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RESUMO 

 

 

O dimensionamento tradicional de câmaras e pilares nas minas tem sido estabelecido 

convencionalmente por uma abordagem empírica simplificada, que tende a ser muito 

conservativa por não incluir um conhecimento efetivo do comportamento geomecânico 

do maciço rochoso, penalizando, assim, as taxas de recuperação do minério explorado. 

Análises numéricas permitem soluções muito mais otimizadas, a partir da modelação da 

distribuição de tensões iniciais e induzidas pela escavação, mediante o ingresso de 

parâmetros de resistência tais como coesão, ângulo de atrito, resistência à compressão 

da rocha intacta, resistência à tração, entre outros parâmetros, dependendo do critério de 

ruptura utilizado. No presente trabalho, estes estudos foram aplicados ao caso de uma 

galeria da Mina de Urucum propriedade da VALE, situada em Corumbá/MG no Brasil, 

em que o método de lavra adotado é o de câmaras e pilares, com pilares de dimensões 

15 m x 15 m x 3,5 m e câmaras de 5 m, e recuperação do minério de 44%, 

contemplando os seguintes estudos: estimativa das tensões atuantes sobre os pilares com 

base no método da área tributária e em simulações numéricas realizadas por meio do 

software FLAC3D; determinação da resistência dos pilares para diferentes geometrias, 

considerando abordagens empíricas e diferentes simulações numéricas e determinação 

dos fatores de segurança dos pilares pelos métodos anteriores, estimando-se, assim, 

geometrias admissíveis e potenciais taxas de recuperação adicionais de minério.   

 

 

 

 

 

Palavras Chaves: método de câmaras e pilares, métodos numéricos, métodos empíricos, 

resistência do pilar, fatores de segurança do pilar. 
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ABSTRACT 

 

The traditional room and pillar mine design has been conventionally established by a 

simplified empirical approach, which tends to be very conservative because it does not 

include an effective knowledge of the geomechanical behavior of the rock mass, 

consequently limiting the recovery rates of the explored ore. Numerical analysis allows 

more optimized solutions, using an initial and induced stress modeling distribution, 

through the input of resistance parameters such as cohesion, friction angle, compressive 

strength of intact rock, tensile strength, among other parameters, depending on the 

failure criterion used. In the present work, these studies were applied in an specific 

gallery of the Urucum Mine, located in Corumbá / MS in Brazil, where the method of 

mining used is the room and pillar, with pillar dimensions 15m x 15m x 3,5m and 

rooms of 5m, and ore recovery of only 44%, including the following studies: estimation 

of the tensions acting on the pillars based by the tributary area method and by numerical 

simulations using the software FLAC3D; determination of the strength of the pillars in 

different geometries, considering empirical approaches and different numerical 

simulations and determination of the safety factors of the pillars by previous methods, 

estimating admissible geometries and potential additional ore recovery rates. The results 

obtained were very interesting and indicated a factual possibility of resizing the pillars 

of the gallery investigated, which would lead to recovery rates up to 80% under certain 

conditions. 

 

 

 

 

Keywords:. Room and Pillars, Numerical Modelling, empirical methodology; Strength 

of the Pillar; Pillar safety factor. 
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CAPÍTULO 1 

 

1 INTRODUÇÃO 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA 

Na atualidade, existem diversos métodos de lavra subterrânea, que podem ser 

subdivididos em três grandes grupos (Bullock, 2011; Llanque et al., 1999; Nieto, 2011): 

aqueles que utilizam suporte natural (rochas autoportantes), os que empregam suportes 

artificiais e os métodos com abatimento (Figura 1.1). A escolha de um destes métodos 

vai depender principalmente da forma, teor e posição espacial do corpo mineralizado, 

do seu comportamento geomecânico e das características e propriedades das rochas 

encaixantes.  

 

 

Figura 1.1: Classificação dos métodos de lavra subterrânea (Brady e Brown, 1993, 

modificado) 

 

Na Mina de Urucum, foco deste estudo, trabalha-se há muito tempo com o método de 

escavação por câmaras e pilares (como estruturas de suporte natural) para a extração do 

minério de manganês. 
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O dimensionamento tradicional de câmaras e pilares nas minas é definido por uma 

abordagem empírica muito básica, onde a estabilidade é garantida por um fator de 

segurança (FS) escolhido previamente, valor que é então comparado com a relação entre 

a resistência dos pilares (estimada com base em diferentes teorias empíricas) e as 

tensões médias atuantes (geralmente usando o chamado método da área tributária). Na 

condição em que a equivalência entre o FS estimado e a relação anteriormente citada é 

estabelecida, a recuperação decorrente do arranjo geométrico proposto é aceita e 

utilizada, não sendo configurada, em geral, como premissa da melhor geometria para a 

máxima extração do minério.   

 

Uma abordagem alternativa para se obter a otimização do arranjo geométrico dos pilares 

é por meio de simulações numéricas, implementadas a partir da calibração prévia de 

uma modelação geral do problema. Esta modelação permite conhecer a distribuição de 

tensões sobre a estrutura e aferir o comportamento geomecânico real do maciço, 

mediante o ingresso de parâmetros de resistência tais como coesão, ângulo de atrito, 

resistência à compressão da rocha intacta, resistência à tração, entre outros parâmetros, 

dependendo do critério de ruptura utilizado. Se o resultado da análise das tensões 

indicar uma condição francamente favorável em relação à resistência intrínseca do 

material in situ, análises complementares são estabelecidas visando uma redução das 

dimensões dos pilares.  

 

Atualmente, as ferramentas computacionais têm introduzido um impacto significativo 

na avaliação do comportamento de obras geotécnicas, devido a sua capacidade de 

fornecer estimativas de cálculo em pouco tempo para problemas reais, além de incluir 

fatores como geometrias e litologias complexas, anisotropia do material ou presença de 

planos de fraqueza. No entanto, a acurácia dos resultados depende em grande escala da 

confiabilidade dos parâmetros de entrada, assim como da experiência e do 

conhecimento de quem executa o software de análise. Neste contexto, pelo enfoque de 

uma obra real de grandes desafios operacionais e tecnológicos, optou-se, no presente 

trabalho, realizar as análises do comportamento das tensões e da resistência dos pilares 

em uma galeria subterrânea de teste da Mina de Urucum/MS, utilizando-se abordagens 

empíricas e numéricas, neste caso utilizando-se o software FLAC3D. 
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1.2 JUSTIFICATIVA DO TRABALHO 

 

A avaliação do comportamento tensão-deformação de maciços rochosos para projetos 

de recuperação de minério em lavras subterrâneas pelo método de câmaras e pilares tem 

sido comumente aplicada por abordagens empíricas que tendem a gerar proposições 

muito conservativas.  

 

No caso particular da mina de Urucum, da empresa Vale S.A., situada no município de 

Corumbá, estado do Mato Grosso do Sul, as observações de campo e as geometrias de 

pilares e câmaras atualmente adotadas sugerem a possibilidade de um reestudo destas 

condições e sua eventual otimização por meio de análises mais sofisticadas e baseadas 

em simulações numéricas de grande espectro. O método de lavra em questão é o de 

câmaras e pilares com aplicação de suporte mediante tirantes ou cabo de aço. Os pilares 

têm dimensões de 15 m x 15 m, com câmaras de 5 m, permitindo uma baixa 

recuperação da ordem de 44%. Análises mais elaboradas e justificadas por simulações 

numéricas robustas poderiam proporcionar um incremento significativo das taxas de 

recuperação do minério, num arranjo definido com pilares de dimensões mínimas 

compatíveis com os fatores de segurança adotados e mediante a aplicação controlada e 

reduzida de sistemas de suporte artificial.  

 

O projeto de pesquisa propõe substituir os métodos empíricos, que continuam sendo 

aplicados para o dimensionamento de pilares e aberturas subterrâneas, por métodos 

numéricos na etapa de planejamento de lavra, mediante a calibração numérica e o 

refinamento de parâmetros de entrada para a análise do comportamento tensão-

deformação do maciço rochoso da mina. 

 

Neste propósito, além das abordagens empíricas clássicas, a utilização de procedimentos 

numéricos para aferição destes estudos, com base na utilização do software FLAC3D 

(Itasca Consulting Group Inc, 2007), poderia levar a uma otimização do arranjo final 

dos pilares e câmaras, segundo os critérios de segurança e a economia das explorações 

subterrâneas e os resultados poderiam ser muito significativos, no sentido de se garantir 

um aumento das reservas lavráveis e uma redução expressiva dos custos de produção. 
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1.3 OBJETIVOS 

 

O objetivo primário deste projeto de pesquisa é o de avaliar o potencial da aplicação de 

metodologias numéricas para a avaliação do comportamento tensão-deformação de 

maciços rochosos em termos da otimização do processo de recuperação de minério de 

manganês numa lavra subterrânea pelo método de câmaras e pilares. A proposta tem 

como estudo de caso uma galeria subterrânea da mina de Urucum (chamada Galeria 

Marisa), da Vale S.A., situada no município de Corumbá, estado do Mato Grosso do Sul. 

 

Como objetivos complementares, pretende-se obter: 

 

 as tensões médias verticais e a resistência de pilares por métodos empíricos;  

 a criação e avaliação do modelo geológico-geotécnico no programa FLAC3D, a 

partir dos parâmetros e das caracterizações geotécnicas do maciço rochoso, 

fornecidos pela VALE, simulando o método de lavra de câmaras e pilares; 

 a seleção e análise da tensão média atuante sobre os pilares de geometria 

variável, a partir da modelagem prévia no FLAC3D; 

 a estimativa a avaliação da resistência dos pilares com geometria variável 

mediante uma abordagem numérica, utilizando o modelo geológico-geotécnico 

inicial; 

 os cálculos dos fatores de segurança, baseados em três procedimentos numéricos 

distintos por meio do software FLAC3D; 

 a elaboração e a comparação das curvas de estabilidade pelos métodos empíricos 

e pelas simulações numéricas para a Mina de Urucum; 

 avaliação final da prática operacional atual e eventuais impactos de uma 

otimização do projeto. 

 

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO  

 

O desenvolvimento desta pesquisa foi dividido em oito capítulos, ordenados de acordo 

com a seguinte estruturação: 
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 Capítulo 1: Introdução – apresentação inicial do tema-objeto da pesquisa, 

justificativa e objetivos do trabalho e estruturação prevista para a dissertação; 

 

 Capítulo 2: Escavações Subterrâneas e Dimensionamento de Pilares - revisão 

bibliográfica compreendendo a determinação das tensões in situ e induzidas em 

escavações subterrâneas e a estimativa das tensões médias, da resistência e da 

estabilidade de pilares.  

 

 Capítulo 3: Caracterização do Maciço e Parâmetros Geomecânicos – abordagem 

do estudo de caso investigado nesta dissertação, incluindo a localização da área, 

a geologia regional e local, o método de lavra de câmaras e pilares adotado, a 

litoestratigrafia e os parâmetros geomecânicos do maciço rochoso local. 

 

 Capítulo 4: Estimativa das Tensões Atuantes nos Pilares – apresentação dos 

resultados da estimativa das tensões atuantes sobre os pilares com base no 

método da área tributária e nas simulações numéricas realizadas por meio do 

software FLAC3D.  

 

 Capitulo 5: Estimativa da Resistência dos Pilares – apresentação dos resultados 

da variação e dos valores máximos da resistência dos pilares para diferentes 

geometrias, considerando novamente as abordagens empíricas e numéricas.  

 

 Capítulo 6: Fatores de Segurança dos Pilares – determinação dos fatores de 

segurança dos pilares da galeria da Mina de Urucum por meio das diferentes 

metodologias propostas, estimando-se as geometrias admissíveis e as potenciais 

taxas de recuperação adicionais de minério. 

 

 Capítulo 7: Conclusões e Sugestões para Pesquisas Complementares – síntese 

das principais conclusões do trabalho, bem como algumas sugestões de 

pesquisas complementares.  
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CAPÍTULO 2 

 

2 ESCAVAÇÕES SUBTERRÂNEAS E DIMENSIONAMENTO DE PILARES  

 

2.1 INTRODUÇÃO 

 

O método de lavra de câmaras e pilares é um método amplamente utilizado em corpos 

mineralizados, metálicos e não metálicos, com uma disposição aproximadamente 

horizontal. Tal condição ocorre tipicamente, por exemplo, em corpos de carvão e, por 

esta razão, os estudos disponíveis estão voltados essencialmente a esse tipo de litologia. 

No caso de minas de manganês, há que se estabelecer análises específicas e 

complementares (Silva, 1989). 

 

No processo de dimensionamento de aberturas em minas subterrâneas, que adotam o 

método de câmaras e pilares, o principal objetivo é determinar as dimensões mínimas 

dos pilares para, assim, obter uma maior recuperação do minério a lavrar. Neste 

processo, requer-se conhecer duas grandezas fundamentais: as tensões atuantes sobre o 

pilar e a resistência do material do pilar. 

 

Em relação às tensões atuantes, há que se considerar e quantificar os efeitos das tensões 

in situ, feições estruturais (falhas, descontinuidades, juntas, etc), presença de água 

subterrânea entre outros. No cálculo das tensões, podem ser utilizados modelos 

matemáticos, assim como métodos tradicionais (como o método da área tributária ou o 

método de Coates) ou simulações numéricas (em diferenças finitas, elementos finitos, 

elementos discretos, métodos de contorno, etc), descritas a seguir. 

