1184,51 -1233,56 

Y -1965,25 -1966,55 -1973,00 -1952,05 

Z 87,70 87,70 87,70 87,70 

SnDipD 112 115 130 120 

SnDip 40 30 35 20 

S3DipD - 70 - - 

S3Dip - 70 - - 

FalhaDipD 75 - - - 

FalhaDip 40 - - - 

F1DipD 110 2 - 354 

F1Dip 70 80 - 75 

F2DipD 10 295 - - 

F2Dip 50 85 - - 

F3DipD 170 160 - 185 

F3Dip 80 70 - 55 

L21Az - 112 95 118 

L21Caim - 25 28 20 

L32Az - - - 165 

L32Caim - - - 30 

Sn= foliação; F1, F2, F3= fraturas; L21= lineação de interseção; L32= lineação de 

crenulação. DipD= azimute; Dip= mergulho; Az= Azimute; Caim= caimento ou 

mergulho. 
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Anexo IV 

RESUMO DOS ENSAIOS DE SOBREFURAÇÃO 

Parâmetros elásticos fornecidos pela Mina para XS (furo 1) e BIF (furo 2). 

Posição do ensaio Número do furo E (GPa) ν 

Nível 12 1 60 0.25 

Nível 14 2 80 0.25 

 
Resumo das tensões calculadas para o furo 1 no nível 12, considerando a litotipo  XS com 

propriedades isotrópicas. Eixo y considerado vertical. 

Número 

do teste 

Tensão normal (MPa) Tensão cisalhante (MPa) 

σx σy σz σxy σyz σzx 

1 10.8 21.05 18.88 1.18 -2.23 4.85 

2 17.34 22.23 19.8 1.82 -2.52 4.93 

3 16.46 26.49 20.04 3.36 -2.21 5.56 

Média 16.9 24.36 19.92 2.59 -2.365 5.245 

 

Resumo das tensões principais médias calculadas para os três ensaios do furo 1 no nível 12, 

considerando as propriedades isotrópicas da tabela acima apresentada neste Anexo. 

Furo 1 Tensões principais (MPa) Azimute Mergulho 

Media σ1= 24.4 

σ2= 22.46 

σ3=10.84 

188º 

40º 

304º 

60º 

26º 

14º 

 

Resumo das tensões calculadas para o furo 2 no nível 14, considerando a litotipo  BIF com 

propriedades isotrópicas. Eixo y considerado vertical. 

Número do 

teste 

Tensão normal (MPa) Tensão cisalhante (MPa) 

σx σy σz σxy σyz σzx 

1 51.16 21.51 43.79 -0.63 2.18 -16.68 

3 49.22 20.74 47.29 -0.32 2.64 -17.42 

Média (1  e 3) 50.19 21.125 45.54 -0.475 2.41 -17.05 

 

Resumo das tensões principais médias calculadas para os dois ensaios do furo 2 no nível 14, 

considerando as propriedades isotrópicas da tabela acima. 

Furo 2 Tensões principais (MPa) Azimute Mergulho 

Media σ1= 65.15 

σ2= 30.89 

311º 

42º 

3º 

9º 
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σ3=20.81 205º 81º 

 

Resumo das tensões do furo 2 no nível 14 com distintas propriedades elásticas. 

Teste E (GPa) ν  σxx σyy σzz σxy σyz σzx 

   MPa MPa MPa MPa MPa MPa 

1 80 0.13 43.93 16.05 40.42 0.87 2.14 -16.41 

3 80 0.13 41.72 15.54 43.81 1.41 2.73 -17.35 

1 90 0.13 49.42 18.06 45.47 0.98 2.41 -18.46 

3 90 0.13 46.93 17.49 49.29 1.59 3.07 -19.52 

1 99 0.13 54.36 19.86 50.02 1.08 2.65 -20.31 

3 99 0.13 51.63 19.24 54.21 1.75 3.37 -21.47 

1 99 0.2 59.24 23.69 52.18 -0.39 2.96 -20.39 

3 99 0.2 56.71 22.88 56.44 0.12 3.61 -21.41 

1 99 0.25 63.28 26.69 54.15 -1.51 3.2 -20.58 

3 99 0.25 60.88 25.74 58.47 -1.11 3.81 -21.49 

 

Resumo das tensões principais para os dois ensaios realizados no furo 2 do nível 14 com 

propriedades isotrópicas. 

Teste E 

(GPa) 

ν σ1 σ2 

 

σ3 

 

   MPa Azi Merg MPa Azi Merg MPa Azi Merg 

1 80 0.13 58.69 312 1 26.14 42 12 15.57 217 78 

3 80 0.13 60.17 317 1 26.17 47 15 14.73 222 75 

1 90 0.13 66.03 312 1 29.41 42 12 17.51 217 78 

3 90 0.13 67.69 317 1 29.45 47 15 16.58 222 75 

1 99 0.13 72.63 312 1 32.35 42 12 19.26 217 78 

3 99 0.13 74.45 317 1 32.39 47 15 18.23 222 75 

1 99 0.2 76.5 310 2 35.36 41 10 23.26 206 80 

3 99 0.2 78.09 315 3 35.71 45 12 22.23 213 78 

1 99 0.25 79.99 309 3 37.85 39 8 26.29 195 82 

3 99 0.25 81.41 314 4 38.46 44 9 25.22 202 81 

 

Melhor ajuste para as tensões do furo 2 no nível 14. 

Teste E 

(GPa) 

ν  σx σy σz σxy σyz σzx 

   MPa MPa MPa MPa MPa MPa 

Média 99 0.25 62.08 26.22 56.31 -1.31 3.51 -21.04 
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Melhor ajuste para as tensões principais do furo 2 no nível 14. 

Teste E 

(GPa) 

ν σ1 σ2 

 

σ3 

 

   MPa Azi Merg MPa Azi Merg MPa Azi Merg 

Média 99 0.25 80.7 311.5 3.5 38.155 41.5 8.5 25.755 198.5 81.5 

 

Propriedades anisotrópicas para o xisto, XS. 

Litotipo E 

(normal)  

(GPa) 

E 

(plano) 

(GPa) 

ν  

(normal) 

ν  

(no plano) 

G  

normal  

(GPa) 

G no 

plano 

(GPa) 

XS 22 17 0.11 0.35 8.4 6.3 

 

Resultado das tensões principais calculadas para o furo 1 considerando as propriedades da 

tabela acima para propriedades anisotrópicas. 

 

Furo 1 - XS 

Tensões principais (MPa) Azimute Mergulho 

σ1= 6.4 

σ2= 5.7 

σ3=1.7 

183º 

59.19º 

294.95º 

31.16º 

43.09º 

31.02º 

 
 



 

  

 

V.1 
 

Anexo V 

MAPAS DE LOCALIZAÇÃO DOS FUROS DE VENTILAÇÃO 
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Local: Nível 9 e 10 
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Local: Nível 11 
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Local: Nível 12 
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Local: Nível 13 
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Local: Nível 14 
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Local: Nível 15 
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Anexo VI 

DADOS DE CAMPO DOS FUROS DE VENTILAÇÃO 

 

Data ID X max Y Z X min Y Z Nível

Posição 

Descrição

Dip 

direction Dip max Dip min Diam Comp Quebra Tipo

Extensão 

lateral da 

quebra (m)

Profundida

de da 

quebra (m)

Dip 

direction 

quebra Rocha

Estr

utur

a Dip Dir Dip

20/06/12 14SER LD -1460 -1765 211 -1474 -1863 89 12 TOPO 179 47 52 1,5 157 NÃO MAN Sn 154 41

Sn 148 45

20/06/12 13FGSLD -1420 -1782 212 -1434 -1832 155 12 TOPO 165 48 46 2,1 77 NÃO MAN Sn 138 25

Sn 152 40

20/06/12 13.1FGSLD -1442 -1783 212 -1448 -1805 187 12 TOPO 160 47 47 2,1 33 SIM

TRIANG

ULAR 0.78, 0.8

1.6, 2.13, 

2.18, 2.13, 

2.05, 2.2 MAN Sn 130 45

Sn 141 50

20/06/12 13.1SERLE -1455 -1785 211 -1460 -1809 188 12 TOPO 162 44 43 1,5 34 SIM

TRIANG

ULAR

0.49, 0.49, 

0.58, 0.54 1.66, 1.45 153º MAN Sn 131 40

Sn 133 47

20/06/12 13.1SERLD -1799 -1708 278 -1815 -1783 196 11 TOPO 162 45 48 2,1 111 SIM

ABERTA 

E 

PROFU

NDA 0.8

1.93, 2.2, 

2.08, 1.98

Teto 

(10graus 

a dir) MANX Sn 165 45

30graus 

anti-

horario Sn 160 32

30/10/12 13.1SERLD -1799 -1708 278 -1815 -1783 196 11 TOPO 162 45 48 3 111 SIM

ABERTA 

E 

PROFU

NDA

0.10, 0.80, 

0.86

0,4 além 

do 

diãmetro

Teto 

(10graus 

a dir) MAN Sn 204 45

Sn 188 35

20/06/12 12GALLD -2034 -1728 268 -2059 -1759 224 11 TOPO 218 48 48 2 59 SIM 0.5 MANX Sn 135 36

Sn 150 40

30/10/12 12GALLD -2034 -1728 268 -2059 -1759 224 11 TOPO 218 48 48 2 59 SIM

PROFU

NDA

0.60 a 0.80 

(aproximad

amente)

0,1 além 

do 

diâmetro 

275º (25 

E) MBA Sn 162 35

Sn 142 40

Dados gerais Dados Quebra Geologia
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Data ID X max Y Z X min Y Z Nível

Posição 

Descrição

Dip 

direction Dip max Dip min Diam Comp Quebra Tipo

Extensão 

lateral da 

quebra (m)

Profundida

de da 

quebra (m)

Dip 

direction 

quebra Rocha

Estr

utur

a Dip Dir Dip

20/06/12 12GALLE -1933 -1506 260 -1971 -1508 222 11 TOPO 90 44 44 2,1 53 NÃO MANX Sn 185 56

Sn 172 34

30/10/12 12GALLE -1933 -1506 260 -1971 -1508 222 11 TOPO 90 44 44 2,1 53 NÃO MBA Sn 172 34

Sn 194 50

14.1FGSLE -1038 -1689 149 -1040 -1712 119 14 BASE 174 52 52 2,1 37 NÃO MAN Sn 160 70

SIM Sn 170 26

25/08/12 14VENT -1394 -1764 211 -1447 -1805 148 14 BASE 127 44 42 2,1 92 NÃO MANX Sn 156 34

Sn 160 33

Sn 180 30

25/08/12 14FGSLD -1291 -1859 135 -1311 -1897 92 14 TOPO 152 44 45 2,1 60 INICIANDO

TRIANG

ULAR 0.5 160º MNAX Sn 157 26

Sn 147 30

25/08/12 14INFRA -1210 -1799 131 -1265 -1832 76 14 TOPO 121 41 2,4 83 NÃO MANX Sn 194 32

Sn 168 33

Sn 183 35

25/08/12 14LIG -1262 -1774 126 -1305 -1809 59 14 TOPO 130 52 48 2,4 86 NÃO MANX Sn 150 42

Sn 210 32

Sn 132 25

25/08/12 1 -1380 -1739 272 -1481 -1773 127 14 BASE 108 57 52 3 179 NÃO MAN Sn 110 55

Sn 155 28

Sn 154 37

25/08/12 2 -1373 -1729 270 -1373 -1729 270 14 BASE 108 51 48 3,1 180 NÃO MAN

25/08/12 15SER -1168 -1965 73 -1181 -1982 22 15 TOPO 142 67 67 2,1 56 NÃO MANX Sn 160 43

Sn 154 42

25/08/12 15FGS -1144 -1956 74 -1156 -1987 23 15 TOPO 158 57 53 2,1 61 SIM

TRIANG

ULAR 0.7 MANX Sn 117 45

Sn 156 40

25/09/12 9BALLD -2134 -1231 465 -2181 -1257 411 9 BASE 118 44 44 76 NÃO MANX Sn 138 48

Sn 126 42

737 Sn 130 45

30/10/12 N9 -1951 -1463 409 -1994 -1497 263 11 BASE 190 70 66 2,4 156 NÃO MAN

30/10/12 9GALNIVEL -2094 -1424 397 -2154 -1535 265 11 BASE 151 48 43 3,1 183 SIM

ABERTA 

E RASA

1.02,0.98, 

1.07, 1.20, 

0.95, 1.27, 

1.12, 1.24, 

1.10, 0.84, 

0.88, 1.06, 

0.94, 1.00

3.34, 3.32, 

3.20, 3.25, 

3.22, 3.19, 

3.32 160º MANX Sn 131 44

Sn 121 46

Sn 145 39

Dados gerais Dados Quebra Geologia
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Data ID X max Y Z X min Y Z Nível

Posição 

Descrição

Dip 

direction Dip max Dip min Diam Comp Quebra Tipo

Extensão 

lateral da 

quebra (m)

Profundida

de da 

quebra (m)

Dip 

direction 

quebra Rocha

Estr

utur

a Dip Dir Dip

30/10/12 14.1SERLD -1709 -1731 276 -1787 -1825 130 11 TOPO 132 51 47 2,1 189 SIM

ABERTA 

E RASA 0.75

0.15 além 

do 

diâmetro

Teto 

(20graus 

dir) MANX Sn 155 39

30/10/12 13SERLD -1777 -1740 277 -1783 -1806 170 11 TOPO 180 58 58 2,1 125 SIM

ABERTA, 

INICIAN

DO 0.84 Teto MANX Sn 155 39

05/11/12 9GAL realce -2284 -1303 468 -2333 -1336 407 9 BASE 126 45 45 1,5 85 NÃO MANX Sn 140 33

Sn 125 34

08/11/12 8BALLD -2397 -1262 528 -2438 -1285 481 8 BASE 120 44 44 1,5 67 NÃO MBA Sn 128 22

551 Sn 133 35

612 Sn 115 35

Sn 110 30

22/11/12 8GALLD -2515 -1420 533 -2575 -1424 474 8 BASE 86 44 44 1,5 280 NÃO MBA Sn 130 35

22/11/12 7DIST_1 -1776 -1226 523 -1823 -1285 393 7 TOPO 37 60 57 1,8 149 NÃO MANX Sn 91 39

22/11/12 7DIST_2 -1751 -1219 523 -1818 -1288 395 7 TOPO 42 53 52 1,8 159 NÃO MANX Sn 91 39

22/11/12 7INFRA -1862 -1333 584 -1921 -1344 524 7 BASE 79 45 45 2,4 84 NÃO MANX Sn 192 47

Sn 197 50

24/01/13 15VENT -1281 -1844 134 -1294 -1897 11 15 BASE 166 66 65 3,2 134 SIM MANX Sn 164 31

Sn 153 35

Sn 140 36

Sn 155 40

Sn 170 50

Sn 180 20

Sn 130 30

24/01/13 14.1VENT -1001 -1646 149 -1044 -1666 91 14 TOPO 115 52 49 2,4 74 NÃO MANX Sn 144 26

Sn 165 32

16/02/13 10.1FGS -1555 -1424 409 -1597 -1446 372 9 TOPO 121 41 41 2,1 56 NÃO MANX Sn 178 50

Sn 165 41

Sn 167 37

16/02/13 10.2FGS -1486 -1436 410 -1541 -1476 334 9 TOPO 125 48 48 2,1 102 NÃO MANX Sn 152 36

Sn 133 32

16/02/13 11FGS -1406 -1443 411 -1511 -1520 287 9 TOPO 126 45 41 2,1 179 NÃO MANX Sn 156 32

Sn 142 36

16/02/13 N7 -1668 -1294 526 -1772 -1353 411 9 BASE 119 43 43 165 NÃO MANX Sn 115 35

Sn 129 31

Sn 123 34

05/06/13 15DRV -1225 -1827 132 -1270 -1864 71 15 BASE 130 46 46 84 SIM RASA MANX Sn 130 30

10/06/13 11Bal LD -2056 -1409 398 -2167 -1443 276 11 BASE 107 47 47 167 SIM X2CL Sn

Dados gerais Dados Quebra Geologia
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*Esp Desc= espaçamento das descontinuidades, FF= frequência de fratura, Pers= persistência, Abert= abertura, Rug= Rugosidade, Preen= 

preenchimento, Alt= alteração, JW= condição de água, Jn= número de famílias, Ja= alteração das juntas, SRF= tensão. 

UCS 
Esp Desc 

(cm)
FF/m RQD Pers Abert Rug Preen Alt JW RMR(basico) RQD Jn Jr Ja Jw SRF Q

14SER LD R4 20-60 8 81 0 6 3 6 6 15 70 81 3 1,5 0,75 1 5 11

13FGSLD R4 20-60 8 81 0 6 3 6 6 15 70 81 3 1,5 0,75 1 5 11

13.1FGSLD R4 20-60 8 81 0 6 3 6 6 15 70 81 3 1,5 0,75 1 5 11

13.1SERLE R4 20-60 6 88 0 6 3 6 6 15 70 88 3 1,5 0,75 1 5 12

13.1SERLD R4 20-60 4 94 0 6 3 6 6 15 73 94 3 1,5 0,75 1 5 13

13.1SERLD R4 20-60 4 94 0 6 3 6 0 15 67 94 2 1,5 0,75 1 5 19

12GALLD R4 20-60 6 88 0 6 3 6 6 15 70 88 2 1 0,75 1 5 12

12GALLD R4 20-60 4 94 0 6 1 6 0 15 65 94 2 1 0,75 1 5 13

12GALLE R4 20-60 4 94 0 6 3 6 6 15 73 94 2 1,5 0,75 1 5 19

12GALLE R4 20-60 4 94 0 6 3 6 0 15 67 94 2 1,5 0,75 1 5 19

14VENT R4 60-200 4 94 0 6 3 6 6 15 78 94 2 1,5 0,75 1 5 19

14FGSLD R4 60-200 4 94 0 6 3 6 6 15 78 94 2 1,5 0,75 1 5 19

14INFRA R4 60-200 4 94 0 6 3 6 6 15 78 94 2 1,5 0,75 1 5 19

14LIG R4 60-200 4 94 0 6 3 6 6 15 78 94 2 1,5 0,75 1 5 19

1 R4 60-200 4 94 0 6 3 6 6 15 78 94 2 1,5 0,75 1 5 19

2 R4 60-200 4 94 0 6 3 6 6 15 78 94 2 1,5 0,75 1 5 19

15SER R4 60-200 4 94 0 6 3 6 6 15 78 94 2 1,5 0,75 1 5 19

15FGS R4 60-200 4 94 0 6 3 6 6 15 78 94 2 1,5 0,75 1 5 19

9BALLD R4 20-60 6 88 0 6 3 6 0 15 64 88 2 1,5 0,75 1 5 18

9GALNIVEL R4 20-60 4 94 0 6 3 6 0 15 67 94 2 1,5 0,75 1 5 19

14.1SERLD R4 20-60 4 94 0 6 3 6 0 15 67 94 2 1,5 0,75 1 5 19

13SERLD R4 20-60 4 94 0 6 3 6 0 15 67 94 2 1,5 0,75 1 5 19

9GAL realce R4 60-200 4 94 0 6 1 6 0 15 70 94 2 1 0,75 1 5 13

8BALLD R4 20-60 - - 0 6 3 6 0 15 - - - - - - - -

8GALLD R4 20-60 - - 0 6 3 6 0 15 - - - - - - - -

10.1FGS R4 20-60 5 91 0 6 1 6 0 15 65 91 4 1 0,75 1 5 6

10.2FGS R4 20-60 5 91 0 6 3 6 0 15 67 91 4 1 0,75 1 5 6

11FGS R4 20-60 5 91 0 6 3 6 0 15 67 91 4 1 0,75 1 5 6

N7 R4 <60 4 94 0 6 1 6 0 15 60 94 2 1 0,75 1 5 13

15DRV R4 60-200 4 94 0 6 3 6 0 15 72 94 - - - - - -

11Bal LD R4 20-60 9 77 0 6 3 6 6 15 70 77 3 1,5 1 1 5 8

RMR Q
NOME

Classificação de maciços rochosos
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Anexo VII 