 

Por outro lado, a resistência estrutural de pilares tem sido discutida por vários autores  

(Bieniawski, 1989; González-Nicieza et al., 2006; Murali, Sheorey e Kushwaha, 2001; 

Obert e Duvall, 1967; Salamon e Munro, 1967). Estes autores consideram que existem 

três variáveis principais para o cálculo da resistência do pilar: a resistência à 

compressão da rocha que constitui o pilar (   ), a largura (wp) e a altura do pilar (hp). 

Esses parâmetros são correlacionados de diferentes formas por cada autor, em suas 

diferentes fórmulas empíricas, que são discutidas também neste capítulo. 
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2.2 TENSÕES IN SITU 

 

As estimativas das tensões atuantes em uma determinada estrutura subterrânea variam 

significativamente de outros tipos de estruturas convencionais pois, nestes casos, a 

geometria e a funcionalidade operacional das próprias estruturas definem as cargas 

impostas ao sistema. No caso de uma estrutura subterrânea em rocha, o meio está sujeito 

às tensões iniciais prévias à escavação. Ao final, no estado pós-escavação, as tensões na 

estrutura são o resultado do estado das tensões iniciais e das tensões induzidas pela 

própria escavação (Hoek e Brown, 1980). 

 

Uma primeira abordagem na literatura técnica para o cálculo das tensões in situ é 

assumir que as deformações laterais são nulas e, portanto, as tensões normais (     ) 

podem ser calculadas a partir da tensão vertical (  ): 

 

       
 

   
                                                                               ( 2.1) 

 

sendo   o coeficiente de Poisson do material rochoso, o qual apresenta um valor 

geralmente compreendido entre 0,2 a 0,5; sendo este último valor aplicável à Mina de 

Urucum. 

 

Num maciço rochoso real, as tensões in situ são muito variáveis, devido à presença de 

fatores influenciantes como tectonismo, inclusões rochosas, erosão ou características 

estruturais, entre outros. Neste contexto, por exemplo, a presença de uma falha pode 

alterar substancialmente o campo de tensões atuantes no sítio de uma mineração. 

Tomando-se esssa premissa como linha de partida, vários estudos foram desenvolvidos 

visando obter medidas das tensões iniciais em projetos escavações subterrâneas, de 

forma a se estabelecer uma relação confiável entre campos de tensões e profundidades 

de escavação.  

 

A Figura 2.1.a) apresenta a sistematização dos dados de uma série de medidas de 

tensões verticais para escavações realizadas a diferentes profundidades (Brady e Brown, 

1993). Deste estudo (e de outros similares), depreende-se que a correlação entre tensões 

verticais e profundidades pode ser estabelecida pela relação: 

 

                                                                                                ( 2.2) 
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Sendo   o peso específico das rochas do maciço sobrejacente, variável comumente entre 

20 e 30 kN/m
3
, incluso para a Mina de Urucum. As tensões horizontais são comumente 

estimadas a partir das tensões verticais por meio de um fator de correlação k, que tende 

a ser muito maior em zonas superficiais (<500 m) do que em zonas mais profundas. Em 

termos da distribuição das tensões horizontais, a dispersão tende a ser muito maior. 

 

 

Figura 2.1: a) Tensões verticais x profundidades ; b) relação entre as tensões horizontais 

médias e as tensões verticais  (Hoek e Brown, 1980, adaptado) 

 

Como se pode observar na Figura 2.1b, os valores de k variam desde algo menos de 

uma unidade até valores da ordem de 3,0 ou 3,5, uma variação, portanto, significativa. 

No entanto, os dados demonstram que o aumento da profundidade faz reduzir os valores 

do coeficiente k numa faixa de 0,5 a 1,0, ainda que mantendo uma grande dispersão dos 

resultados, atribuída a fatores diversos, que incluem a própria precisão dos dados ou os 

efeitos de tensões tectônicas, entre outros. 

 

Segundo Ljunggren et al. (2003), existem atualmente duas categorias principais de 

classificação dos métodos de determinação das tensões in situ. A primeira metodologia 

consiste nas técnicas que buscam alterar as tensões pré-existentes no maciço rochoso 

pela indução de deformações ou aberturas de fraturas (métodos hidráulicos, métodos de 

alívio em furos, métodos de alívio de superfície) e a segunda categoria refere-se aos 

métodos baseados na observação do comportamento do maciço rochoso sem nenhuma 

influência dos ensaios (deformação de grandes volumes de rocha, métodos acústicos, 

breakouts, etc).  
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Amadei e Stephansson (1997) asseguram que a estimativa das tensões in situ por 

qualquer método incorpora erros da ordem de 10 a 20% em sua magnitude e orientação, 

quando a medição é realizada para um maciço ideal (elástico, homogêneo e contínuo), e 

que esse erro tende a ser significativamente maior para maciços rochosos alterados, de 

baixa resistência ou fraturados.  

 

2.3 TENSÕES INDUZIDAS POR ESCAVAÇÕES 

 

No caso de escavações subterrâneas em maciços rochosos, as tensões no seu entorno são 

redistribuídas, induzindo uma mudança do estado das tensões iniciais. Estes campos de 

tensões induzidas podem ser representados por meio de diferentes trajetórias de tensões, 

que caracterizam as „perturbações‟ causadas pela escavação. Estes efeitos são 

traduzidos em termos do aparecimento de zonas de concentração e de alívio de tensões 

nas vizinhanças imediatas da escavação (Figura 2.2). 

 

 

Figura 2.2: Trajetórias das tensões principais no entorno de uma cavidade circular sob 

carregamento uniaxial ((Hoek e Brown, 1980, adaptado) 
 

O campo das tensões induzidas vai depender essencialmente da geometria da escavação 

e o problema é tratado como sendo um estado plano de deformação. Seja uma 

escavação circular de diâmetro 2a executada em um meio elástico, linear e isotrópico, 

submetida a um estado biaxial de tensões definido por z e kz (Figura 2.3). 
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Figura 2.3: Estado biaxial de tensões no entorno de uma escavação circular. 

 

Nestas condições, o campo das tensões (num meio infinito onde as direções vertical e 

horizontal são principais) num dado ponto do entorno da cavidade, definido por uma 

distância radial r e um ângulo polar , é expresso por (solução de Kirsch): 
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sendo σr a tensão radial, σθ a tensão tangencial e τrθ a tensão cisalhante; o coeficiente k 

expressa a relação entre as tensões horizontais e verticais atuantes. 

 

Nesta hipótese simplificada, o campo de tensões é independente tanto da natureza do 

material (propriedades elásticas do meio) como das próprias dimensões da escavação 

(equações expressas em termos da relação adimensional a/r). Em termos das tensões 

principais, este estado de tensões é expresso por: 
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Fazendo r = a nas equações (2.3) a (2.5), as tensões no contorno da escavação serão 

dadas por:  

 

      .............................................................. ( 2.8) 

       [(   )   (   )       ] ....................................... ( 2.9) 

        ...........................................................  ( 2.10) 

 

A equação (2.9) expressa o estado de tensão no contorno da escavação circular em 

termos do ângulo θ, sendo nula a tensão radial. Para k < 1, as tensões tangenciais 

máximas e mínimas no contorno ocorrem na parede (θ = 0) e no teto (θ = π/2) da 

escavação, respectivamente.  

 

Outro resultado bastante interessante desta análise é o potencial de ocorrência de 

tensões de tração nas paredes e teto da escavação. Com efeito, admitindo-se um meio 

isotrópico e linear elástico, ocorrem tensões de tração nas paredes para valores de k > 3 

e no teto da escavação para k < 1/3. 

 

Estes resultados são pouco realistas e pouco compatíveis com a realidade prática deste 

tipo de intervenção em um maciço rochoso. A principal razão é que um maciço rochoso 

nunca apresenta propriamente um comportamento isotrópico e completamente elástico, 

incorporando ademais diferentes planos de fraqueza. Porém, o raciocínio relevante (na 

condição elastica) desta análise é a consideração de que a distribuição de tensões não é 

controlada pelas características do material, mas sim pela geometria da escavação, fato 

de extrema relevância no projeto de sistemas de suporte de uma escavação.  

 

Por outro lado, é muito importante estabelecer o conceito da zona de influência das 

tensões induzidas, que define o domínio de perturbação no campo de tensão devido à 

escavação (Brady e Brown, 1993). A distribuição das tensões induzidas no entorno de 

uma cavidade circular evidencia que o incremento das tensões (representado pela 

relação entre os valores das tensões tangencial e vertical atuantes) tende a ser pouco 

relevante a distâncias da ordem de r/a = 3 (Figura 2.4), tendendo, a partir daí, a valores 

praticamente similares aos das tensões in situ. 
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Figura 2.4: Variação da concentração de tensões (σθ/σz) em relação às distâncias ao 

centro da escavação (Goodman et al., 2006) 

 

A influência específica da orientação da cavidade, em relação à direção dos esforços 

atuantes, pode ser bem analisada no caso de uma escavação elíptica com eixos na 

proporção 2:1 (Figura 2.5). 

 

 

Figura 2.5: Tensões no entorno de uma escavação elíptica de eixos 2:1, submetida a um 

carregamento uniaxial (Hoek e Brown, 1980, modificado) 

 

Com diferentes orientações relativas da escavação, as tensões de compressão tangencial 

às paredes da abertura elíptica assumem valores de 2σz para a elipse vertical, 3,62σz 

para a escavação elíptica posicionada a 45º e até 5σz para uma posição horizontal. A 

máxima tensão tangencial no teto e no chão da escavação variam de -σz para a elipse 

vertical e horizontal até -1.12 σz para a elipse a 45º. Para estas condições específicas de 

carregamento, a escavação elíptica horizontal tenderia a mobilizar campos de tensões 

mais extremados em relação às demais (Hoek e Brown, 1980).  
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A extrapolação esta influência é mostrada na Figura 2.6, para o caso de uma escavação 

retangular, típica da extração subterrânea de minérios pelo método de câmaras e pilares 

(Torres et al., 2011). Neste caso, é particularmente significativa a concentração de 

tensões nos vértices da escavação. 

 

 

Figura 2.6: Distribuição de tensões no entorno de uma cavidade retangular (Torres et al., 

2011) 

 

A literatura técnica apresenta uma série de soluções analíticas para outras geometrias de 

escavação diferentes da circular (Brady e Brown, 1993). Embora limitadas a geometrias 

e materiais mais simples, estas soluções apresentam bases conceituais sólidas para a 

aferição do comportamento e da calibração de modelos numéricos mais sofisticados.  

 

Por outro lado, muitas obras geotécnicas implicam a abordagem de escavações com 

geometrias muito mais complexas, associadas a descontinuidades e heterogeneidades do 

maciço rochoso, o que inviabiliza a aplicação das soluções analíticas. Neste caso, as 

abordagens numéricas prevalecem, comumente a partir da discretização dos domínios 

inseridos no contexto da interface escavação – maciço rochoso. 

 

Em termos gerais, nas simulações numéricas os materiais podem ser admitidos como 

meios contínuos ou descontínuos. No primeiro caso, impondo-se a continuidade dos 

deslocamentos, as relações entre tensões e deformações são formuladas por expressões 

matemáticas contínuas, utilizando-se o método das diferenças finitas (MDF), o método 

dos elementos finitos (MEF) ou o método dos elementos de contorno (MEC). Na 

hipótese de uma abordagem descontínua do meio, os métodos numéricos utilizados são 

o método dos Elementos Discretos (MED) ou análise limite (AL). 
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As simulações numéricas compreendem três etapas fundamentais: uma fase de pré-

processamento, em que o domínio do problema analisado é discretizado em elementos 

de geometria simples e interconectados (Figura 2.7), estabelecendo-se ainda as devidas 

condições de contorno ou de fronteira deste domínio; uma fase de análise 

correspondente à solução computacional das equações algébricas lineares ou não 

lineares associadas aos elementos discretizados e posteriormente compatibilizada ao 

domínio total analisado, envolvendo comumente grandezas como deslocamentos, 

deformações ou tensões e uma fase de pós-processamento, que se refere 

especificamente à apresentação dos resultados das análises realizadas (na forma de 

matrizes de dados, traçado de isolinhas). 

 

Figura 2.7: Fase de pré-processamento: discretização das malhas (Itasca Consulting 

Group Inc, 2007) 

 

Neste trabalho, as simulações numéricas adotadas para o dimensionamento de estruturas 

de sustentação (pilares) da galeria subterrânea investigada foram feitas com base em 

formulações derivadas da técnica de diferenças finitas (MDF), utilizando-se o software 

FLAC (Fast Lagrangian Analysis of Continua). A formulação é explícita no tempo e 

utiliza a análise lagrangiana para avaliação de grandes deformações. Nesta abordagem, 

não há necessidade da formulação da matriz de rigidez global; os incrementos dos 

deslocamentos são somados diretamente às coordenadas da iteração anterior, de forma 

que os elementos do domínio se deformam como o material que representam. 

 

Desta forma, os deslocamentos fornecidos pela saída do programa são acumulativos, 

sendo resultantes da soma de todos os deslocamentos correspondentes a cada fase (da 

mesma forma a lógica do cálculo se aplica para outras grandezas como velocidades, 

tensões, ou poropressões, por exemplo). A Figura 2.8 apresenta o arranjo esquemático 

da lógica de cálculo do programa (fase de análise numérica). 
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Figura 2.8: Ciclo esquemático do programa FLAC (Itasca Consulting Group Inc, 2007) 

 

A entrada de dados no FLAC deve ser feita por um arquivo com a extensão .dat. A 

convenção de sinais adotada pelo programa atribui sinal negativo às tensões de 

compressão. Grandezas vetoriais como deslocamentos, forças, velocidades, fluxos e 

taxas estão associadas a cada nó da malha, enquanto que as grandezas escalares de 

tensões, pressões e outras propriedades dos materiais correspondem a valores 

associados nos centros dos elementos.  

 

O programa pode ser aplicado tanto a modelagens bidimensionais (FLAC2D) como 

tridimensionais (FLAC3D) de problemas oriundos das diversas áreas da engenharia, 

para diferentes materiais e grandes deformações.  Em termos específicos, o programa 

permite adicionalmente (Vissotto, 2013): 

 

• Simular planos de fraqueza, através da introdução de elementos de contorno na malha; 

• Elaborar geometrias sob estado plano de deformação ou de tensão e axissimétrico;  

• Considerar a presença do nível d‟água assim como o efeito da consolidação sobre o 

modelo elaborado;  

• Introduzir elementos estruturais como elementos de suporte (revestimentos em túneis, 

tirantes, chumbadores, etc);  

• Realizar análises dinâmicas;  

• Realizar modelagens visco-elásticas (creep ou fluência);  

• Considerar os efeitos da temperatura na modelagem;  

• Elaborar uma entrada de dados estruturada, em que cada etapa de um processo de 

execução pode ser modelada independentemente (como variações de carregamentos 

externos ou etapas de escavação, por exemplo). 
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2.4 DIMENSIONAMENTO DE PILARES 

 

Dentre os diferentes métodos de exploração de minério por meio de minas subterrâneas, 

destaca-se o processo de desmonte por câmaras e pilares, que é comumente adotado no 

caso de depósitos de minério sub-horizontais a levemente inclinados (mergulhos 

inferiores a 30°), com rochas encaixantes razoavelmente competentes, sendo o vão das 

câmaras delimitados pela resistência do minério e do maciço rochoso, tensões in situ e 

geometria dos pilares. Em geral, os pilares são regularmente espaçados, apresentando 

seção circular ou retangular (Figura 2.9). 

 

 

Figura 2.9: Configuração geral de pilares uniformes e regularmente espaçados. 

(Figueiredo e Curi, 2004, modificado) 

 

No projeto de dimensionamento de um arranjo geométrico de câmaras e pilares, são 

determinadas inicialmente as dimensões dos vãos e, em seguida, a geometria e a 

configuração dos pilares, concomitantemente com algum tipo de suporte, se for o caso. 

Os vãos máximos são estimados com base em metodologias de cálculo de vigas ou lajes 

ou por métodos empíricos, como o de Mathews-Potvin (Potvin e Hudyma, 1989), por 

exemplo. No dimensionamento, os pilares são considerados como elementos de suporte 

estrutural da mina segundo os seguintes critérios: 

 

(i) Determinação do carregamento total ou tensão média atuante no pilar;  

(ii) Estimativa da resistência do pilar em função de suas dimensões, forma e 

propriedades geomecânicas do maciço rochoso local; 

(iii) Adoção de um Fator de Segurança (FS) como critério de projeto.  
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Na primeira análise, as tensões podem ser determinadas com base na teoria da área 

tributária, utilizando-se métodos analíticos como os de vigas sobre base elástica 

(Salamon e Oravecz, 1976), método da convergência – confinamento (Gill et al., 1994) 

e o método de Coates (Coates, 1973) ou métodos numéricos. A resistência dos pilares é 

usualmente avaliada por meio de metodologias empíricas (Brady e Brown, 1993). 

 

2.4.1 Determinação das Tensões Médias nos Pilares 

 

 Método da Área Tributária 

 

A teoria da área tributária é baseada simplesmente no equilíbrio estático de tensões, 

considerando o pilar sob condições de cargas verticais e litoestáticas, concentradas por 

efeitos de arqueamento no pilar (Figura 2.10), que suporta um determinado volume de 

influência do maciço rochoso imediatamente sobrejacente (Figura 2.11). 

 

 

Figura 2.10: Concentração de tensões por efeitos de arqueamento nos pilares (Hoek e 

Brown, 1980, modificado) 

 

 

Figura 2.11: Volume de influência da carga total por pilar (Brady e Brown, 1993, 

modificado). 
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Assim, a tensão média (Sv) atuante no pilar será dada por: 

 

      (  
  

  
)
 

     (  
  

  
)
 

 ............................................. (2.11) 

 

sendo γ o peso especifico da rocha, z é a profundidade até a superfície, e wo e wp os 

comprimentos da câmara e do pilar, respectivamente. Uma vez conhecidas as dimensões 

de lavra, pode-se determinar a recuperação de minério (e) mediante a seguinte equação: 

 

  ( )    *
  
 

(  
    

 )
 +  ............................................................. (2.12) 

 

Constata-se, pois, que, quanto maior for a recuperação, maior será os valores das 

tensões atuantes sobre os pilares, ratificando a premissa de projeto da compatibilidade 

entre a recuperação e a segurança.  

 

Além das simplificações apresentadas previamente, a utilização dessa teoria para a 

determinação da tensão axial no pilar é afetada ainda pelas seguintes limitações (Brady 

e Brown, 1993): 

 

• a tensão média no pilar é meramente uma grandeza adotada para representar o 

estado de carregamento do pilar em uma dada direção;  

• a teoria da área tributária é restrita à análise da componente de tensão normal 

(pré-lavra) atuante paralelamente ao eixo dos pilares, desconsiderando, assim, 

quaisquer efeitos conjugados de outras componentes do campo de tensões 

atuantes; 

• o efeito da localização do pilar dentro do corpo do minério é ignorado; assim, 

pilares centrais absorvem o mesmo carregamento que os pilares próximos aos 

limites do corpo, o que não é verdadeiro.  

 

De maneira geral, a teoria da área tributária tende a ser razoável apenas nos casos de 

lavra caracterizada por uma grande extensão (o que exigiria a adoção de um número 

elevado de pilares e câmaras) e em profundidades que podem ser admitidas como 

reduzidas em relação àquela extensão, como poderia ser considerado o caso da Mina de 

Urucum. 
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 Método de Coates 

 

Este método inclui no cálculo da tensão média sobre o pilar características que o método 

da área tributária não leva em consideração, tais como as configurações geométricas do 

painel de lavra, magnitude das tensões horizontais (paralelas ao corpo do minério) e 

módulos de deformabilidade das rochas encaixantes e da litologia dos pilares (Coates, 

1973). Incorporando estas grandezas e adotando uma solução baseada nas deflexões 

elásticas das escavações de lavra,(Hermano e Figueiredo, 2014) estabeleceu que a 

deflexão total nos pilares, resultante da lavra (p), pode ser decomposta em quatro 

componentes distintas (Figura 2.12): 

 

 

Figura 2.12: Componentes da deflexão total nos pilares, resultante da lavra (p): (a) 

deflexão para dentro; (b) deflexão de efeito Poisson; (c) deflexão reversa de reação dos 

pilares; (d) deflexão reversa de puncionamento dos pilares (Hermano e Figueiredo, 

2014). 

 

(i) deflexão para dentro (ou de convergência) e: devido à escavação completa do painel 

(para uma recuperação de 100%), que é somada à deflexão devida à compressão do 

maciço pelas tensões in situ (Figura 2.12a);  

(ii) deflexão vertical associada a um efeito de Poisson r de extensão horizontal, 

causada pela eliminação do confinamento lateral dos pilares (Figura 2.12b); 

(iii) deflexão reversa média e distribuída uniformemente δ‟ (divergente à deflexão de 

convergência) devida à reação de todos os pilares (Figura 2.12c);  

(iv) deflexão reversa (ou de divergência) n, devida ao puncionamento dos pilares nas 

rochas encaixantes (Figura 2.12d).  
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Com base nas expressões da Teoria da Elasticidade em deformação plana (Jaeger, Cook 

e Zimmerman, 2007), aplicadas e superpostas para todas as componentes da deflexão 

total, resulta um acréscimo de tensão total ΔSv dado por: 

 

    
      (   )       

    (   )(  
 

 
)    

(   )

 

    ....................................................... (2.13) 

 

sendo: 

  
 

  
           

  

 
          

  

 
         

  

  
  ....................................... (2.14) 

  
  

     
          

  

    
          

  

    
 ................................................ (2.15) 

    
  

  
   

   

(   )      
  ............................................................. (2.16) 

 

tal que:  

       tensão vertical in situ (γ*z) 

      peso específico médio das rochas sobrejacentes 

       profundidade da lavra escavada 

 Ep    módulo de Elasticidade dos pilares 

 vp   coeficiente de Poisson dos pilares 

 E    módulo de Elasticidade das encaixantes 

 v    coeficiente de Poisson das encaixantes 

       espessura do minério ou altura dos pilares (Figura 2.9) 

 L   largura total do painel de lavra (Figura 2.9) 

 Wp   largura dos pilares (Figura 2.9) 

 Wo   largura das câmaras (Figura 2.9) 

 n   número total de pilares no painel 

 R   recuperação na lavra, que é uma função das dimensões das câmaras e dos 

pilares 

 

Portanto, a tensão média total no pilar (Sv) é dada pela soma da tensão vertical (  ) e do 

acréscimo de tensões (   ), tal que: 

 

           ............................................................. (2.17) 
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2.4.2 Estimativa da Resistência dos Pilares 

 

Um dos maiores problemas enfrentados na fase de projeto de suporte de 

dimensionamento de pilares em minas é a estimativa da resistência do maciço rochoso, 

que é significativamente afetada pela presença de descontinuidades, tais como juntas, 

fraturas ou falhas (Goodman, 1989). Assim sendo, torna-se imprescindível considerar a 

influência da frequência e da qualidade das descontinuidades sobre a resistência do 

maciço rochoso, incluindo o grau de alteração, o tipo de preenchimento, a rugosidade do 

plano das descontinuidades e o espaçamento entre elas.  

 

A estimativa da resistência dos pilares é feita comumente por metodologias empíricas, 

agregando retroanálises e dados de campo, e sua origem está vinculada historicamente à 

ruptura de cerca de 900 pilares da mina de carvão de Coalbrook, na África do Sul, na 

década de 60 do século passado. Estes estudos pioneiros deram origem a uma série de 

abordagens similares, algumas das quais são apresentadas e descritas resumidamente a 

seguir. 

 

Salamon e Munro (1967) 

 

Salamon e Munro (1967) basearam sua pesquisa sobre a resistência de pilares quadrados 

com base em retroanálises do acidente ocorrido na mina de Coalbrook. Na investigação, 

foram analisados 125 pilares, sendo 98 pilares classificados como estáveis e 27 como 

rompidos. As análises estatísticas permitiram definir as constantes empíricas da seguinte 

equação geral: 

 

     
  
    

  
      ............................................................. (2.18)  

 

sendo    a resistência à compressão uniaxial de um cubo de carvão com lado igual a 1 

pé (ou 30,54 cm), wp e hp a largura e a espessura do pilar, respectivamente. É importante 

mencionar que, além da estimativa da resistência do pilar, os autores aferiram um valor 

de fator de segurança (FS) médio para os pilares estáveis igual a 1,6, valor que, desde 

então, tem sido largamente utilizado nas minas de carvão sul africanas. 
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 Bieniawski (1967) 

 

Na proposição de Bieniawski (1989) o valor da resistência depende de três parâmetros 

essenciais, que são a resistência mecânica da rocha que constitui o pilar (  ), a largura 

(wp) e a altura (hp) do pilar. Baseando-se em estudos de retroanálise e interpretação de 

amostras de carvão em testes realizados in situ em minas da África do Sul, o autor 

propôs a seguinte fórmula: 

 

     
  
    

  
      ............................................................ ( 2.19) 

 

Bieniawski observou que os valores obtidos pela aplicação de sua fórmula são próximos 

aos da metodologia anterior. Tien (2011) recomendou um fator de segurança (FS) igual 

a 2,0 para aplicação desta equação em minas nos Estados Unidos. 

 

 Obert e Duvall (1967) 

 

As primeiras análises destes autores foram propostas para calcular a resistência em 

amostras de rocha dura (como gnaisses, calcários, arenitos, xistos e basaltos, entre 

outras) que tivessem uma relação de altura / diâmetro próxima à unidade (Obert e 

Duvall, 1967). Posteriormente, ajustaram e aferiram a fórmula proposta para amostras 

com uma relação de altura / diâmetro entre 0,25 a 4,0, expressa por: 

 

     *           
 

  
+  ............................................................. (2.20) 

sendo:  

     Resistência à compressão para amostras com relação d/h   1 

    Resistência à compressão para amostras com relação d/h =1 

 d  diâmetro da amostra e  

 h1  altura da amostra  
 

Posteriormente, Krauland e Soder (1987) e Sjoberg (1992) utilizaram uma relação 

similar para pilares, admitida como sendo consistente para relações wp/hp até 8: 

 

     [           
  

  
]  ............................................................. (2.21) 

 

    e    são a resistência à compressão do maciço rochoso e do pilar, respectivamente.  
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 Lunder e Pakalnis (1997) 

 

Lunder e Pakalnis (1997) propuseram uma metodologia de análise para resistência de 

pilares tipo barreira (rib pillars) executados em rochas duras e competentes, que 

incluíram uma base de dados históricos de 178 casos de pilares estudados por autores 

como Brady (1977); Hedley e Grant (1972), Krauland e Soder (1987), Lunder (1994). 

Sjoberg (1992) e Von Kimmelmann et al. (1984). A expressão empírica proposta por 

estes autores é a seguinte: 

 

         (          )  ........................................................................................  (2.22) 

 

sendo: c  resistência à compressão não confinada da rocha intacta (MPa) e k, um 

termo de atrito para pilares. 