FOTOS DOS FUROS DE VENTILAÇÃO 

 
14 SERROTINHO LADO DIREITO (14SER LD) 

  

13.1 FONTE GRANDE SUL LADO DIREITO (13.1FGS LD)
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13.1SERROTINHO LADO ESQUERDO (13.1SER LE) 

 

 

14.1FONTE GRANDE SUL LADO ESQUERDO (14.1FGS LE) 
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14 VENTILAÇÃO (14VENT) 

 

14 FONTE GRANDE SUL LADO DIREITO (14FGS LD) 
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14 LIGAÇÃO (14LIG) 

 

15 VENTILAÇÃO (15VENT) 
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2 

 

 

15 FONTE GRANDE SUL (15FGS) 
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 N9 

 

 9 GALINHEIRO NIVEL (9 GAL NIVEL) 
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14.1SERROTINHO LADO DIREITO (14.1SER LD) 

 

13 SERROTINHO LADO DIREITO (13SER LD) 
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Anexo VIII 

RESULTADOS DOS MODELOS NUMÉRICOS DOS FUROS DE 

VENTILAÇÃO 

 
15FGS 

σ1 311/3 

 
σ1 356/3 

 
σ1 266/3 
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15SER  

σ1 311/3 

 

σ1 356/3 

 

σ1 266/3 
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Raise 9Gal 

σ1 311/3 

 

σ1 356/3 

 

σ1 266/3 
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14INFRA 

σ1 311/3 

 

σ1 356/3 

 

σ1 266/3 
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14LIG 

σ1 311/3 

 

σ1 356/3 

 

σ1 266/3 

 

 



 

VIII.6 
 

15VENT 

σ1 311/3 

 

σ1 356/3 

 

σ1 266/3 
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Anexo IX 

DESCRIÇÃO DOS FUROS DE SONDAGEM COM DISCING 

 

 

 

Data Furo Corpo Sonda Azimute Mergulho Cota prof De Ate Lito Tipo L(cm) R (cm) D L/D L/R α

05/07/12 BSED2575 Serrotinho SD06 179 6 -14 994,00 225,50 225,89 BIF PASTILHA 1,39 1,81 3,62 0,38 0,77 30-60°

05/07/12 BSED2575 Serrotinho SD06 179 6 -14 994,00 225,50 225,89 BIF PASTILHA 1,25 1,81 3,62 0,35 0,69 30-60°

05/07/12 BSED2575 Serrotinho SD06 179 6 -14 994,00 225,50 225,89 BIF PASTILHA 1,43 1,81 3,62 0,40 0,79 30-60°

05/07/12 BSED2575 Serrotinho SD06 179 6 -15 995,00 229,34 229,36 BIF PASTILHA 1,12 1,81 3,62 0,31 0,62 30-60°

05/07/12 BSED2575 Serrotinho SD06 179 6 -15 995,00 229,34 229,36 BIF PASTILHA 0,96 1,81 3,62 0,27 0,53 30-60°

05/07/12 BSED2575 Serrotinho SD06 179 6 -15 995,00 229,64 229,67 BIF PASTILHA 1,22 1,81 3,62 0,34 0,67 30-60°

05/07/12 BSED2575 Serrotinho SD06 179 6 -15 995,00 229,64 229,67 BIF PASTILHA 0,97 1,81 3,62 0,27 0,54 30-60°

05/07/12 BSED2575 Serrotinho SD06 179 6 -15 995,00 230,96 232,78 BIF PRATO 0,76 1,81 3,62 0,21 0,42 30-60°

05/07/12 BSED2575 Serrotinho SD06 179 6 -15 995,00 230,96 232,78 BIF PRATO 0,41 1,81 3,62 0,11 0,23 30-60°

05/07/12 BSED2575 Serrotinho SD06 179 6 -15 995,00 230,96 232,78 BIF PRATO 1,21 1,81 3,62 0,33 0,67 30-60°

05/07/12 BSED2575 Serrotinho SD06 179 6 -15 995,00 230,96 232,78 BIF PRATO 0,62 1,81 3,62 0,17 0,34 30-60°

05/07/12 BSED2575 Serrotinho SD06 179 6 -15 995,00 230,96 232,78 BIF PRATO 1,23 1,81 3,62 0,34 0,68 30-60°

05/07/12 BSED2575 Serrotinho SD06 179 6 -15 995,00 230,96 232,78 BIF PRATO 0,64 1,81 3,62 0,18 0,35 30-60°

05/07/12 BSED2575 Serrotinho SD06 179 6 -15 995,00 230,96 232,78 BIF PRATO 1,05 1,81 3,62 0,29 0,58 30-60°

05/07/12 BSED2575 Serrotinho SD06 179 6 -15 995,00 230,96 232,78 BIF PRATO 0,74 1,81 3,62 0,20 0,41 30-60°

05/07/12 BSED2575 Serrotinho SD06 179 6 -15 995,00 230,96 232,78 BIF PRATO 0,81 1,81 3,62 0,22 0,45 30-60°

05/07/12 BSED2575 Serrotinho SD06 179 6 -15 995,00 230,96 232,78 BIF PRATO 0,93 1,81 3,62 0,26 0,51 30-60°

05/07/12 BSED2575 Serrotinho SD06 179 6 -15 995,00 230,96 232,78 BIF PRATO 0,58 1,81 3,62 0,16 0,32 30-60°

05/07/12 BSED2575 Serrotinho SD06 179 6 -15 995,00 230,96 232,78 BIF PRATO 1,04 1,81 3,62 0,29 0,57 30-60°

05/07/12 BSED2575 Serrotinho SD06 179 6 -15 995,00 230,96 232,78 BIF PRATO 0,98 1,81 3,62 0,27 0,54 30-60°

05/07/12 BSED2575 Serrotinho SD06 179 6 -15 995,00 230,96 232,78 BIF PRATO 1,15 1,81 3,62 0,32 0,64 30-60°

05/07/12 BSED2575 Serrotinho SD06 179 6 -15 995,00 230,96 232,78 BIF PRATO 0,83 1,81 3,62 0,23 0,46 30-60°

13/07/12 BSED2577 Serrotinho SD06 142 0 -29 949,00 262,86 266,88 BIF PASTILHA 1,04 1,81 3,62 0,29 0,57 60-90°

13/07/12 BSED2577 Serrotinho SD06 142 0 -29 949,00 262,86 266,88 BIF PASTILHA 0,56 1,81 3,62 0,15 0,31 60-90°

13/07/12 BSED2577 Serrotinho SD06 142 0 -29 949,00 262,86 266,88 BIF PASTILHA 1,09 1,81 3,62 0,30 0,60 60-90°

13/07/12 BSED2577 Serrotinho SD06 142 0 -29 949,00 262,86 266,88 BIF PASTILHA 0,55 1,81 3,62 0,15 0,30 60-90°

13/07/12 BSED2577 Serrotinho SD06 142 0 -29 949,00 262,86 266,88 BIF PASTILHA 1,23 1,81 3,62 0,34 0,68 60-90°

13/07/12 BSED2577 Serrotinho SD06 142 0 -29 949,00 262,86 266,88 BIF PASTILHA 1,42 1,81 3,62 0,39 0,78 60-90°

13/07/12 BSED2577 Serrotinho SD06 142 0 -29 949,00 262,86 266,88 BIF PASTILHA 0,85 1,81 3,62 0,23 0,47 60-90°
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Data Furo Corpo Sonda Azimute Mergulho Cota prof De Ate Lito Tipo L(cm) R (cm) D L/D L/R α

13/07/12 BSED2577 Serrotinho SD06 142 0 -29 949,00 262,86 266,88 BIF PASTILHA 1,24 1,81 3,62 0,34 0,69 60-90°

13/07/12 BSED2577 Serrotinho SD06 142 0 -29 949,00 262,86 266,88 BIF PASTILHA 1,13 1,81 3,62 0,31 0,62 60-90°

13/07/12 BSED2577 Serrotinho SD06 142 0 -29 949,00 262,86 266,88 BIF PASTILHA 1,15 1,81 3,62 0,32 0,64 60-90°

13/07/12 BSED2577 Serrotinho SD06 142 0 -29 949,00 262,86 266,88 BIF PASTILHA 1,05 1,81 3,62 0,29 0,58 60-90°

13/07/12 BSED2577 Serrotinho SD06 142 0 -29 949,00 262,86 266,88 BIF PASTILHA 0,77 1,81 3,62 0,21 0,43 60-90°

13/07/12 BSED2577 Serrotinho SD06 142 0 -29 949,00 262,86 266,88 BIF CELA 1,04 1,81 3,62 0,29 0,57 60-90°