 

A expressão de Lunder e Pakalnis (1997) é, a rigor, uma expressão semi-empírica, 

válida especificamente para rib pillars, que agrega resultados de retroanálises de casos 

históricos de minas canadenses e resultados por simulações numéricas, que buscaram 

quantificar os efeitos do confinamento decorrente da esbeltez do pilar, que é 

representada na fórmula pelo índice de esbeltez k, dado por: 

 

       [     (
      

      
)]  ............................................................ ( 2.23) 

 

sendo o parâmetro      designado como „confinamento médio do pilar‟, dado pela 

relação entre a tensão principal máxima e mínima na metade do pilar e que pode ser 

calculado pela seguinte equação: 

          [   (
  

  
     )]

   

     
 .................................................. ( 2.24) 

 

Com base nas relações apresentadas, os autores estabeleceram gráficos correlacionando 

valores das resistências com a geometria dos pilares, para diferentes valores de 

coeficientes de segurança (Figura 2.14). Pilares com FS < 1,0 são instáveis e FS > 1,4 

estáveis; para 1,0 < FS < 1,4, os pilares são susceptíveis a rupturas por desplacamento 

(slabbing) mas sem sofrerem ruptura global. 
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Figura 2.13: Gráfico da estabilidade de pilares (Lunder e Pakalnis, 1997, adaptado) 

Com base em abordagens e estudos similares, diversos outros autores propuseram 

fórmulas empíricas para a estimativa da resistência de pilares, mediante retroanálises de 

estruturas reais, e para diferentes condições geomecânicas do maciço rochoso (Tabela 

2.1). Correlações de resultados obtidos para diferentes métodos empíricos são mostradas 

na Figura 2.13. 

 

Tabela 2.1: Fórmulas empíricas para estimativa da resistência de pilares (Souza, 2011)* 

 

     * W/Y = wp/hp 
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Figura 2.14: Correlações de resultados para diferentes fórmulas empíricas para cálculo 

da resistência de pilares (Martin e Maybee, 2000, modificado) 

 

2.4.3 Estimativa da Resistência do Maciço Rochoso 

 

A estimativa da resistência de maciços rochosos por meio da associação de resultados 

de classificações geomecânicas e critérios de ruptura tem sido amplamente utilizada 

devido à praticidade e rapidez das análises e porque permite estabelecer uma abordagem 

mais consistente na extrapolação de resultados de ensaios de laboratório para a realidade 

global do maciço rochoso, particularmente em termos das descontinuidades presentes 

(Hoek e Brown, 1980; Martin e Maybee, 2000; Murali, Sheorey e Kushwaha, 2001). 

 

As classificações geomecânicas constituem abordagens empíricas que permitem inferir 

informações qualitativas e quantitativas sobre a resistência e a deformabilidade de um 

dado maciço rochoso, por meio de critérios objetivos fixados por diferentes autores, em 

função de experiências e condicionantes específicos da classificação proposta. Propostas 

originalmente como diretrizes para sistemas de suporte de túneis, as classificações 

geomecânicas foram posteriormente extrapoladas para as mais diversas aplicações de 

taludes e escavações em maciços rochosos. Os resultados das classificações 

geomecânicas podem constituir, assim, uma referência objetiva para uma readequação / 

reinterpretação de resultados de ensaios de laboratório, inserindo neste contexto o fator 

escala do problema e aspectos estruturais do maciço.  
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Entre os critérios de ruptura empíricos mais utilizados em maciços rochosos, o critério 

proposto por Hoek e Brown (Martin e Maybee, 2000) tem o objetivo fundamental de 

explicitar a resistência da rocha intacta para as condições confinantes específicas de 

projetos em escavações subterrâneas, considerando os efeitos conjugados da anisotropia 

e das descontinuidades presentes no maciço rochoso. Os autores buscaram associar 

bases empíricas às observações geológicas obtidas por meio de métodos de classificação 

geomecânica através da seguinte função: 

 

        (√
  

  
    )  ............................................................. (2.25) 

 

sendo: 

   e     tensões totais principais obtidas por meio de ensaios de compressão triaxial; 

    resistência à compressão uniaxial da rocha intacta; 

mb , s  constantes dependentes da natureza e do grau de fraturamento da rocha, obtidos 

a partir das classificações geomecânicas de maciços rochosos. 

 

Proposições alternativas foram feitas posteriormente pelos próprios autores e também 

por outros pesquisadores visando melhores estimativas das constantes m e s do maciço 

rochoso. Desta forma, a expressão anterior tornou-se mais geral, particularmente para o 

caso de maciços muito fraturados e introduziu-se um novo índice, o chamado GSI – 

Indice de Resistência Geológica, que permite incluir nas análises o padrão estrutural do 

maciço e o estado da superfície das descontinuidades presentes no mesmo.  

 

Hoek e Brown (1997) apresentaram relações para a estimativa deste parâmetro a partir 

dos índices das classificações geomecânicas (RMR e Q´), expressas por: 

 

                                  ................................................ (2.26) 

                            ................................................ (2.27) 

                            ................................................. (2.28) 

sendo       o índice da classificação geomecânica de Bieniawski versão 1976 e 

      o mesmo índice para a classificação geomecânica de Bieniawski versão 1989. 
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Por outro lado, Q‟ representa o índice modificado da classificação geomecânica de 

Barton et al. (1974), sendo dado por: 

 

   
   

  
 
  

  
        (2.29) 

 

A expressão generalizada de Hoek e Brown (Hoek e Brown, 2002) é dada pela seguinte 

relação: 

           (  
   

   
  )

 

   ............................................................. (2.30) 

 

sendo os parâmetros m, s e a dados por: 

 

         (
       

      
)  ............................................................. (2.31) 

     (
       

    
)  ............................................................. (2.32) 

            (               ) ................................................. (2.33) 

 

sendo mi uma constante da rocha intacta, GSI o Indice de Resistência Geológica e D o 

chamado fator de perturbação, função dos efeitos das operações de desmonte e/ou 

redistribuição de tensões ocorridas no amciço. Este fator varia de 0 para maciços pouco 

ou nada perturbados até 1,0 para maciços muito perturbados. 

 

A resistência à compressão uniaxial in situ do maciço rochoso (   ) é cálculada 

fazendo     = 0 na equação (2.29), obtendo-se: 

 

        
   ............................................................. (2.34) 

 

E, analogamente, a resistência à tração do maciço (   ) é obtida substituindo     

        na equação(2.29), tal que: 

 

     
    

  
  ............................................................. (2.35) 

 

Na atualidade, diversos programas de modelamento numérico permitem estimar a 

resistência do maciço rochoso, a partir da aplicação dos parâmetros de Hoek e Brown. 
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2.5 ANÁLISES DA ESTABILIDADE DE PILARES 

 

2.5.1 FS Global 

 

A análise da estabilidade dos pilares consiste basicamente na correlação entre as tensões 

máximas atuantes no pilar e a resistência do mesmo, expressa por: 

 

    
  

  
  ............................................................. (2.36) 

 

A premissa considerada é que, quando a tensão máxima atuante sobre o pilar (  ), 

comumente calculada pelo método da área tributária, excede a resistência do pilar, 

comumente estimada com base num dos métodos empíricos descritos previamente, 

ocorre a ruptura do pilar. Valores típicos de FS são de 1,0 para distinguir zonas de 

ruptura de zonas de instabilidade e 1,4 para demarcar a fronteira entre pilares instáveis e 

estáveis (Lunder e Pakalnis, 1997). 

 

Vários fatores podem influenciar a ruptura dos pilares, além da resistência intrínseca da 

litologia que constitui; em este contexto, a presença de feições geológicas desfavoráveis 

é fator determinante para a mobilização de mecanismos de instabilidade dos mesmos. 

Pilares em rochas duras, como a Mina de Urucum, tendem a apresentar deformações 

baixas a moderadas e rupturas bruscas, ao passo que pilares em rochas brandas 

(camadas de carvão, por exemplo) tendem a se deformar substancialmente, com 

elevados graus de convergência, antes da ruptura propriamente dita. 

 

Diversas causas podem induzir a aceleração das deformações dos pilares ao longo da 

vida útil da operação da mina (Brandani, 2011): 

 

 Vibrações induzidas por detonações em zonas próximas ao pilar: 

 Abatimento de blocos do corpo do pilar; 

 Remodelamento da seção do pilar; 

 Redistribuição de tensões no maciço com o aumento contínuo da área de lavra; 

 Alteração da superfície das descontinuidades por ação das águas subterrâneas. 

 

Impõe-se, portanto, caracterizar de forma bastante consistente o comportamento dúctil 

ou rúptil do maciço rochoso, correlacionando-se as tensões atuantes (e a redistribuição 

destas tensões com o avanço da lavra) com a geometria definida para os pilares. 
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Para Maybee (2000), existem três tipos de rupturas típicas comumente observadas em 

pilares de minas subterrâneas: 

 

(i) colapso induzido por feições geológicas desfavoráveis: a maioria dos maciços 

rochosos contém planos pré-existentes de fraquezas (na forma de descontinuidades 

diversas) que podem condicionar mecanismos potenciais de colapso quando os pilares 

estão orientados desfavoravelmente em relação às descontinuidades presentes no 

maciço rochoso. 

 

(ii) colapso por desplacamentos progressivos do corpo do pilar: a mobilização de 

tensões tangenciais elevadas ao longo das paredes do pilar induz rachaduras e 

consequentes desplacamentos que, num processo continuado e progressivo, podem levar 

ao colapso global do próprio pilar; 

 

(iii) colapso induzido por efeitos localizados de „rock burst‟: liberação de placas ou 

porções de rocha do corpo do pilar induzida pela mobilização de tensões elevadas locais, 

processo que pode ser progressivo e, assim, analogamente ao caso anterior, pode levar à 

ruptura global do próprio pilar. 

 

Uma análise complementar da estabilidade dos pilares diz respeito à possibilidade de 

ruptura das suas fundações (Brady e Brown, 1993), de forma a induzir um certo 

puncionamento e expulsão lateral das rochas encaixantes que constituem o terreno de 

fundação (Figura 2.15).  

 

 

Figura 2.15: Mecanismo de ruptura da fundação de pilares (Brady e Brown, 1985) 
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Neste caso, a análise deste mecanismo de colapso é similar à abordagem da 

determinação da capacidade de carga (qb) de fundações diretas de obras civis, ou seja: 

 

       
 

 
         ............................................................. (2.37) 

sendo: 

        
  

  
                 (

  

  
 ) ............................................. (2.38) 

 

   (    )               (    )    ...................................... (2.39) 
 

    
         (

 

 
  

 

 
)  ............................................................. (2.40) 

 

onde c (coesão) e   (ângulo de atrito) são os parâmetros de resistência da rocha 

encaixante de fundação;   ,    e     são os fatores de capacidade de carga e    e    são 

os fatores de forma, respectivamente, estimados pela teoria de Hansen (1973). 

 

2.5.2 Método das Relações Resistências /Tensões (SSR)  

 

Um processo alternativo para se avaliar a estabilidade de um pilar consiste em se 

correlacionar a resistência intrínseca do pilar com o campo das tensões induzidas no seu 

entorno, estimando-se assim, uma „relação resistência/tensão‟ que passa a expressar, 

então, o FS do pilar naquele ponto (o chamado método SSR - strength stress ratio). 

 

A abordagem tradicional no cálculo do FS consiste em tomar a resistência como sendo o 

valor máximo da tensão principal maior 1 estimada pelo critério de Hoek - Brown 

(com base no valor da tensão 3 correspondente ao mesmo ponto) e a tensão vertical 

induzida no ponto (Figura 2.16), tal que: 

 

   
    

 
 
  

  
  ............................................................. (2.41) 

 

Note-se que, neste caso, a ruptura é caracterizada por uma expansão do círculo de Mohr 

(círculo a para o círculo b), ao longo do eixo positivo das tensões , mantendo-se 

invariável a tensão principal menor 3.   
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Figura 2.16: FS do pilar pela abordagem convencional. (Brady e Brown modificado, 

1993) 

Desta forma, se num dado ponto de um maciço rochoso, cuja resistência seja igual a 

71,3 MPa, atua uma tensão média de 40 MPa (Figura 2.16.B) ), o FS obtido seria da 

ordem de 1,41. Uma variante do método SSR é a determinação do parâmetro „strength 

factor‟ (e não FS), em que a relação resistência/tensão é expressa em termos da relação 

entre as tensões desviatórias (1 - 3) de ruptura e atuante no ponto considerado 

(McCreath e Diederichs, 1994). 

 

É importante enfatizar a diferença de conceitos entre a razão de resistência/tensão num 

determinado ponto e o fator de segurança global do pilar. Com efeito, num pilar rígido, 

o mecanismo de instabilidade global tende a começar pelos vértices (concentração das 

tensões), induzindo fissuras próximas às paredes laterais e avançando em direção ao 

núcleo do pilar. Considerando este mecanismo de ruptura progressiva, Hoek e Brown, 

(1980) propuseram que a ruptura do pilar pode ser caracterizada quando o valor médio 

da relação resistência/tensão for igual a 1,0 no centro do pilar. 

 

A Figura 2.17 ilustra a metodologia de cálculo proposta por esses autores, apresentando 

as distribuições das tensões 1 e 3 (à esquerda do eixo yy, zona central da figura) e da 

relação resistência/tensão, ou seja, relação 1 / tensão vertical v (à direita do eixo yy, 

zona central da figura). As distribuições dos valores das tensões 1 e 3 (à esquerda da 

figura) e da relação resistência/tensão (à direita da figura) foram determinadas e estão 

indicadas ao longo do plano médio do pilar (eixo xx). Para as condições indicadas, o 

valor médio desta distribuição foi igual a 1,41, tomado, então, como FS do pilar. 
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Figura 2.17: Distribuição de tensões principais e da relação resistência/tensão em um 

pilar. (Hoek e Brown modificado, 1980) 

 

O programa FLAC3D permite a adoção dessa metodologia de cálculo de FS, a partir da 

representação dos estados de tensões em termos de círculos de Mohr e ajustando os 

parâmetros de resistência do critério de Hoek-Bray para o critério de ruptura de Mohr – 

Coulomb. 

 

2.5.3 Método da Redução das Resistências (SSM)  

 

A metodologia SSM (Shear Strength Method) consiste em um processo de redução 

sistemática das propriedades resistentes do material até que ocorra a ruptura (equilíbrio 

limite). Essa metodologia é comumente aplicada para o critério de ruptura de Mohr-

Coulomb, tal que: 

 

    
 

   
  ............................................................. (2.42) 

     
   

   
  ............................................................. (2.43) 

 

Os procedimentos da técnica aplicada a simulações numéricas incluem as seguintes 

etapas: 
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(i) modelação numérica do sistema de pilares, adotando-se nas análises valores típicos 

para os parâmetros de resistência dos pilares e das rochas encaixantes, e calculando-se a 

deformabilidade induzida; 

(ii) aumentar os valores de FS = FSc= FS  acima da unidade e recalcular os parâmetros 

de resistência reduzidos; refazer os cálculos anteriores, determinando-se a nova 

deformabilidade induzida; 

(iii) aumentar progressivamente os valores de FS até ocorrer a não convergência das 

simulações numéricas; o valor crítico de FS que leva o pilar à ruptura é interpretado 

como o FS do pilar. 

A sistemática aplicada ao critério de Mohr-Coulomb pode ser extrapolada ao critério de 

Hoek e Brown (1980), em que os parâmetros são correlacionados pelas seguintes 

equações: 

         √         ............................................................. (2.44) 

  
  
   

  √   
  ............................................................. (2.45) 

Nos casos em que o mecanismo de ruptura é condicionado por tensões de compressão 

(portanto,     ), tem-se que as constantes são definidas por: 

          (  
  

   
  )

   

 ......................................................... (2.46) 

  
       (     )      (  

  

   
  )

 

 ....................................... (2.47) 

Caso contrário, quando a ruptura é induzida por esforços de tração (por consequência 

    ), a correlação dos parâmetros é obtida pelas relações: 

           
(   )  ............................................................. (2.48) 

  
        ( )

   ............................................................. (2.49) 

 

A técnica de redução da resistência utilizada no FLAC3D sempre resulta em uma dada 

solução, desde que o sistema seja fisicamente instável.  Neste processo contínuo para se 

determinar o limite entre o estável e o instável, um conjunto de iterações é desenvolvido 

com diferentes fatores de redução de resistência.  
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Cada iteração é então verificada para determinar se o equilíbrio ou fluxo de plasticidade 

contínua é atingido. O limite máximo destas iterações é 50000. Se o modelo não atingir 

o equilíbrio até este limite, o processo é interrompido e o fator de segurança não pode 

ser estimado exigindo, assim, que o usuário proceda a uma revisão dos parâmetros 

adotados na modelação. 

 

No programa, a metodologia de cálculo para a condição estável está implicitamente 

relacionada com a teoria da análise limite (solução do limite superior), assim como para 

uma condição instável, o processo pode ser associado ao teorema do equilíbrio limite. 

Considera-se alcançado o FS crítico quando os valores estimados para a condição tanto 

estável como instável sejam muito próximos, com uma diferença máxima de 1%. 

  



53 

CAPÍTULO 3 

 

3 CARACTERIZAÇÃO DO MACIÇO E PARÂMETROS GEOMECÂNICOS 

 

3.1 LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO E VIAS DE ACESSO 

 

A área de estudo está situada no complexo da chamada „morraria do Urucum‟, entre os 

meridianos 57º 25´ W e 58º W e os paralelos 19º S e 20º S, nos municípios de Ladário e 

de Corumbá/MS, contemplando, em um mesmo jazimento, dois diferentes bens 

minerais (ferro e manganês), explotados por lavras a céu aberto e subterrânea. 

 

Figura 3.1: Localização da Morreria de Urucum 

Na topografia da planície banhada pelo rio Paraguai, a „Morraria do Urucum‟ eleva-se 

abruptamente a mais de mil metros de altitude, estendendo-se dos municípios de 

Corumbá e Ladário até a fronteira Brasil-Bolívia, conformada pelas formações Serra do 

Rabicho, Morro Grande, Serra de Santa Cruz, Morro de Tromba dos Macacos, Serra do 

Jacadigo e Morro do Urucum. A Figura 3.2 apresenta um detalhamento espacial da área, 

enfatizando a posição relativa do Maciço de Urucum no contexto regional, como parte 

integrante do chamado Planalto Residual do Urucum – Amolar (PRUA), confrontando 

geomorfologicamente com a Depressão do Rio Paraguai (DRP) adjacente (Figura 3.3). 
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Figura 3.2: Localização do Maciço de Urucum (Macedo, 2013) 

 

 

Figura 3.3: Planalto Residual do Urucum-Amolar (PRUA), visada sul, com a Depressão 

do Rio Paraguai (DRP) em primeiro plano (Macedo, 2013) 

 

O Morro do Urucum encontra-se a 30 km aproximadamente da cidade de Corumbá, 

sendo seu principal acesso à rodovia federal BR-262, que liga Corumbá à capital do 

estado, Campo Grande; outra via de acesso é pela Estrada Parque (MS-228) que se 

encontra com a BR-262 a 12 km ao sul da cidade de Corumbá. Na atualidade, as 

ferrovias e a navegação fluvial também constituem rotas de acesso local, embora sejam 

menos relevantes.  
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3.2 GEOLOGIA REGIONAL E LOCAL 

 

O depósito de ferro e manganês da Morraria do Urucum é reconhecido como sendo um 

depósito sedimentar neoproterozóico, com litologias de atitudes sub-horizontais 

sobrejacentes às rochas metamórficas dobradas do Complexo Rio Apa, próximo ao 

limite sul do Cráton do Amazonas.  

 

A unidade mineralizada situa-se no Grupo Jacadigo, que tem como embasamento o 

granito Urucum e os metassedimentos do Grupo Cuiabá e que ocorre no contexto do 

entrocamento das faixas Paraguai e Chiquitos-Tucavaca (Figura 3.4). Esses domínios 

geotectônicos se estendem, a partir do ponto próximo da área estudada, respectivamente, 

seguindo a direção aproximada NNW-SSE no oeste do estado do Mato Grosso do Sul e 

WNW-ESE na Bolívia (Trompette et al., 1998; Walde e Hagemann, 2007; Bizzi et al., 

2008; Freitas, 2010). 

 

Figura 3.4: Faixa de dobramentos Paraguai e Faixa Chiquitos-Tucavaca (Trompette et 

al., 1998, modificado) 
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O Grupo Jacadigo, subjacente ao Grupo Corumbá, é constituído pela Formação 

Taquaral, Formação Urucum e a Formação Santa Cruz (Haralyi e Walde, 1986): 

 

 A Formação Taquaral é composta por rochas básicas intrusivas e básicas a 

intermediárias efusivas;  

 A Formação Urucum varia desde conglomerados polimíticos até arcósios de 

cimento calcítico, intercalados com lentes de calcário e siltitos;  

 A Formação Santa Cruz corresponde à unidade mineralizada, sendo subdividida 

em dois membros, inferior e superior. O Membro Inferior ou Córrego das 

Pedras é formado por arcósios e conglomerados intraformacionais com cimento 

ferruginoso, lentes de jaspe ferruginoso, níveis de arcósios manganesíferos, 

hematita bandada e minério de manganês em lentes. O Membro Superior ou 

Banda Alta é constituído por rochas de deposição essencialmente química, com 

hematita fitada, que nada mais é do que um jaspilito com intercalações de 

arcósios, jaspe e camadas de minério de manganês.  

 

Outros autores corroboram a premissa de que o Grupo Jacadigo é anterior ao Grupo 

Corumbá (Freitas, 2010; Urban et al., 1992; Walde e Hagemann, 2007). A Tabela 3.1 

apresenta algumas variantes da sequência estratigráfica local, proposta por diferentes 

pesquisadores, quase que limitadas a mudanças dos nomes das unidades. Entretanto, 

constata-se que as posições relativas dos horizontes manganesíferos (Mn1, Mn2, Mn3 e 

Mn4) são mantidas invariáveis nas diferentes proposições. 

 

Tabela 3.1: Sequências estratigráficas da Morraria do Urucum (Boggiani, 1997) 
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Morfologicamente, os depósitos de ferro e manganês constituem platôs cujos topos, 

aplainados, estão entre 900 e 1000 m acima do nível do mar e cerca de 800 metros 

acima da planície do Pantanal. Várias hipóteses têm sido propostas para explicar a        

gênese dos depósitos de manganês no Maciço de Urucum. Segundo Haralyi e Walde 

(1986), os depósitos de manganês do Urucum possuem origem sedimentar, quase 

sempre associados a formações ferríferas bandadas (com exceção do horizonte Mn1). 

Após sedimentados, geralmente foram concentrados residual e/ou supergenicamente por 

processos intempéricos.  

 

Urban et al (1992) defendem um modelo baseado em dois estágios principais, um 

sinssedimentar e outro de enriquecimento supergênico. Para eles, o estágio 

sinssedimentar seria responsável por depositar as camadas Mn2, Mn3 e Mn4, enquanto 

o enriquecimento supergênico levaria a formação de Mn1 abaixo de toda a sequência.  

 

Por outro lado, a configuração de gráben, com diversas falhas normais cortando toda a 

região mineralizada (Figura 3.5) teria possibilitado a entrada de fluidos hidrotermais 

enriquecidos preferencialmente em manganês, mas portando também ferro, que 

cimentariam as rochas ao seu redor, tornando-as, muitas vezes, com aspecto maciço 

(Walde e Hagemann, 2007). Justifica-se a aceitação dessa proposta pela presença de 

veios ricos em quartzo e turmalina e ainda pela presença de braunita, mineral de 

manganês que necessita de temperaturas mais elevadas para a sua formação (Boggiani, 

1997). 

 

 

Figura 3.5: Configuração do gráben e regime de falhas normais (Freitas, 2010) 
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A Figura 3.6 detalha a ocorrência e localização dos horizontes manganesíferos na 

sequência estratigráfica típica da região das minas do Maciço de Urucum (Vale, 2015), 

com a Formação Santa Cruz (composta pelos Membros Banda Alta e Córrego das 

Pedras, definidos localmente como „formações‟) no topo e a Formação Urucum na base, 

sobreposta a rochas vulcânicas e ao embasamento granito-gnáissico.  

 

Figura 3.6: Sequência litoestratigráfica do Morro do Urucum (Vale, 2015) 

A Formação Urucum é formada por conglomerados, arenitos e siltitos, seguido por um 

espesso depósito de folhelho negro e siltitos negros intercalados. No topo aparecem 

arenitos e siltitos com cimento carbonático. A Formação Santa Cruz é composta por 

depósitos glaciomarinhos, compreendendo folhelhos, arenitos, arcósios e jaspilitos.  

 

O horizonte Mn1 de enriquecimento supergênico apresenta espessuras típicas da ordem 

de 0,5 m a 3,0 m, localizando-se no topo do Membro Córrego das Pedras. Os demais 

horizontes mineralizados, com espessuras variáveis entre 0,5 m e 4,0 m, estão 

localizados na base do Membro Banda Alta, associados a mais de 300 m de formação 

ferrífera. Três tipos de minérios de Mn podem ser caracterizados localmente: o minério 

concrecionário compondo principalmente o horizonte Mn1; o minério detrítico 

marcando o horizonte Mn1 e o topo dos horizontes Mn2 e Mn4 e o minério maciço 

formando principalmente os horizontes Mn2, Mn3 e Mn4. 
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A camada Mn1 possui quantidades de quartzo e ferro variáveis, este último quase 

sempre na forma de hematita. Os principais minerais de manganês são a braunita que, 

por demandar maior temperaturas de formação, pode estar relacionada tanto à diagênese 

quanto a um metamorfismo regional. Na camada Mn2, alvo da pesquisa, as 

porcentagens de hematita são sempre inferiores a 35% e a presença de quartzo é 

localizada. O principal mineral de manganês é o criptomelano, mas a holandita também 

ocorre, provavelmente como um produto de intemperismo. As camadas Mn3 e Mn4 

possuem porcentagens significativas de hematita e o quartzo aparece apenas 

subordinadamente e em pequenas quantidades (maiores que na camada Mn2). O 

principal mineral de manganês presente nestes horizontes mineralizados é o 

criptomelano. 

 

3.3 MÉTODO DE LAVRA NA MINA DE URUCUM 

 

Na região da „Morraria do Urucum‟, os depósitos de ferro e manganês são conhecidos 

desde o final do século dezenove. Todo o minério de manganês é extraído usando-se 

métodos subterrâneos, enquanto o minério de ferro é minerado por lavra a céu aberto. 

No caso da Mina de Urucum, objeto deste estudo, a produção atual corresponde a 

aproximadamente 2,5 milhões de toneladas de minério de ferro e cerca de 800 mil 

toneladas de manganês (VALE, 2016).  

 

A Mina de Urucum utiliza o método de lavra por câmaras e pilares (room and pillar) 

para extrair o minério de manganês (Figura 3.7).  