13/07/12 BSED2577 Serrotinho SD06 142 0 -29 949,00 262,86 266,88 BIF PASTILHA 1,34 1,81 3,62 0,37 0,74 60-90°

13/07/12 BSED2577 Serrotinho SD06 142 0 -29 949,00 262,86 266,88 BIF PASTILHA 0,82 1,81 3,62 0,23 0,45 60-90°

13/07/12 BSED2577 Serrotinho SD06 142 0 -29 949,00 262,86 266,88 BIF PASTILHA 1,04 1,81 3,62 0,29 0,57 60-90°

13/07/12 BSED2577 Serrotinho SD06 142 0 -29 949,00 262,86 266,88 BIF CELA 1,12 1,81 3,62 0,31 0,62 60-90°

13/07/12 BSED2577 Serrotinho SD06 142 0 -29 949,00 262,86 266,88 BIF CELA 0,82 1,81 3,62 0,23 0,45 60-90°

13/07/12 BSED2577 Serrotinho SD06 142 0 -29 949,00 262,86 266,88 BIF CELA 1,19 1,81 3,62 0,33 0,66 60-90°

13/07/12 BSED2577 Serrotinho SD06 142 0 -29 949,00 262,86 266,88 BIF CELA 1,44 1,81 3,62 0,40 0,80 60-90°

13/07/12 BSED2577 Serrotinho SD06 142 0 -29 949,00 262,86 266,88 BIF CELA 1,15 1,81 3,62 0,32 0,64 60-90°

13/07/12 BSED2577 Serrotinho SD06 142 0 -29 949,00 262,86 266,88 BIF PASTILHA 1,01 1,81 3,62 0,28 0,56 60-90°

13/07/12 BSED2577 Serrotinho SD06 142 0 -29 949,00 262,86 266,88 BIF PASTILHA 1,51 1,81 3,62 0,42 0,83 60-90°

13/07/12 BSED2577 Serrotinho SD06 142 0 -29 949,00 262,86 266,88 BIF PASTILHA 1,12 1,81 3,62 0,31 0,62 60-90°

31/07/12 BBAD2767 Balancão SD05 323 16 48 892,00 174,83 176,20 BIF PRATO 0,71 1,81 3,62 0,20 0,39 0-30°

31/07/12 BBAD2767 Balancão SD05 323 16 48 892,00 174,83 176,20 BIF PASTILHA 1,13 1,81 3,62 0,31 0,62 0-30°

31/07/12 BBAD2767 Balancão SD05 323 16 48 892,00 174,83 176,20 BIF PASTILHA 1,00 1,81 3,62 0,28 0,55 0-30°

31/07/12 BBAD2767 Balancão SD05 323 16 48 892,00 174,83 176,20 BIF PASTILHA 1,27 1,81 3,62 0,35 0,70 0-30°

31/07/12 BBAD2767 Balancão SD05 323 16 48 892,00 174,83 176,20 BIF PRATO 0,78 1,81 3,62 0,22 0,43 0-30°

31/07/12 BBAD2767 Balancão SD05 323 16 48 892,00 174,83 176,20 BIF PASTILHA 1,59 1,81 3,62 0,44 0,88 0-30°

31/07/12 BBAD2767 Balancão SD05 323 16 48 892,00 174,83 176,20 BIF PRATO 1,01 1,81 3,62 0,28 0,56 0-30°

31/07/12 BBAD2767 Balancão SD05 323 16 48 892,00 174,83 176,20 BIF PASTILHA 1,70 1,81 3,62 0,47 0,94 0-30°

31/07/12 BBAD2767 Balancão SD05 323 16 48 892,00 174,83 176,20 BIF PRATO 0,86 1,81 3,62 0,24 0,48 0-30°

31/07/12 BBAD2767 Balancão SD05 323 16 48 892,00 174,83 176,20 BIF PRATO 1,18 1,81 3,62 0,33 0,65 0-30°

17/08/12 BFGD2954 Fonte Grande Sul SD08 166 9 -101 1041,00 213,52 215,92 BIF PASTILHA 1,46 1,81 3,62 0,40 0,81 30-60°

17/08/12 BFGD2954 Fonte Grande Sul SD08 166 9 -101 1041,00 213,52 215,92 BIF PASTILHA 0,81 1,81 3,62 0,22 0,45 30-60°

17/08/12 BFGD2954 Fonte Grande Sul SD08 166 9 -101 1041,00 213,52 215,92 BIF PASTILHA 0,48 1,81 3,62 0,13 0,27 30-60°

17/08/12 BFGD2954 Fonte Grande Sul SD08 166 9 -101 1041,00 213,52 215,92 BIF PASTILHA 1,21 1,81 3,62 0,33 0,67 30-60°

17/08/12 BFGD2954 Fonte Grande Sul SD08 166 9 -101 1041,00 213,52 215,92 BIF PASTILHA 0,78 1,81 3,62 0,22 0,43 30-60°

17/08/12 BFGD2954 Fonte Grande Sul SD08 166 9 -101 1041,00 213,52 215,92 BIF PASTILHA 1,30 1,81 3,62 0,36 0,72 0-30°

17/08/12 BFGD2954 Fonte Grande Sul SD08 166 9 -101 1041,00 213,52 215,92 BIF PASTILHA 0,72 1,81 3,62 0,20 0,40 0-30°

17/08/12 BFGD2954 Fonte Grande Sul SD08 166 9 -101 1041,00 213,52 215,92 BIF PASTILHA 1,18 1,81 3,62 0,33 0,65 0-30°

17/08/12 BFGD2954 Fonte Grande Sul SD08 166 9 -101 1041,00 213,52 215,92 BIF PASTILHA 0,65 1,81 3,62 0,18 0,36 0-30°

17/08/12 BFGD2954 Fonte Grande Sul SD08 166 9 -101 1041,00 213,52 215,92 BIF PASTILHA 0,86 1,81 3,62 0,24 0,48 0-30°

17/08/12 BFGD2954 Fonte Grande Sul SD08 166 9 -101 1041,00 213,52 215,92 BIF PASTILHA 0,79 1,81 3,62 0,22 0,44 0-30°
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Data Furo Corpo Sonda Azimute Mergulho Cota prof De Ate Lito Tipo L(cm) R (cm) D L/D L/R α

17/08/12 BFGD2954 Fonte Grande Sul SD08 166 9 -101 1041,00 213,52 215,92 BIF PASTILHA 1,36 1,81 3,62 0,38 0,75 0-30°

17/08/12 BFGD2954 Fonte Grande Sul SD08 166 9 -101 1041,00 213,52 215,92 BIF PRATO 0,34 1,81 3,62 0,09 0,19 0-30°

17/08/12 BFGD2954 Fonte Grande Sul SD08 166 9 -101 1041,00 213,52 215,92 BIF PASTILHA 0,72 1,81 3,62 0,20 0,40 0-30°

17/08/12 BFGD2954 Fonte Grande Sul SD08 166 9 -101 1041,00 213,52 215,92 BIF PRATO 0,68 1,81 3,62 0,19 0,38 0-30°

17/08/12 BFGD2954 Fonte Grande Sul SD08 166 9 -101 1041,00 213,52 215,92 BIF PASTILHA 0,54 1,81 3,62 0,15 0,30 0-30°

17/08/12 BFGD2954 Fonte Grande Sul SD08 166 9 -101 1041,00 213,52 215,92 BIF PASTILHA 0,85 1,81 3,62 0,23 0,47 0-30°

17/08/12 BFGD2954 Fonte Grande Sul SD08 166 9 -101 1041,00 213,52 215,92 BIF PASTILHA 1,08 1,81 3,62 0,30 0,60 0-30°

17/08/12 BFGD2954 Fonte Grande Sul SD08 166 9 -101 1041,00 213,52 215,92 BIF PASTILHA 1,18 1,81 3,62 0,33 0,65 0-30°

17/08/12 BFGD2954 Fonte Grande Sul SD08 166 9 -101 1041,00 213,52 215,92 BIF PASTILHA 0,82 1,81 3,62 0,23 0,45 0-30°

17/08/12 BFGD2954 Fonte Grande Sul SD08 166 9 -101 1041,00 213,52 215,92 BIF PASTILHA 0,94 1,81 3,62 0,26 0,52 0-30°

17/08/12 BGAD2714 Galinheiro SD04 189 53 68 932,00 133,17 136,76 BIF PASTILHA 1,18 1,76 3,52 0,34 0,67 0-30°

17/08/12 BGAD2714 Galinheiro SD04 189 53 68 932,00 133,17 136,76 BIF CELA 0,92 1,76 3,52 0,26 0,52 0-30°

17/08/12 BGAD2714 Galinheiro SD04 189 53 68 932,00 133,17 136,76 BIF PASTILHA 1,26 1,76 3,52 0,36 0,72 0-30°

17/08/12 BGAD2714 Galinheiro SD04 189 53 68 932,00 133,17 136,76 BIF PASTILHA 0,96 1,76 3,52 0,27 0,55 0-30°

17/08/12 BGAD2714 Galinheiro SD04 189 53 68 932,00 133,17 136,76 BIF PRATO 1,38 1,76 3,52 0,39 0,78 30-60°

17/08/12 BGAD2714 Galinheiro SD04 189 53 68 932,00 133,17 136,76 BIF PASTILHA 1,15 1,76 3,52 0,33 0,65 30-60°

17/08/12 BGAD2714 Galinheiro SD04 189 53 68 932,00 133,17 136,76 BIF PRATO 0,67 1,76 3,52 0,19 0,38 30-60°

17/08/12 BGAD2714 Galinheiro SD04 189 53 68 932,00 133,17 136,76 BIF PASTILHA 1,58 1,76 3,52 0,45 0,90 30-60°

13/09/12 BGAD2717 Galinheiro SD04 207 34 45 935,00 235,85 235,93 BIF PASTILHA 1,18 1,76 3,52 0,34 0,67 30-60°

13/09/12 BGAD2717 Galinheiro SD04 207 34 45 935,00 235,85 235,93 BIF PRATO 1,24 1,76 3,52 0,35 0,70 30-60°

13/09/12 BGAD2717 Galinheiro SD04 207 34 45 935,00 239,83 239,87 BIF PASTILHA 1,01 1,76 3,52 0,29 0,57 0-30°

13/09/12 BGAD2717 Galinheiro SD04 207 34 45 935,00 239,83 239,87 BIF PRATO 0,72 1,76 3,52 0,20 0,41 0-30°

13/09/12 BGAD2717 Galinheiro SD04 207 34 42 938,00 241,00 241,54 BIF PASTILHA 1,59 1,76 3,52 0,45 0,90 30-60°

13/09/12 BGAD2717 Galinheiro SD04 207 34 42 938,00 241,00 241,54 BIF PASTILHA 1,30 1,76 3,52 0,37 0,74 30-60°

13/09/12 BGAD2717 Galinheiro SD04 207 34 42 938,00 241,00 241,54 BIF PASTILHA 1,36 1,76 3,52 0,39 0,77 30-60°

13/09/12 BGAD2717 Galinheiro SD04 207 34 42 938,00 241,00 241,54 BIF PASTILHA 1,06 1,76 3,52 0,30 0,60 30-60°

13/09/12 BGAD2717 Galinheiro SD04 207 34 42 938,00 241,00 241,54 BIF PASTILHA 0,87 1,76 3,52 0,25 0,49 30-60°

13/09/12 BGAD2717 Galinheiro SD04 207 34 42 938,00 241,00 241,54 BIF PASTILHA 0,66 1,76 3,52 0,19 0,38 30-60°

19/10/12 BSED2450 Serrotinho SD06 167 25 -23 923,00 142,75 145,50 BIF PASTILHA 1,10 1,81 3,62 0,30 0,61 0-30°

19/10/12 BSED2450 Serrotinho SD06 167 25 -23 923,00 142,75 145,50 BIF PASTILHA 0,88 1,81 3,62 0,24 0,49 0-30°

19/10/12 BSED2450 Serrotinho SD06 167 25 -23 923,00 142,75 145,50 BIF PASTILHA 0,96 1,81 3,62 0,27 0,53 0-30°

19/10/12 BSED2450 Serrotinho SD06 167 25 -23 923,00 142,75 145,50 BIF PASTILHA 0,89 1,81 3,62 0,25 0,49 0-30°

19/10/12 BSED2461 Serrotinho SD06 224 12 -68 968,00 191,80 195,00 BIF PASTILHA 1,03 1,81 3,62 0,28 0,57 0-30°

26/10/12 BFGD2955 Fonte Grande Sul SD08 173 10 -100 1040,00 205,80 206,70 BIF PASTILHA 0,59 1,81 3,62 0,16 0,33 30-60°

26/10/12 BFGD2955 Fonte Grande Sul SD08 173 10 -100 1040,00 205,80 206,70 BIF PASTILHA 0,89 1,81 3,62 0,25 0,49 30-60°

26/10/12 BFGD2955 Fonte Grande Sul SD08 173 10 -100 1040,00 205,80 206,70 BIF PASTILHA 1,15 1,81 3,62 0,32 0,64 30-60°

26/10/12 BFGD2955 Fonte Grande Sul SD08 173 10 -100 1040,00 205,80 206,70 BIF PASTILHA 1,14 1,81 3,62 0,31 0,63 30-60°

26/10/12 BFGD2955 Fonte Grande Sul SD08 173 10 -100 1040,00 205,80 206,70 BIF PASTILHA 1,48 1,81 3,62 0,41 0,82 30-60°
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Data Furo Corpo Sonda Azimute Mergulho Cota prof De Ate Lito Tipo L(cm) R (cm) D L/D L/R α

26/10/12 BFGD2955 Fonte Grande Sul SD08 173 10 -100 1040,00 205,80 206,70 BIF PASTILHA 1,06 1,81 3,62 0,29 0,59 60-90°

16/11/12 BFGD2616A Fonte Grande Sul SD01 293 1 50 870,00 9,25 50,00 BIF PASTILHA 0,82 1,76 3,52 0,23 0,47 0-30°

16/11/12 BFGD2616A Fonte Grande Sul SD01 293 1 50 870,00 9,25 50,00 BIF PASTILHA 1,00 1,76 3,52 0,28 0,57 0-30°

16/11/12 BFGD2616A Fonte Grande Sul SD01 293 1 50 870,00 9,25 50,00 BIF PASTILHA 0,97 1,76 3,52 0,28 0,55 0-30°

16/11/12 BFGD2616A Fonte Grande Sul SD01 293 1 50 870,00 9,25 50,00 BIF PASTILHA 0,99 1,76 3,52 0,28 0,56 0-30°

16/11/12 BFGD2616A Fonte Grande Sul SD01 293 1 50 870,00 9,25 50,00 BIF PASTILHA 1,38 1,76 3,52 0,39 0,78 0-30°

16/11/12 BFGD2616A Fonte Grande Sul SD01 293 1 50 870,00 9,25 50,00 BIF PASTILHA 0,92 1,76 3,52 0,26 0,52 0-30°

16/11/12 BFGD2616A Fonte Grande Sul SD01 293 1 50 870,00 9,25 50,00 BIF PASTILHA 1,04 1,76 3,52 0,30 0,59 0-30°

16/11/12 BFGD2616A Fonte Grande Sul SD01 293 1 50 870,00 9,25 50,00 BIF PRATO 0,80 1,76 3,52 0,23 0,45 0-30°

16/11/12 BFGD2616A Fonte Grande Sul SD01 293 1 50 870,00 9,25 50,00 BIF PASTILHA 0,95 1,76 3,52 0,27 0,54 0-30°

16/11/12 BFGD2616A Fonte Grande Sul SD01 293 1 50 870,00 9,25 50,00 BIF PASTILHA 1,02 1,76 3,52 0,29 0,58 0-30°

16/11/12 BFGD2317 Fonte Grande Sul SD06 101 3 0 900,00 182,85 183,10 BIF PASTILHA 1,35 1,81 3,62 0,37 0,75 0-30°

16/11/12 BFGD2317 Fonte Grande Sul SD06 101 3 0 900,00 182,85 183,10 BIF PASTILHA 1,11 1,81 3,62 0,31 0,61 0-30°

16/11/12 BFGD2317 Fonte Grande Sul SD06 101 3 0 900,00 182,85 183,10 BIF PASTILHA 1,13 1,81 3,62 0,31 0,62 0-30°

19/10/12 BSED2461 Serrotinho SD06 224 12 -69 969,00 199,00 199,04 BIFS PASTILHA 1,21 1,81 3,62 0,33 0,67 0-30°

16/11/12 BFGD2334 Fonte Grande Sul SD06 121 5 -16 916,00 200,10 200,21 BIFS PASTILHA 0,71 1,81 3,62 0,20 0,39 0-30°

16/11/12 BFGD2334 Fonte Grande Sul SD06 121 5 -16 916,00 200,10 200,21 BIFS PASTILHA 1,15 1,81 3,62 0,32 0,64 0-30°

22/01/13 BFGD2963 Fonte Grande Sul SD08 150 -1 -101 1041,00 263,16 263,26 BIFS PASTILHA 0,92 1,81 3,62 0,25 0,51 0-30°

05/07/12 BSED2575 Serrotinho SD06 163 20 26 954,00 33,09 33,13 QTZ PASTILHA 1,23 1,81 3,62 0,34 0,68 0-30°

05/07/12 BSED2575 Serrotinho SD06 163 20 26 954,00 33,09 33,13 QTZ PASTILHA 1,31 1,81 3,62 0,36 0,72 0-30°

05/07/12 BSED2575 Serrotinho SD06 163 20 26 954,00 33,09 33,13 QTZ PASTILHA 0,81 1,81 3,62 0,22 0,45 0-30°

13/07/12 BSED2577 Serrotinho SD06 134 20 -1 961,00 109,34 109,66 QTZ PASTILHA 0,92 1,81 3,62 0,25 0,51 30-60°

13/07/12 BSED2577 Serrotinho SD06 134 20 -1 961,00 109,34 109,66 QTZ PASTILHA 1,27 1,81 3,62 0,35 0,70 30-60°

10/09/12 BFGD2957 Fonte Grande Sul SD08 143 0 -85 1025,00 269,12 269,20 QTZ PASTILHA 1,37 1,81 3,62 0,38 0,76 0-30°

10/09/12 BFGD2957 Fonte Grande Sul SD08 143 0 -85 1025,00 269,12 269,20 QTZ PASTILHA 1,21 1,81 3,62 0,33 0,67 0-30°

10/09/12 BFGD2957 Fonte Grande Sul SD08 143 0 -85 1025,00 271,74 271,85 QTZ PASTILHA 0,63 1,81 3,62 0,17 0,35 0-30°

10/09/12 BFGD2957 Fonte Grande Sul SD08 143 0 -85 1025,00 271,74 271,85 QTZ PASTILHA 0,69 1,81 3,62 0,19 0,38 0-30°

10/09/12 BFGD2957 Fonte Grande Sul SD08 143 0 -85 1025,00 271,74 271,85 QTZ PASTILHA 0,64 1,81 3,62 0,18 0,35 0-30°

10/09/12 BFGD2957 Fonte Grande Sul SD08 143 0 -85 1025,00 271,74 271,85 QTZ PASTILHA 0,46 1,81 3,62 0,13 0,25 0-30°