 

Figura 3.7: Método de lavra por câmaras e pilares (Brady e Brown, 1993) 
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Nesta técnica de lavra, o minério é extraído por meio de aberturas horizontais ou sub-

horizontais (câmaras), deixando-se porções do minério para formar pilares, com formas 

e dimensões adequadas, que limitam os vãos das aberturas e promovem a sustentação do 

teto. As dimensões dos pilares e das câmaras dependem basicamente das resistências 

das rochas encaixantes superiores e do próprio minério, da espessura do depósito e da 

profundidade da lavra. 

 

Os pilares são distribuídos regularmente e podem ter diversas geometrias. Pilares de 

rochas mais competentes têm dimensões bem menores que as câmaras, ocorrendo o 

inverso no caso de rochas brandas, como em minas de carvão. A função primária dos 

pilares é suportar a carga geostática das camadas sobrejacentes e transmitir, com 

razoável segurança, as tensões induzidas para o restante do maciço rochoso encaixante 

(Sjoberg, 1992). Neste sentido, o minério abandonado sob a forma de pilares é 

geralmente considerado irrecuperável e, quando recuperável, deve-se recorrer à 

utilização de backfill. 

 

Para as aplicações do método de câmaras e pilares em lavra subterrânea, devem ser 

observadas as seguintes considerações: 

 

 O corpo do minério deve estar numa posição bastante próxima da horizontal, no 

máximo com 30º de declive; 

 O depósito mineral deve ter uma espessura mínima conveniente para o trânsito e 

também para a operação dos equipamentos; 

 O minério e o maciço rochoso adjacente devem apresentar uma boa qualidade 

geomecânica.  

 

No processo de dimensionamento das aberturas em minas subterrâneas, que adotam o 

método de câmaras e pilares, como exposto previamente, o objetivo primário consiste 

na determinação das dimensões mínimas dos pilares para uma máxima extração do 

minério. Neste processo, requer-se do cálculo de dois parâmetros básicos: as tensões 

atuantes e a resistência do pilar. A correlação entre estes valores permite quantificar as 

condições de estabilidade do pilar e, consequentemente, de todo o sistema de lavra 

subterrânea (adotando-se valores adequados para FS, contra a instabilidade global e o 

mecanismo potencial de ruptura progressiva do pilar). 
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O principal horizonte mineralizado da Mina de Urucum é o Corpo de minério Mn2, 

localizado entre 200 m e 250 m de profundidade em relação à superfície. Esta camada 

de minério de manganês é sub-horizontal com mergulhos para NE e NW, da ordem de 

10 º a 16º, sendo a direção bem variável dependendo do ponto da jazida.  

 

O foco do estudo proposto tem um setor focalizado da galeria Mariza como estudo de 

caso a ser analisado, no âmbito da técnica de lavra subterrânea praticada na Mina do 

Urucum, que apresenta uma extensão de cerca de 500 m (Figura 3.8). Nesta área 

especifica da mina, a espessura do depósito é muito variável, assumindo valores desde 

3,0 a 3,5 m no interior da galeria até 4,0 a 4,5 m nos afloramentos laterais da mesma e 

os pilares apresentam seção quadrada com dimensões médias de 15,0 m, câmaras de 5,0 

m e espessuras intermediárias de 3,5 m (Figura 3.9).  

 

 

Figura 3.8: Localização e método de lavra no setor investigado da Mina de Urucum 

 

 

Figura 3.9: Arranjo geral dos pilares e câmaras da área investigada 
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3.4  ESTRATIGRAFIA E PARÂMETROS GEOMECÂNICOS DO DEPÓSITO 

 

Com base na classificação geomecânica de testemunhos de sondagem, reavaliações de 

mapeamentos geotécnicos realizados nas galerias atuais e em resultados de diversos 

ensaios de laboratório e/ou materiais disponibilizados através de relatorios internos da 

Vale (2015), o depósito local foi compartimentado (Tabela 3.2) na seguinte sequência 

litoestratigráfica (N é o número da camada, identificada por cores diferentes e 

espessuras médias): 

 

Tabela 3.2: Sequência litoestratigráfica do depósito para a galeria investigada 

N Cor 
espessura 

média (m) 
N Cor 

espessura 

média (m) 

1 
 

2.0 

36 
 

6.0 

2 
 

1.3 
 

4.0 

3 
 

2.0 
 

7.0 

4 
 

1.4 37 
 

4.5 

5 
 

3.0 
38  

1.0 

6 
 

14.0 
 

3.5 

7 
 

2.7 39 
 

0.5 

8 
 

1.8 40 
 

3.0 

9 
 

2.0 41 
 

0.6 

10 
 

2.5 42 
 

1.9 

11 
 

1.5 43 
 

1.5 

12 
 

1.9 44 
 

2.5 

13 
 

1.1 45 
 

1.0 

14 
 

1.0 
46  

3.0 

15 
 

6.0 
 

12.0 

16 
 

1.0 
47  

3.0 

17  
4.0 

 
14.0 

 
5.0 48 

 
2.0 

18 
 

3.5 49 
 

1.5 (Mn-3) 

19 
 

2.0 50 
 

2.0 
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N Cor 
espessura 

média (m) 
N Cor 

espessura 

média (m) 

20 
 

2.0 51 
 

13.5 

21  
1.5 52 

 
1.0 

 
1.5 53 

 
14.0 

22 
 

8.8 54 
 

3.0 

23 
 

4.2 55 
 

1.4 

24 
 

6.0 56 
 

1.3 

25 
 

2.0 57 
 

2.3 

26 
 

2.0 58 
 

3.5 (Mn-2) 

27 
 

0.7 59 
 

5.0 

28 
 

2.5 60 
 

3.0 

29 
 

1.8 61 
 

15.0 

30 
 

4.7 62 
 

27.0 

31  
3.0 LEGENDA 

 
4.0 

 
Jas1 - Jaspilito rítmico 

32 
 

2.5 
 

Jas2 - Jaspilito maciço 

33 
 

1.0 
 

Arc - Arcósio alterado 

34 
 

1.7 
 

Mn - Minério de manganês 

35  
5.8 

 
Seixos pingados 

 
1.5 

 
Arcósio maciço ou arenitos 

 

Com base nesta mesma documentação técnica, foram avaliados e estimados os 

parâmetros de resistência típicos para as diferentes litologias da sequência estratigráfica 

local (Tabela 3.3). 

 

Tabela 3.3: Parâmetros de resistência das litologias típicas do depósito local 

Litotipos  c         E v 

MPa  º kg/m
3
 GPa --- 

MN 2,21 21,0 3815 12,99 0,25 

Arc 3,90 24,8 3163 21,21 0,25 

Jas 1 1,01 32,1 4050 2,514 0,25 

Jas 2 1,01 32,1 4050 21,21 0,25 
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Em função da indisponibilidade de parâmetros de resistência para as camadas de seixos 

pingados e arcósio alterado apresentados na Tabela 3.2, foram adotados valores 

similares aos do arcósio maciço, de forma que, em termos das simulações, estes três 

materiais constituem uma camada única.  

 

Em termos estruturais, no domínio da Mina de Urucum predomina uma tectônica do 

tipo moderada, caracterizada por fraturamento com atitudes variadas, diaclasamentos e 

muitas juntas; geralmente as fraturas estão preenchidas e, de modo geral, os falhamentos 

são escassos. De acordo com mapeamento detalhado realizado na área (Silva, 1989), as 

falhas presentes tendem a ser quase sempre subverticais, com persistência máxima 

inferior a 3,0 m, com preenchimentos decimétricos de material argiloso proveniente de 

dissolução dos arcósios e jaspelitos superiores. 

 

O sistema de diáclases, juntas e zonas de cisalhamento não são regidos por um padrão 

regional principal, apresentando uma tendência subparalela à direção local da camada 

Mn1 e mergulhos variando entre 50 a 90º. Em termos específicos da presença de feições 

estruturais potencialmente deletérias para a estabilidade dos pilares, foram identificadas 

quatro famílias principais de descontinuidades, tipificadas pelas atitudes 204º/59º, 

274º/88º, 311º/83º e 351º/81º, caracterizadas como planas ou onduladas, diferentes 

graus de fraturamento e espaçamentos variáveis entre 6,0 cm e 6,0 m (Figura 3.10). 

 

 

Figura 3.10: Frequência e distribuição dos graus de fraturamento da rocha (Vale, 2015) 
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Entretanto, por constituir um padrão estrutural irregular e de pequena escala, nenhuma 

destas feições tectônicas ou localizadas resultam em problemas significativos em termos 

da estabilidade dos pilares e do próprio regime da lavra. 

 

A aferição conjugada dos dados litoestruturais do maciço rochoso local permitiram 

estimar adicionalmente os parâmetros geomecânicos dos litotipos principais, relevantes 

tanto para as classificações Q e RMR (Tabela 3.4) como para a classificação de Hoek e 

Brown (1997), incorporando o parâmetro GSI (Indice de Resistência Geológica), 

conforme indicado na Tabela 3.5. 

 

Tabela 3.4: Parâmetros geomecânicos para o sistema Q e RMR (Vale, 2015) 

Litotipos RQD Jn Jr Ja Jw SRF    Q RMR 

MN             10-94 43-57 

Arc 80 12 2 3 1,0   2.5   0,20   25 

Jas 1 90 9 3 1 0,6     1   18,0   78 

Jas 2 90 9 3 1 1     1    30,0   72 

 

 

Tabela 3.5: Parâmetros geomecânicos para a classificação GSI (Vale, 2015) 

Litotipos 
GSI mi 

σci σcm σt mb 
  s a 

MPa MPa MPa   

MN 65 3,54 30/115 4,26 0,6-2,1 1.07 0,02 0,50 

Arc 65 2,71 80 11,4 2,1 0,77 0,02 0,52 

Jas 1 40 17,0 20 0,66 0,01 1,94 0,0013 0,51 

Jas 2 40 17,0 80 11,36 0,01 4,87 0,021 0,51 

 

sendo: m  constante de Hoek, GSI  Geological Strength Index, σci  resistência da 

rocha intacta assumida, σcm  resistência global do maciço rochoso, σt   resistência à 

tração do maciço rochoso, mb  constante do maciço rochoso Hoek, s  „parâmetro de 

coesão‟ do critério de Hoek, a  parâmetro de Hoek que define a envoltória para as 

condições de baixas tensões confinantes. 

 

Estes parâmetros foram adotados como referências para as simulações numéricas 

desenvolvidas nesta dissertação (capítulos subsequentes). 
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CAPÍTULO 4 

 

4 ESTIMATIVA DAS TENSÕES ATUANTES NOS PILARES 

 

4.1 TENSÕES ESTIMADAS PELA TEORIA DA ÁREA TRIBUTÁRIA 

 

A estimativa das tensões atuantes sobre os pilares foi feita admitindo-se a metodologia 

simplificada da Teoria da Área Tributária e por via numérica, empregando o método das 

diferenças finitas implementado no software FLAC3D (Itasca Consulting Group Inc, 

2007). Estes resultados foram posteriormente correlacionados, para a proposição do 

campo de tensões induzidas no domínio da área subterrânea investigada. 

 

Nos cálculos, para a estimativa das tensões in situ, adotou-se a compartimentação 

estratigráfica e os parâmetros geomecânicos previamente estabelecidos (item 3.4). Com 

base nestes dados e considerando a profundidade do depósito correspondente à camada 

Mn2 (perfil genérico composto por 5,9 m de minério de manganês, 58,0 m de arcósio, 

52,5 m de jaspilito rítmico e 118,9 m de jaspilito maciço), verifica-se que: 

 

    (         )  (           )  (          )  (           ) 

                

 

Assim, para as condições locais, no âmbito do domínio da ocorrência da camada de 

minério de manganês Mn2, a tensão vertical atuante é da ordem e 8,97 MPa. 

 

Em seguida, foram estimadas as tensões induzidas em cada pilar pela teoria da área 

tributária, de tal forma que a tensão média no pilar representa o estado de carregamento 

do pilar em relação à componente de tensão normal atuante paralelamente ao eixo dos 

pilares, desconsiderando, assim, quaisquer efeitos conjugados de outras componentes do 

campo de tensões atuantes, as quais supoem-se baixas (ou nulas) devido ao que a Mina 

de Urucum esta inclusa numa morreria sem confinamento. 

 

Por outro lado, é importante ratificar que o efeito da localização do pilar dentro do 

corpo do minério é ignorado; assim, pilares centrais absorvem o mesmo carregamento 

que os pilares próximos aos limites do corpo, o que não é rigorosamente verdadeiro.  
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Conforme exposto previamente (Capítulo 2), a tensão média (Sv) atuante no pilar será 

estimada com base na seguinte relação: 

 

      (  
  

  
)
 

     (  
  

  
)
 

 ............................................... (4.1) 

  

sendo γ o peso especifico da rocha, z é a profundidade até a superfície, e wo e wp os 

comprimentos da câmara e do pilar, respectivamente.  

Nas análises, foram assumidos pilares de seção quadrada e lados variáveis desde 15,0 m 

(dimensões de projeto praticadas na Mina de Urucum, com recuperação de 44%) até 7,0 

m, com as correspondentes variações das extensões das câmaras. Nestas condições, a 

recuperação de minério (e) para as diferentes condições de lavra podem ser estimadas 

pela seguinte equação (também apresentada previamente no Capítulo 2): 

 

  ( )    *
  
 

(  
    

 )
 +  ............................................................... (4.2) 

 

A Tabela 4.1 apresenta os valores das tensões médias induzidas nos pilares para as 

diferentes condições de lavra, com base na estimativa feita pelo método da área 

tributária (MAT). 