10/09/12 BFGD2957 Fonte Grande Sul SD08 143 0 -85 1025,00 271,74 271,85 QTZ PASTILHA 0,94 1,81 3,62 0,26 0,52 0-30°

10/09/12 BFGD2957 Fonte Grande Sul SD08 143 0 -85 1025,00 271,74 271,85 QTZ PASTILHA 0,65 1,81 3,62 0,18 0,36 0-30°

10/09/12 BFGD2957 Fonte Grande Sul SD08 143 0 -85 1025,00 271,74 271,85 QTZ PASTILHA 0,69 1,81 3,62 0,19 0,38 0-30°

10/09/12 BFGD2957 Fonte Grande Sul SD08 143 0 -85 1025,00 271,74 271,85 QTZ PASTILHA 0,85 1,81 3,62 0,23 0,47 0-30°

10/09/12 BFGD2957 Fonte Grande Sul SD08 143 0 -85 1025,00 271,74 271,85 QTZ PASTILHA 0,81 1,81 3,62 0,22 0,45 0-30°

10/09/12 BFGD2957 Fonte Grande Sul SD08 143 0 -85 1025,00 271,74 271,85 QTZ PASTILHA 0,66 1,81 3,62 0,18 0,36 0-30°

10/09/12 BFGD2957 Fonte Grande Sul SD08 143 0 -85 1025,00 272,48 272,55 QTZ PASTILHA 0,74 1,81 3,62 0,20 0,41 0-30°

10/09/12 BFGD2957 Fonte Grande Sul SD08 143 0 -85 1025,00 272,48 272,55 QTZ PASTILHA 0,77 1,81 3,62 0,21 0,43 0-30°

10/09/12 BFGD2957 Fonte Grande Sul SD08 143 0 -85 1025,00 272,48 272,55 QTZ PASTILHA 0,85 1,81 3,62 0,23 0,47 0-30°



 

IX.5 
 

 

Data Furo Corpo Sonda Azimute Mergulho Cota prof De Ate Lito Tipo L(cm) R (cm) D L/D L/R α

10/09/12 BFGD2957 Fonte Grande Sul SD08 143 0 -85 1025,00 278,34 278,46 QTZ PASTILHA 1,16 1,81 3,62 0,32 0,64 0-30°

10/09/12 BFGD2957 Fonte Grande Sul SD08 143 0 -85 1025,00 278,34 278,46 QTZ PASTILHA 1,19 1,81 3,62 0,33 0,66 0-30°

10/09/12 BFGD2957 Fonte Grande Sul SD08 143 0 -85 1025,00 278,34 278,46 QTZ PASTILHA 0,98 1,81 3,62 0,27 0,54 0-30°

13/09/12 BGAD2717 Galinheiro SD04 195 31 138 862,00 69,90 70,00 QTZ PASTILHA 1,58 1,76 3,52 0,45 0,90 0-30°

13/09/12 BGAD2717 Galinheiro SD04 195 31 138 862,00 69,90 70,00 QTZ PASTILHA 1,14 1,76 3,52 0,32 0,65 0-30°

08/10/12 BGAD2721A Galinheiro SD04 136 58 103 897,00 91,65 91,85 QTZ PASTILHA 1,22 1,76 3,52 0,35 0,69 30-60°

08/10/12 BGAD2721A Galinheiro SD04 136 58 103 897,00 91,65 91,85 QTZ PASTILHA 1,25 1,76 3,52 0,36 0,71 30-60°

08/10/12 BGAD2721A Galinheiro SD04 136 58 103 897,00 91,65 91,85 QTZ PASTILHA 1,05 1,76 3,52 0,30 0,60 30-60°

08/10/12 BGAD2721A Galinheiro SD04 124 42 103 897,00 91,65 91,85 QTZ PASTILHA 1,33 1,76 3,52 0,38 0,76 30-60°

08/10/12 BGAD2721A Galinheiro SD04 124 42 165 835,00 9,26 9,49 QTZ PASTILHA 1,31 1,76 3,52 0,37 0,74 0-30°

08/10/12 BGAD2721A Galinheiro SD04 124 42 165 835,00 9,26 9,49 QTZ PASTILHA 1,23 1,76 3,52 0,35 0,70 0-30°

08/10/12 BGAD2721A Galinheiro SD04 124 42 165 835,00 9,26 9,49 QTZ PASTILHA 1,29 1,76 3,52 0,37 0,73 0-30°

19/10/12 BSED2461 Serrotinho SD06 224 12 -68 968,00 191,80 195,00 QTZ PASTILHA 0,85 1,81 3,62 0,23 0,47 30-60°

19/10/12 BSED2461 Serrotinho SD06 224 12 -68 968,00 191,80 195,00 QTZ PASTILHA 0,73 1,81 3,62 0,20 0,40 30-60°

16/11/12 BFGD2616A Fonte Grande Sul SD01 293 1 50 870,00 9,25 50,00 QTZ PASTILHA 0,78 1,76 3,52 0,22 0,44 30-60°

16/11/12 BFGD2616A Fonte Grande Sul SD01 293 1 50 870,00 9,25 50,00 QTZ PASTILHA 0,73 1,76 3,52 0,21 0,41 30-60°

16/11/12 BFGD2616A Fonte Grande Sul SD01 293 1 50 870,00 9,25 50,00 QTZ PASTILHA 0,88 1,76 3,52 0,25 0,50 30-60°

16/11/12 BFGD2616A Fonte Grande Sul SD01 293 1 50 870,00 9,25 50,00 QTZ PASTILHA 1,15 1,76 3,52 0,33 0,65 30-60°

16/11/12 BFGD2616A Fonte Grande Sul SD01 293 1 50 870,00 9,25 50,00 QTZ PASTILHA 0,63 1,76 3,52 0,18 0,36 30-60°

16/11/12 BFGD2616A Fonte Grande Sul SD01 293 1 50 870,00 9,25 50,00 QTZ PASTILHA 1,08 1,76 3,52 0,31 0,61 30-60°

16/11/12 BFGD2616A Fonte Grande Sul SD01 293 1 50 870,00 9,25 50,00 QTZ PASTILHA 0,77 1,76 3,52 0,22 0,44 30-60°

16/11/12 BFGD2616A Fonte Grande Sul SD01 293 1 50 870,00 9,25 50,00 QTZ PASTILHA 0,55 1,76 3,52 0,16 0,31 30-60°

16/11/12 BFGD2616A Fonte Grande Sul SD01 293 1 50 870,00 9,25 50,00 QTZ PASTILHA 0,68 1,76 3,52 0,19 0,39 30-60°

16/11/12 BFGD2616A Fonte Grande Sul SD01 293 1 50 870,00 9,25 50,00 QTZ PASTILHA 0,92 1,76 3,52 0,26 0,52 30-60°

16/11/12 BFGD2616A Fonte Grande Sul SD01 293 1 50 870,00 9,25 50,00 QTZ PASTILHA 0,84 1,76 3,52 0,24 0,48 30-60°

16/11/12 BFGD2616A Fonte Grande Sul SD01 293 1 50 870,00 9,25 50,00 QTZ PASTILHA 0,95 1,76 3,52 0,27 0,54 30-60°

16/11/12 BFGD2616A Fonte Grande Sul SD01 293 1 50 870,00 9,25 50,00 QTZ PASTILHA 1,40 1,76 3,52 0,40 0,80 30-60°

16/11/12 BFGD2616A Fonte Grande Sul SD01 293 1 50 870,00 9,25 50,00 QTZ PASTILHA 0,53 1,76 3,52 0,15 0,30 30-60°

16/11/12 BFGD2616A Fonte Grande Sul SD01 293 1 50 870,00 9,25 50,00 QTZ PASTILHA 0,69 1,76 3,52 0,20 0,39 30-60°

16/11/12 BFGD2616A Fonte Grande Sul SD01 293 1 50 870,00 9,25 50,00 QTZ PASTILHA 1,18 1,76 3,52 0,34 0,67 30-60°

16/11/12 BFGD2616A Fonte Grande Sul SD01 293 1 50 870,00 9,25 50,00 QTZ PASTILHA 1,06 1,76 3,52 0,30 0,60 30-60°

16/11/12 BFGD2616A Fonte Grande Sul SD01 293 1 50 870,00 9,25 50,00 QTZ PASTILHA 0,92 1,76 3,52 0,26 0,52 30-60°

16/11/12 BFGD2616A Fonte Grande Sul SD01 293 1 50 870,00 9,25 50,00 QTZ PASTILHA 0,54 1,76 3,52 0,15 0,31 0-30°

16/11/12 BFGD2616A Fonte Grande Sul SD01 293 1 50 870,00 9,25 50,00 QTZ PASTILHA 0,84 1,76 3,52 0,24 0,48 0-30°

16/11/12 BFGD2616A Fonte Grande Sul SD01 293 1 50 870,00 9,25 50,00 QTZ PASTILHA 1,07 1,76 3,52 0,30 0,61 0-30°

16/11/12 BFGD2616A Fonte Grande Sul SD01 293 1 50 870,00 9,25 50,00 QTZ PASTILHA 0,86 1,76 3,52 0,24 0,49 0-30°

16/11/12 BFGD2255 Fonte Grande Sul SD06 57 -14 48 872,00 84,65 84,80 QTZ PASTILHA 1,09 1,81 3,62 0,30 0,60 30-60°

16/11/12 BFGD2255 Fonte Grande Sul SD06 57 -14 48 872,00 84,65 84,80 QTZ PASTILHA 1,25 1,81 3,62 0,35 0,69 30-60°



 

IX.6 
 

 

 

 

Data Furo Corpo Sonda Azimute Mergulho Cota prof De Ate Lito Tipo L(cm) R (cm) D L/D L/R α

16/11/12 BFGD2255 Fonte Grande Sul SD06 57 -14 48 872,00 84,65 84,80 QTZ CELA 0,95 1,81 3,62 0,26 0,52 30-60°

16/11/12 BFGD2244 Fonte Grande Sul SD04 172 8 31 889,00 141,10 141,60 QTZ PASTILHA 0,85 1,76 3,52 0,24 0,48 30-60°

16/11/12 BFGD2244 Fonte Grande Sul SD04 172 8 31 889,00 141,10 141,60 QTZ PASTILHA 1,01 1,76 3,52 0,29 0,57 30-60°

16/11/12 BFGD2244 Fonte Grande Sul SD04 172 8 31 889,00 141,10 141,60 QTZ PASTILHA 0,92 1,76 3,52 0,26 0,52 30-60°

16/11/12 BFGD2244 Fonte Grande Sul SD04 172 8 31 889,00 141,10 141,60 QTZ PASTILHA 0,83 1,76 3,52 0,24 0,47 30-60°

16/11/12 BFGD2244 Fonte Grande Sul SD04 172 8 31 889,00 142,15 142,40 QTZ PASTILHA 0,68 1,76 3,52 0,19 0,39 30-60°

16/11/12 BFGD2244 Fonte Grande Sul SD04 172 8 31 889,00 142,15 142,40 QTZ CELA 0,95 1,76 3,52 0,27 0,54 30-60°

16/11/12 BFGD2244 Fonte Grande Sul SD04 172 8 31 889,00 142,15 142,40 QTZ PASTILHA 1,03 1,76 3,52 0,29 0,59 30-60°

16/11/12 BFGD2244 Fonte Grande Sul SD04 172 8 31 889,00 142,15 142,40 QTZ PASTILHA 0,83 1,76 3,52 0,24 0,47 30-60°

22/01/13 BFGD2963 Fonte Grande Sul SD08 150 -2 -101 1041,00 267,54 268,44 QTZ PASTILHA 1,14 1,81 3,62 0,31 0,63 30-60°

22/01/13 BFGD2963 Fonte Grande Sul SD08 151 -2 -101 1041,00 270,51 270,78 QZL PASTILHA 0,92 1,81 3,62 0,25 0,51 0-30°

22/01/13 BFGD2963 Fonte Grande Sul SD08 151 -2 -101 1041,00 270,51 270,78 QZL CELA 1,00 1,81 3,62 0,28 0,55 0-30°

22/01/13 BFGD2963 Fonte Grande Sul SD08 151 -2 -101 1041,00 270,51 270,78 QZL PASTILHA 0,87 1,81 3,62 0,24 0,48 0-30°

22/01/13 BFGD2963 Fonte Grande Sul SD08 151 -2 -101 1041,00 270,51 270,78 QZL PASTILHA 1,03 1,81 3,62 0,28 0,57 0-30°



 

IX.7 
 

 

 

 

Furo Corpo Sonda Azimute Mergulho Cota prof De Ate Lito

BFGD2156 Fonte Grande Sul SD04 320 18 16,02 903,98 111,61 112,25 QTZ

BFGD2156 Fonte Grande Sul SD04 320 18 15,58 904,42 112,93 113,64 QTZ

BFGD2157 Fonte Grande Sul SD04 336 9 7,49 932,51 200,81 201,62 BIFS

BFGD2158 Fonte Grande Sul SD04 328 14 9,53 930,47 158,81 159,51 QTZ

BFGD2159 Fonte Grande Sul SD04 350 13 14,12 905,88 159,68 160,30 BIF

BFGD2159 Fonte Grande Sul SD04 350 13 12,17 907,83 168,10 168,88 BIF

BFGD2181 Fonte Grande Sul SD01 109 30 103,03 776,97 25,69 26,50 BIF

BFGD2181 Fonte Grande Sul SD01 109 30 109,36 770,64 38,19 39,09 BIF

BFGD2181 Fonte Grande Sul SD01 109 30 112,59 767,41 44,57 45,52 BIF

BFGD2181 Fonte Grande Sul SD01 109 30 117,13 762,87 53,58 54,47 BIF

BFGD2182 Fonte Grande Sul SD01 117 21 108,99 771,01 53,49 54,46 BIF

BFGD2182 Fonte Grande Sul SD01 117 21 110,38 769,62 57,37 58,32 BIF

BFGD2243 Fonte Grande Sul SD04 12 12 23,43 876,57 147,90 148,74 BIF

BFGD2244 Fonte Grande Sul SD04 352 8 31,52 888,48 140,98 141,51 QTZ

BFGD2244 Fonte Grande Sul SD04 352 8 31,37 888,63 142,07 142,52 QTZ

BFGD2281 Fonte Grande Sul SD04 5 10 19,62 900,38 143,84 144,70 BIF

BFGD2281 Fonte Grande Sul SD04 5 10 19,63 900,37 144,70 145,54 BIF

BFGD2281 Fonte Grande Sul SD04 5 10 19,47 900,53 145,54 146,42 BIF

BFGD2317 Fonte Grande Sul SD06 281 3 -0,03 900,03 182,70 183,28 BIFS

BFGD2334 Fonte Grande Sul SD06 301 5 -16,39 916,39 199,52 200,21 BIFS

BFGD2351 Fonte Grande Sul SD03 27 15 -31,31 971,31 135,85 136,70 BIF

BFGD2351 Fonte Grande Sul SD03 27 15 -31,55 971,55 136,70 137,54 BIF

BFGD2353 Fonte Grande Sul SD03 359 9 -21,86 961,86 126,10 126,75 QTZ

BFGD2353 Fonte Grande Sul SD03 4 6 -35,13 975,13 218,57 219,47 QTZ

BFGD2354 Fonte Grande Sul SD03 347 11 -29,48 969,48 140,15 140,73 BIFS

BFGD2354 Fonte Grande Sul SD03 347 10 -34,65 974,65 167,54 168,27 QTZ

BFGD2362 Fonte Grande Sul SD03 13 20 -9,01 949,01 36,36 37,06 QTZ
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Furo Corpo Sonda Azimute Mergulho Cota prof De Ate Lito

BFGD2362 Fonte Grande Sul SD03 18 20 -47,84 987,84 148,85 149,64 BIF

BFGD2362 Fonte Grande Sul SD03 19 20 -48,70 988,70 151,27 152,13 BIF

BFGD2362 Fonte Grande Sul SD03 19 20 -49,58 989,58 153,80 154,64 BIF

BFGD2362 Fonte Grande Sul SD03 19 20 -50,45 990,45 156,31 157,16 BIF

BFGD2362 Fonte Grande Sul SD03 19 20 -51,02 991,02 157,93 158,81 BIF

BFGD2362 Fonte Grande Sul SD03 20 20 -53,08 993,08 163,80 164,73 BIF

BFGD2365 Fonte Grande Sul SD03 352 15 -40,89 980,89 152,12 152,97 BIF

BFGD2365 Fonte Grande Sul SD03 352 15 -41,64 981,64 155,12 155,59 BIF

BFGD2365 Fonte Grande Sul SD03 354 15 -46,82 986,82 174,74 175,33 QTZ

BFGD2368 Fonte Grande Sul SD03 6 23 -10,19 950,19 34,86 35,40 QTZ

BFGD2368 Fonte Grande Sul SD03 6 23 -10,38 950,38 35,40 35,81 QTZ

BFGD2368 Fonte Grande Sul SD03 11 22 -33,99 973,99 95,81 96,46 QTZ

BFGD2368 Fonte Grande Sul SD03 17 24 -71,65 1011,65 190,56 191,26 BIF

BFGD2368 Fonte Grande Sul SD03 16 24 -71,94 1011,94 191,26 191,97 BIF

BFGD2368 Fonte Grande Sul SD03 16 24 -75,36 1015,36 199,72 200,20 QTZ

BGAD2103 Galinheiro SD03 84 51 171,34 768,66 149,86 150,33 BIFS

BGAD2142 Galinheiro SD03 70 25 234,45 685,55 296,98 297,62 BIF

BGAD2143 Galinheiro SD03 65 38 178,73 761,27 214,35 215,17 BIF

BSED2020 Serrotinho SD01 325 15 256,36 723,64 95,39 96,17 QTZ

BSED2111 Serrotinho SD01 20 17 264,93 695,07 67,15 67,85 BIF

BSED2184 Serrotinho SD05 18 0 60,97 839,03 156,22 157,08 BIF

BSED2201 Serrotinho SD05 41 18 21,61 878,39 173,42 174,15 BIFS

BSED2276 Serrotinho SD05 23 14 26,44 873,56 159,85 160,33 BIFS

BSED2296 Serrotinho SD04 26 24 50,27 889,73 94,52 95,31 BIF

BSED2296 Serrotinho SD04 27 24 48,48 891,52 98,80 99,75 BIF

BSED2296 Serrotinho SD04 27 24 48,09 891,91 99,75 100,71 BIF

BSED2296 Serrotinho SD04 27 24 47,70 892,30 100,71 101,67 BIF

BSED2296 Serrotinho SD04 27 24 47,30 892,70 101,67 102,65 BIF
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Furo Corpo Sonda Azimute Mergulho Cota prof De Ate Lito