 

Tabela 4.1: Valores das tensões médias atuantes nos pilares pelo MAT 

Wo Wp σz Sv e 

m m MPa MPa % 

5 15 8,97 15,95 44% 

6 14 8,97 18, 31 51% 

7 13 8,97 21,23 58% 

8 12 8,97 24,92 64% 

9 11 8,97 29,65 70% 

10 10 8,97 35,88 75% 

11 9 8,97 44, 30 80% 

12 8 8,97 56,06 84% 

13 7 8,97 73,22 88% 
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4.2 TENSÕES CALCULADAS POR MÉTODOS NUMÉRICOS 

 

4.2.1 Modelação Numérica do Problema 

 

O modelo numérico do problema analisado foi subdividido em três zonas distintas: a 

zona inferior (entre 0 e 50,0 m), a zona intermediária, relativa à locação dos pilares 

propriamente ditos (entre 50 a 53,5 m) e a zona superior (entre 53,5 e 281,5 m) com 

espessura total deste domínio de 228,0m, as quais foram implementadas utilizando-se 

uma geometria do tipo brick.  

 

As zonas correspondentes ao teto e à base da galeria tem dimensões 5,0 x 5,0 x 5,0 m, 

ao passo que a camada do minério de manganês possui dimensões de 5,0 x 5,0 x 0,5 m. 

A malha final comportou um total de 199.037 elementos (Figura 4.1 a)). É importante 

ressaltar que os últimos 10,0 m da zona inferior da malha, assim como os primeiros 40,0 

m da zona superior foram discretizados com maior detalhamento, visando uma maior 

precisão nos resultados das distribuições de tensões nas proximidades dos pilares. 

 

 

Figura 4.1: Geometria, malha e condições de contorno do modelo numérico adotado 



69 

As condições de contorno aplicadas às simulações numéricas consistiram em restringir 

os deslocamentos na direção da base do modelo e também em relação às fronteiras 

laterais do maciço discretizado (Figura 4.1 b)). A discretização do modelo numérico 

utilizado mostrou que esta geometria é consistente e representa um padrão otimizado de 

malha, uma vez que foram constatados erros máximos da ordem de 5% para os valores 

estimados das tensões atuantes no domínio da ocorrência da camada de minério de 

manganês Mn2, em função de variações da reconfiguração desta malha de referência. 

 

A Figura 4.2 mostra o detalhamento do modelo numérico na região da galeria 

subterrânea. Nas análises, foram considerados arranjos geometricamente ordenados de 9 

pilares. Esta simetria completa permite a simulação do problema da distribuição das 

tensões atuantes com base no comportamento do pilar central, que possui condições de 

contorno similares ao longo de toda a sua periferia (Li et al., 2015; Maybee, 2000; 

Murali Mohan et al., 2001; Perry, 2012). Este procedimento impacta significativamente 

a rapidez dos cálculos e a redução da demanda computacional.  

 

 

Figura 4.2: Modelo na região dos pilares e simetria do problema 

 

A partir desta concepção de análise e no modelo numérico proposto, e considerando a 

sequência estratigráfica mais completa e detalhada do depósito local, conforme exposta 

previamente no Item 3.4 (Figura 4.3), foram calculadas as tensões atuantes, tanto em 

termos das tensões in situ como aquelas induzidas no pilar considerado (pilar central de 

um arranjo de 9 pilares), com simetria das condições de contorno. 
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Figura 4.3: Estratigrafia detalhada do depósito local adotada na modelação numérica 

 

4.2.2 Campos de Tensões 

 

 Condições de pré-escavação 

 

Com base nestas premissas e nos parâmetros geomecãnicos definidos previamente 

(Tabela 3.5), foram estimadas as tensões iniciais e induzidas nos pilares numa condição 

de pós-escavação. Os pilares foram admitidos na hipótese atual de lavra, com dimensões 

de 15,0 m x 15,0 m x 3,5 m, conformando câmaras com 5,0 m de extensão. 

 

A Figura 4.4 apresenta os resultados das simulações numéricas realizadas para a 

determinação da magnitude das tensões iniciais atuantes ao longo do perfil geotécnico 

local, distribuídas para as diferentes subcamadas que compõem o perfil estratigráfico 

local. Na região da escavação pretendida para o sistema de câmaras e pilares, ou seja, 

correspondente a um plano horizontal situado ao nível da base superior dos pilares 

(profundidade igual a 228,0 m), a tensão média obtida foi igual a 8,68 MPa, valor 

equivalente e mais acurado que o valor analítico obtido previamente, a partir de uma 

estratigrafia mais genérica do maciço local (8,97 MPa). 
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Figura 4.4: Valores das tensões in situ obtidas pela modelação numérica 

 

 Condições de Pós - Escavação 

 

Após as etapas de escavação dos pilares e câmaras, foram feitas novas simulações dos 

campos de tensões atuantes no maciço, para um arranjo de 9 pilares (Figura 4.5). As 

tensões verticais induzidas pela escavação apresentam valores variáveis entre 12,0 Mpa 

e 17,66 MPa no plano de topo dos pilares. Este campo de tensões abrange a distribuição 

das tensões previamente obtidas pelo método da área tributária (tensões médias da 

ordem de 15,95 MPa). 

 

 

Figura 4.5: Campos de tensões induzidas para um arranjo de 9 pilares 
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As tensões máximas são induzidas nos pilares de canto, ratificando a condição prevista 

de concentração das tensões nesta zona específica do arranjo analisado. Tomando-se um 

corte vertical (Figura 4.5b), constata-se os efeitos de redução das tensões induzidas pela 

escavação no sentido dos pilares mais internos do arranjo. 

 

Considerando a simetria do problema, as análises podem ser simuladas de forma 

consistente pelo campo de tensões induzidas pilar central, como exposto previamente 

(Figura 4.6). Neste caso, fica bastante explícito os efeitos de confinamento impostos 

pelas zonas mais externas em relação à zona central do pilar. Nesta abordagem, adotou-

se também uma análise de sensibilidade da malha para manter a confiabilidade nos 

resultados sempre com uma margem de erro máximo de 5,0%. 

 

 

Figura 4.6: Campos de tensões induzidas para o pilar central 

 

As análises subsequentes assumiram, então, pilares de geometrias variáveis, com 

dimensões 14,0 m x 14,0 m até 7,0 m x 7,0 m. Os valores de referência dos campos de 

tensões de topo obtidos pelas simulações numéricas para estas diferentes geometrias 

estão sistematizados na Tabela 4.2. 

 

Tabela 4.2: Valores de referência das tensões em pilares com diferentes geometrias 

 

Tensões verticais  no pilar (MPa) 

Wp (m) 15 14 13 12 11 10 9 8 7 

Lateral (MPa) 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,20 18,50 26,50 

Centro (MPa) 17,60 22,00 28,00 35,00 42,00 50,00 59,10 71,20 81,00 

Metade (MPa) 10,00 14,00 17,00 20,00 23,00 25,00 29,50 38,50 56,00 

Média (MPa) 9,87 13,33 17,00 21,00 25,00 29,00 34,27 42,73 54,50 
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A Figura 4.7 apresenta a lei de variação das tensões médias atuantes no topo de pilares 

de 3,5 m de altura e seções quadradas de diferentes geometrias, obtidas pelas 

simulações numéricas, correlacionada com a mesma lei de variação previamente 

estabelecida com base no método da área tributária (MAT). O comportamento em 

ambos os casos é bastante típico: as tensões verticais médias atuantes tendem a 

aumentar quando se aumenta a esbeltez do pilar. 

 

 

Figura 4.7: Tensões verticais médias no centro dos pilares versus relação wp / Hp 

 

Embora similares, as curvas apresentam uma defasagem em que os resultados pelo 

método da área tributária tendem a ser mais conservadores. Tal diferença resulta, em 

grande escala, dos efeitos de confinamento impostos pelas tensões horizontais in situ, 

considerados nas simulações numéricas e desconsiderados pelo método analítico mais 

simplificado. 
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CAPÍTULO 5 

 

5 ESTIMATIVA DA RESISTÊNCIA DOS PILARES 

 

5.1 RESISTÊNCIA DOS PILARES POR MÉTODOS EMPÍRICOS  

 

Conforme exposto previamente, a maioria das equações empíricas convencionalmente 

utilizadas para se obter a magnitude da resistência de pilares de escavações subterrâneas 

enfatizam a relação largura - espessura do pilar (wp/hp) e a resistência à compressão 

simples da rocha que conforma o pilar. A estimativa deste último parâmetro depende 

diretamente da resistência da rocha intacta e de outros parâmetros geomecânicos das 

litologias presentes. 

 

A estimativa da resistência dos pilares é feita comumente por metodologias empíricas, 

agregando retroanálises e dados de campo e, neste contexto, tais procedimentos 

resultam de experiências e realidades muito específicas. Sendo assim, a extrapolação 

pura e simples destas metodologias a quaisquer casos deve ser analisada com muita 

cautela e uma sistemática bastante usual, então, é adotar tais metodologias num contexto 

maior, de forma a aferir a maior ou a menor representatividade de cada uma delas no 

somatório dos resultados obtidos. 

 

Com base nestas premissas, foram estimadas as resistências dos pilares da galeria 

subterrânea da Mina de Urucum utilizando-se diferentes métodos empíricos, com base 

nos valores dos parâmetros geomecânicos ajustados para as litologias típicas da mina 

(Tabela 3.5), a partir dos resultados das classificações geomecânicas aplicadas ao 

maciço rochoso local. 

 

As Tabelas 5.1 a 5.5 apresentam os resultados das estimativas de resistências para o 

caso de pilares com 3,5 m de altura e diferentes geometrias da seção transversal (seções 

quadradas, com dimensões (wp) variáveis entre 14,0 m x 14,0 m até 10,0 m x 10,0 m), 

pelas seguintes metodologias empíricas, respectivamente: Salamon e Munro (1967); 

Bieniawsky (1967); Krauland e Soder (1987); Lunder e Pakalnis (1997) e 

Protodiakonov Ajustado (1989), sendo este último produto de um ajusto para rochas 

duras em minas subterrâneas (Silva, 1989).   
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O método de Protodiakonov Ajustado (1989) não foi tratado na revisão bibliográfica 

apresentada no Capítulo 2, mas é abordado nestas análises pois trata-se de uma 

metodologia previamente aplicada ao maciço de Urucum. Silva (1989) conseguiu boa 

representatividade da correlação entre resultados de fórmulas empíricas e de ensaios de 

compressão simples, realizados sobre amostras cúbicas e prismáticas das litologias do 

maciço de Urucum, a partir de análises de regressão ajustadas à expressão empírica 

proposta originalmente por Protodiakonov (1964). A equação final obtida por Silva 

(1989) para as rochas do Maciço de Urucum (Protodiakonov Ajustado), é expressa por: 

 

     [           
  

  
]  ............................................................... (5.1) 

 

Tabela 5.1: Resistência dos pilares pelo Método de Salamon e Munro (1967) 

Salamon e Munro 

  

RCS s σm w=15 w=14 w=13 w=12 w=11 w=10 

(MPa) ---  (MPa)    (MPa)    (MPa)    (MPa)    (Mpa)    (MPa)    (MPa) 

30,00 0,02 4,24 6,450 6,248 6,039 5,821 5,592 5,352 

60,00 0,02 8,49 12,900 12,497 12,078 11,641 11,185 10,705 

90,00 0,02 12,73 19,350 18,745 18,117 17,462 16,777 16,057 

115,00 0,02 15,56 23,650 22,911 22,143 21,343 20,505 19,626 

 

Tabela 5.2: Resistência dos pilares pelo Método de Bieniawsky (1967) 

Bieniawsky 

  

RCS s σm w=15 w=14 w=13 w=12 w=11 w=10 

(Mpa) ---  (Mpa)    (Mpa)    (Mpa)    (Mpa)    (Mpa)    (Mpa)    (Mpa) 

30,00 0,02 4,24 9,261 8,825 8,388 7,952 7,516 7,079 

60,00 0,02 8,49 18,522 17,649 16,777 15,904 15,031 14,158 

90,00 0,02 12,73 27,783 26,474 25,165 23,856 22,547 21,237 

115,00 0,02 15,56 33,957 32,357 30,757 29,157 27,557 25,957 

𝝈𝒑   𝝈𝒎  (
𝒘𝒑

𝟎 𝟒𝟔

𝒉𝒑
𝟎 𝟔𝟔) 

𝝈𝒑   𝝈𝒎 (𝟎 𝟔𝟒 𝟎 𝟑𝟔  
𝒘𝒑

𝒉𝒑
) 
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Tabela 5.3: Resistência dos pilares pelo Método de Krauland e Soder (1987) 

Krauland e Soder 

  

RCS s    w=15 w=14 w=13 w=12 w=11 w=10 

(Mpa) ---  (Mpa)    (Mpa)    (Mpa)    (Mpa)    (Mpa)    (Mpa)    (Mpa) 

30,00 0,02 4,24 7,337 7,068 6,799 6,530 6,261 5,992 

60,00 0,02 8,49 14,675 14,136 13,598 13,060 12,522 11,984 

90,00 0,02 12,73 22,012 21,205 20,397 19,590 18,783 17,975 

115,00 0,02 15,56 26,904 25,917 24,930 23,943 22,957 21,970 

 

Tabela 5.4: Resistência dos pilares pelo Método de Lunder e Pakalnis (1997) 

Lunder e Pakalnis 
  

RCS hp w=15 w=14 w=13 w=12 w=11 w=10 

(Mpa) (m)    (Mpa)   (Mpa)   (Mpa)   (Mpa)    (Mpa)   (Mpa) 

30,00 3,500 23,324 22,965 22,023 21,547 20,489 19,848 

60,00 3,500 46,647 45,929 44,046 43,093 40,978 39,696 

90,00 3,500 69,971 68,894 66,068 64,640 61,467 59,544 

115,00 3,500 89,407 88,031 84,421 82,596 78,541 76,084 

 

Tabela 5.5: Resistência dos pilares pelo Método de Protodiakonov Ajustado (1989) 

Protodiakonov 

 

RCS s σm w=15 w=14 w=13 w=12 w=11 w=10 

(Mpa) --- (Mpa)   (Mpa)   (Mpa)   (Mpa)   (Mpa)   (Mpa)   (Mpa) 

30,00 0,02 4,24 13,387 12,592 11,797 11,002 10,207 9,411 

60,00 0,02 8,49 26,775 25,184 23,594 22,004 20,413 18,823 

90,00 0,02 12,73 40,162 37,776 35,391 33,005 30,620 28,234 

115,00 0,02 15,56 49,087 46,171 43,256 40,340 37,424 34,508 

𝝈𝒑   𝝈𝒎  (𝟎 𝟕𝟕𝟖 𝟎 𝟐𝟐𝟐  
𝒘𝒑

𝒉𝒑
) 

𝝈𝒑  (𝒌  𝑼𝑪𝑺)  (𝑪𝟏 𝑪𝟐  𝒌𝒂𝒑𝒑𝒂) 

𝝈𝒑   𝝈𝒎  (𝟎 𝟑𝟒𝟒 𝟎 𝟔𝟓𝟔  
𝒘𝒑

𝒉𝒑
) 
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As Figura 5.1 e 5.2 apresentam graficamente as variações das resistências dos pilares 

para diferentes métodos empíricos e diferentes geometrias, considerando os valores 

limites admitidos no projeto da mina para a resistência à compressão da rocha intacta 

valores de RCS iguais a 30 MPa e 115 MPa, respectivamente). 