BSED2313 Serrotinho SD04 41 16 61,28 898,72 102,37 103,17 QTZ

BSED2313 Serrotinho SD04 41 16 61,02 898,98 103,17 104,10 BIF

BSED2313 Serrotinho SD04 41 16 60,77 899,23 104,10 104,91 BIF

BSED2323 Serrotinho SD05 32 25 55,37 844,63 36,68 37,65 QTZ

BSED2324 Serrotinho SD05 359 13 3,85 896,15 195,22 196,11 BIF

BSED2329 Serrotinho SD05 343 17 -16,82 916,82 226,76 227,43 BIF

BSED2348 Serrotinho SD06 355 22 -39,37 979,37 271,03 271,90 BIF

BSED2350 Serrotinho SD06 336 14 33,13 906,87 163,10 163,90 QTZ

BSED2350 Serrotinho SD06 336 14 31,96 908,04 167,84 168,53 QTZ

BSED2382 Serrotinho SD06 352 25 -7,96 947,96 211,33 211,89 BIF

BSED2386 Serrotinho SD05 9 25 -32,25 932,25 210,70 211,15 QTZ

BSED2393 Serrotinho SD04 346 31 5,73 914,27 151,13 151,70 BIF

BSED2393 Serrotinho SD04 346 31 5,36 914,64 151,70 152,57 BIF

BSED2393 Serrotinho SD04 346 31 4,90 915,10 152,57 153,42 BIF

BSED2393 Serrotinho SD04 346 31 4,46 915,54 153,42 154,26 BIF

BSED2393 Serrotinho SD04 346 31 4,02 915,98 154,26 155,10 BIF

BSED2393 Serrotinho SD04 346 31 3,58 916,42 155,10 155,95 BIF

BSED2393 Serrotinho SD04 347 31 3,13 916,87 155,95 156,80 BIF

BSED2393 Serrotinho SD04 347 31 2,69 917,31 156,80 157,64 BIF

BSED2393 Serrotinho SD04 347 31 2,25 917,75 157,64 158,47 BIF

BSED2393 Serrotinho SD04 347 31 1,82 918,18 158,47 159,30 BIF

BSED2393 Serrotinho SD04 347 31 1,38 918,62 159,30 160,15 BIF

BSED2393 Serrotinho SD04 347 31 0,94 919,06 160,15 160,98 BIF

BSED2393 Serrotinho SD04 347 31 0,52 919,48 160,98 161,75 BIF

BSED2393 Serrotinho SD04 348 31 -7,83 927,83 177,00 177,87 QTZ

BSED2393 Serrotinho SD04 348 31 -8,27 928,27 177,87 178,70 QTZ

BSED2393 Serrotinho SD04 348 31 -8,71 928,71 178,70 179,56 QTZ

BSED2393 Serrotinho SD04 348 31 -9,14 929,14 179,56 180,37 QTZ
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Furo Corpo Sonda Azimute Mergulho Cota prof De Ate Lito

BSED2417 Serrotinho SD05 7 2 94,88 905,12 77,47 78,34 BIF

BSED2417 Serrotinho SD05 7 2 94,67 905,33 82,71 83,60 BIF

BSED2417 Serrotinho SD05 7 1 94,58 905,42 85,39 86,27 BIF

BSED2420 Serrotinho SD05 10 18 36,91 963,09 189,38 190,24 BIF

BSED2420 Serrotinho SD05 10 18 36,64 963,36 190,24 191,12 BIF

BSED2420 Serrotinho SD05 10 18 36,36 963,64 191,12 191,98 BIF

BSED2420 Serrotinho SD05 10 18 36,10 963,90 191,98 192,84 BIF

BSED2420 Serrotinho SD05 10 17 35,83 964,17 192,84 193,72 BIF

BSED2420 Serrotinho SD05 10 17 35,55 964,45 193,72 194,61 BIF

BSED2420 Serrotinho SD05 10 17 35,28 964,72 194,61 195,49 BIF

BSED2445 Serrotinho SD05 349 14 -7,72 987,72 265,72 266,69 BIF

BSED2448 Serrotinho SD06 2 30 -28,72 928,72 144,01 144,81 BIF

BSED2450 Serrotinho SD06 347 25 -23,14 923,14 143,40 144,18 BIF

BSED2450 Serrotinho SD06 347 25 -23,47 923,47 144,18 144,95 BIF

BSED2451 Serrotinho SD06 344 29 -39,55 939,55 159,03 159,90 BIF

BSED2451 Serrotinho SD06 344 29 -39,98 939,98 159,90 160,78 BIF

BSED2461 Serrotinho SD06 43 12 -65,33 965,33 179,26 180,16 BIF

BSED2461 Serrotinho SD06 44 12 -65,73 965,73 181,09 181,97 BIF

BSED2461 Serrotinho SD06 44 12 -65,92 965,92 181,97 182,87 BIF

BSED2461 Serrotinho SD06 44 12 -66,12 966,12 182,87 183,80 BIF

BSED2469 Serrotinho SD05 351 11 -48,65 968,65 66,75 67,47 QTZ

BSUD2129 Surucucu SD03 313 0 388,46 551,54 127,27 127,68 BIFS

BSUD2129 Surucucu SD03 313 0 388,46 551,54 127,68 128,15 BIF

BSUD2129 Surucucu SD03 313 0 388,46 551,54 128,15 128,70 BIF

BSUD2130 Surucucu SD03 318 10 389,63 570,37 46,31 47,18 BIF

BSUD2130 Surucucu SD03 319 10 388,85 571,15 50,68 51,57 BIF

BSUD2341 Surucucu SD06 334 22 5,49 934,51 196,57 197,43 BIF

BSUD2342 Surucucu SD06 347 25 9,69 930,31 180,23 181,12 BIF
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Furo Corpo Sonda Azimute Mergulho Cota prof De Ate Lito

BSUD2342 Surucucu SD06 347 25 9,29 930,71 181,12 182,05 BIF

BSUD2342 Surucucu SD06 346 25 7,32 932,68 185,81 186,59 QTZ

BSUD2342 Surucucu SD06 346 24 5,10 934,90 191,16 191,79 BIFS

BSUD2343 Surucucu SD06 327 23 3,28 916,72 204,60 205,45 BIF

BSUD2343 Surucucu SD06 327 23 2,94 917,06 205,45 206,30 BIF

BSUD2343 Surucucu SD06 327 23 2,62 917,38 206,30 207,08 BIF

BSUD2343 Surucucu SD06 327 23 -0,14 920,14 213,29 213,92 BIFS

BSUD2343 Surucucu SD06 327 22 -6,26 926,26 228,88 229,60 BIF

BSUD2343 Surucucu SD06 327 22 -6,50 926,50 229,60 230,12 BIF

BSUD2343 Surucucu SD06 327 22 -6,70 926,70 230,12 230,64 BIF
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Anexo X 

FOTOS DOS FUROS DE SONDAGEM COM DISCING 
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Anexo XI 

LOCALIZAÇÃO DAS OCORRENCIAS DE DISCING NA MINA 

CUIABÁ 

LLEEGGEENNDDAA  

PPlluunnggee  ddaa  

ddoobbrraa  LL22__11  

((ccoorr  aazzuull))  

  

GGaalleerriiaa  ccoomm  

eexxppoossiiççããoo  ddaa  

ddoobbrraa  ((LL22__11))  

  

IInntteerrvvaalloo  ddee  

ddiisscciinngg  nnoo  ffuurroo  

ddee  ssoonnddaaggeemm  

((ccoorr  vveerrmmeellhhaa))  

  

  

  



 

XI.2 
 

LLooccaalliizzaaççããoo  ddooss  ccoorrppooss  nnaa  mmiinnaa  CCuuiiaabbáá  

  

Nível 11 

Nível 12 



 

XI.3 
 

 

LLooccaall::  FFoonnttee  GGrraannddee  SSuull  llaaddoo  eessqquueerrddoo  

  

  
  

Nível 15 

Nível 

15.1 

Nível 14 

Nível 

14.1 

Furos com  

discing 
Região de 

dobra 

Nível 13 



 

XI.4 
 

LLooccaall::  FFoonnttee  GGrraannddee  SSuull  llaaddoo  eessqquueerrddoo  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  
LLooccaall::  CCoorrppoo  FFoonnttee  GGrraannddee  SSuull  llaaddoo  eessqquueerrddoo  nníívveell  1155  

  

Região de 

dobra 

Furos com  

discing 

Foto dessa 

região abaixo 

BIF DOBRADA 

XG –  

HANGING 

WALL 



 

XI.5 
 

LLooccaall::  FFoonnttee  GGrraannddee  SSuull  llaaddoo  ddiirreeiittoo  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Furos com  

discing 

Região de 

dobra 

Nível 

16.1 

Nível 15 

Nível 15.1 

15.1 



 

XI.6 
 

LLooccaall::  SSeerrrroottiinnhhoo  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  
LLooccaall::  11ººddrriivvee  ddoo  ccoorrppoo  SSeerrrroottiinnhhoo  nníívveell  1155    

 

  

Furos com  

discing 

Região de 

dobra 

Foto abaixo 

BIF 



 

XI.7 
 

LLooccaall::  SSeerrrroottiinnhhoo    

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  
LLooccaall::  11ºº  ddrriivvee  ddoo  ccoorrppoo  SSeerrrroottiinnhhoo  nníívveell  1155    

Região de 

dobra 

Nível 16 

Nível 15 

Furos com  

discing 

BIF 

XG – 

HANGING 

WALL 



 

XI.8 
 

  
LLooccaall::  33ºº  ddrriivvee  ddoo  ccoorrppoo  SSeerrrroottiinnhhoo  nníívveell  1155    

  

BIF  

METANDESITO 

– FOOTWALL 

Região de dobra, 

contato destacado pela 

linha vermelha 



 

XI.9 
 

 

 

  

LLooccaall::  SSeerrrroottiinnhhoo  eexxtteennssããoo  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

Região de 

dobra 

Furos com  

discing 

Nível 15 

Nível 17 

Nível 16 



 

XI.10 
 

LLooccaall::  GGaalliinnhheeiirroo  EExxtteennssããoo  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nível 12 

Furos com  

discing 

Região de 

dobra 
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