 

 

Figura 5.1: Resistência dos pilares por diferentes métodos empíricos para    = 30 MPa 

 

 

Figura 5.2: Resistência dos pilares por diferentes métodos empíricos para    = 115 MPa 

 

Há uma clara compartimentação dos resultados nos gráficos anteriores; as análises mais 

conservativas (Bieniawsky, Krauland e Soder e Salamon e Munro) são soluções 

tipicamente aplicáveis a rochas brandas (tipo carvão) e não são aplicáveis às rochas 

duras e competentes da Mina do Urucum. 
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Os maiores valores de resistências foram obtidos, então, para o caso das proposições de 

Lunder e Pakalnis e Protodiakonov Ajustado, mais consistentes com a natureza das 

litologias presentes na mina. A primeira tende a oferecer resultados bastante maiores de 

resistências que a segunda, quaisquer que sejam as geometrias dos pilares investigados. 

Neste contexto, parecem ser mais confiáveis os resultados da segunda proposição, uma 

vez que estes foram avaliados e ajustados para as condições específicas dos padrões 

geomecânicos vigentes na Mina do Urucum (Silva, 1989). 

 

5.2 RESISTÊNCIA DOS PILARES PELO MÉTODO NUMÉRICO  

 

5.2.1 Modelação Numérica do Problema 

 

As simulações numéricas compreenderam a modelação do maciço local, na zona da 

galeria da Mina de Urucum, como sendo constituído por três camadas distintas: o corpo 

de minério Mn2, na forma de um pilar ou um „corpo de prova de dimensões naturais‟, a 

camada superior ao pilar e a camada inferior ao pilar (Figura 5.3), num processo similar 

ao adotado para a estimativa das tensões pré e pós-escavação da área de pesquisa As 

análises numéricas foram implementadas pelo software FLAC3D e aplicando-se o 

critério de ruptura de Hoek e Brown para as análises do comportamento dos pilares.  

 

 

Figura 5.3: Modelação do domínio da área de pesquisa da Mina de Urucum 
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Na modelação, as camadas superior e inferior foram definidas com espessuras de 30 m e 

seções de 20 m x 15 m, incorporando os pilares com dimensões 15 m x 15 m x 3,5 m 

(com câmaras de 5,0 m), domínio analisado como sendo representativo e consistente 

para a abordagem proposta (Figura 6.3). Neste modelo também foi implementado 

processo de calibração da malha com uma análise de convergência de 5,0%, tal qual a 

modelação adotada anteriormente pera o estudo das tensões. Entretanto, a malha neste 

caso foi mais detalhada no domínio estudado do que a discretização anterior. 

 

Para se aferir a convergência da malha, foi realizada a análise das deformações de um 

ponto específico do pilar (no caso, situado no teto do pilar), admitindo-se que estivesse 

calibrada quando o valor não apresentasse variações significativas (menores ou iguais a 

5,0%), entre aumentos sucessivos de zonas ou elementos (Figura 5.4). Com base nesta 

aferição prévia, o modelo foi implementado com 84.000 zonas ou elementos, com 

dimensões de 0,5 m x 0,5 m x 0,1 m para as câmaras e pilares e 1,0 m x 1,0 m x 0,5 m 

para as camadas superior e inferior do domínio analisado. 

 

 

Figura 5.4: Estimativa das deformações num ponto do teto do pilar 15 m x 15 m x 3,5 m 

 

Em relação aos parâmetros geomecânicos das rochas locais, foram adotados os mesmos 

valores já considerados previamente, com base no critério de ruptura de Hoek e Brown 

(Tabela 3.5). Entretanto, uma vez que a resistência do pilar é extremamente dependente 

das características geomecânicas do manganês que são muito variáveis, procedeu-se a 

uma calibração adicional dos parâmetros geomecânicos do minério pelo software 

RocData (Tabela 5.6), assumindo uma faixa de resistências entre 30 MPa e 115 MPa,  
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Tabela 5.6: Parâmetros geomecânicos ajustados do minério de manganês  

RCS (MPa) GSI mi s mb a 

30,0 60,0 5,0 0,012 1,198 0,503 

60,0 70,0 5,0 0,036 1,713 0,501 

90,0 80,0 5,0 0,108 2,448 0,501 

115,0 85,0 5,0 0,189 2,926 0,500 

 

Em relação às condições de contorno, a modelação adotada assumiu as seguintes 

condições (Figura 5.5): 

 

 Restrição lateral de deslocamentos impostos nos eixos x e y e na parte inferior do 

pilar, no eixo vertical z;  

 Aplicação das tensões verticais induzidas pelo maciço superior; 

 Estágio de equilíbrio inicial definido pelas análises numéricas, com base nas 

tensões atuantes, condições de contorno, escavação da galeria, criação das 

câmaras e redistribuição de tensões;  

 Aplicação de uma velocidade constante e controlada (definida com o valor de 

1,0 x 10
-6 

m/s) na parte superior do modelo (camada de arcósio), junto com a 

imposição de restrição na direção vertical e monitoramento das cargas verticais 

crescentes até a obtenção da resistência máxima do pilar. 

 

 

Figura 5.5: Condições de contorno da modelação numérica adotada 
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5.2.2 Resistência dos Pilares 

 

Um resultado típico das simulações numéricas implementadas é mostrado na Figura 5.6 

para um pilar de 15,0 m x 15,0 m x 3,5 m, que apresenta as variações das tensões 

médias induzidas no plano médio do pilar. A primeira fase do ensaio representa o 

acréscimo das tensões verticais induzidas pelo maciço superior até o estágio de 

equilíbrio inicial definido pela redistribuição de tensões e a segunda, os acréscimos das 

cargas verticais sob velocidade constante. O valor máximo das variações de tensões foi 

assumido como correspondendo à resistência crítica do pilar, em analogia ao 

comportamento de um corpo de prova submetido à compressão simples. 

 

 

Figura 5.6: Resultados da simulação numérica da resistência do pilar 15,0 m x 15,0 m 

 

Na modelação do problema, o pilar apresenta um comportamento tipicamente elasto-

plástico, não conformando nenhuma resistência residual pois não foi assumida qualquer 

propriedade pós-ruptura que permitisse determinar um comportamento residual.  

 

A Tabela 5.7 apresenta a sistematização dos resultados das resistências máximas dos 

pilares, em função da variação da sua geometria (Wp variando entre 7,0 m e 15,0 m) e 

da resistência da rocha intacta (faixas de valores entre 30,0 MPa e 115,0 MPa). Os 

resultados obtidos foram sensivelmente maiores que as estimativas prévias feitas com 

base nos métodos empíricos.  
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Com efeito, os valores obtidos para o caso dos pilares mais robustos (dimensões de 15,0 

m x 15,0 m) variaram entre 83,3% e 89,6% da resistência da rocha intacta (RCS), e 

passaram a ser da ordem de 58,6% a 70,0% para o caso dos pilares mais esbeltos 

(dimensões de 7,0 m x 7,0 m). 

 

Tabela 5.7: Resultados das resistências máximas dos pilares 

Wp (m) Resistência da rocha intacta (MPa) 

 RCS =30 RCS =60 RCS =90 RCS =115 

15,0 26,00 52,00 79,50 103,00 

14,0 24,50 48,80 75,40 98,00 

13,0 24,02 45,70 72,00 93,10 

12,0 22,97 42,90 67,10 87,10 

11,0 21,60 38,70 60,90 79,80 

10,0 18,03 35,00 54,70 72,00 

9,0 14,00 30,00 48,00 65,00 

8,0 10,00 24,00 40,00 53,00 

7,0 9,00 20,00 35,00 48,00 

 

A representação gráfica da lei de variação das resistências com a relação entre a largura 

e a espessura do pilar (wp / hp) é mostrada na Figura 5.7 e indica um acréscimo contínuo 

e proporcional às condições geomecânicas mais favoráveis dos pilares, mostrando a 

mesma tendência geral obtida previamente em resultados obtidos por Lunder e Pakalnis 

(Figura 2.14). 

 

 

Figura 5.7: Resistências máximas x relações (wp / hp) dos pilares 
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Na modelação adotada, não foi considerada diretamente a influência da presença de 

descontinuidades no maciço; entretanto, estes efeitos foram analisados indiretamente 

admitindo-se valores reduzidos para os parâmetros geomecânicos das rochas locais pela 

aplicação do critério de ruptura de Hoek e Brown. Nos estudos prévios, não existe 

nenhuma referência específica à presença de descontinuidades determinantes sobre o 

comportamento geomecânico dos pilares da mina. 

 

Como resultado do processo de escavação („remoção de camadas sucessivas‟ no modelo 

numérico) e da aplicação das tensões confinantes, o pilar experimenta variações de 

deslocamentos que dependem essencialmente das propriedades geomecânicas da rocha 

e da geometria do pilar. A Figura 5.8 apresenta o campo dos deslocamentos sofridos por 

um pilar de dimensões 15,0 m x 15,0 m x 3,5 m (pilar padrão), para uma tensão de 

rocha intacta igual a 30 MPa, num plano horizontal passando pelo teto do pilar e 

verticalmente ao longo da seção externa do pilar. 

 

 

Figura 5.8: Deslocamentos de um pilar 15,0 m x 15,0 m x 3,5 m: (a) num plano 

horizontal passando pelo teto do pilar; (b) num corte vertical passando pela borda do 

pilar. 

 

No plano do teto do pilar, os deslocamentos tenderam a ser mais críticos nas zonas das 

bordas pois estas atuam como áreas de concentração das tensões. Em relação a um 

plano passando pela lateral, os deslocamentos foram da ordem de 7,0 mm no plano 

médio do pilar, chegando a 9,0 mm na parte superior e decaindo rapidamente na metade 

inferior do perfil (valores da ordem de 1,20 mm). 
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NaTabela 5.8, estão indicados os valores médios dos deslocamentos totais obtidos no 

centro, topo e base dos pilares pelas simulações numéricas, admitindo-se pilares de 

seção quadrada (lado w) e dimensões variáveis, para uma resistência de rocha intacta 

igual a 30 MPa, condição mais desfavorável do comportamento geomecânico do maciço 

local. 

 

Tabela 5.8: Deslocamentos verticais no centro, topo e base dos pilares (RCS = 30 MPa) 

 (m) 

Deslocamentos verticais (m) 

wp=15 wp=14 wp=13 wp=12 wp=11 wp=10 wp=9 wp=8 wp=7 

Topo 9,0E03 1,1E-02 1,8E-02 2,9E-02 3,3E-02 4,2E-02 4,8E-02 5,1E-02 5,7E-02 

Centro 7,0E-03 9,5E-03 1,2E-02 1,6E-02 2,0E-02 3,1E-02 3,5E-02 4,4E-02 4,8E-02 

Base 1,2E-03 2,4E-03 3,5E-03 4,2E-03 4,5E-03 5,0E-03 5,4E-03 5,5E-03 6,2E-03 

 

A Figura 5.9 apresenta o campo de deformações no domínio do pilar padrão da área de 

estudo da galeria analisada, incluindo os vetores dos deslocamentos totais e a respectiva 

deformada que expressa a mudança da geometria da escavação. As maiores 

deformações tendem a ocorrer nas faces livres da escavação. Constata-se também uma 

tendência de perda lateral do alinhamento do pilar, bem como um fluxo concentrado dos 

deslocamentos na direção das câmaras.  

 

 

Figura 5.9: Campo de deformações e vetores deslocamentos no domínio do pilar padrão 
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Enfatiza-se que estes resultados corroboram um modelo constitutivo de comportamento 

elástico-perfeitamente plástico, sem a inclusão de descontinuidades e reproduzindo, na 

escala do pilar, um ensaio de compressão simples sob carregamento essencialmente 

vertical. Portanto, considera-se apenas a ruptura por compressão dos pilares, ignorando-

se o alívio das tensões induzidas pela abertura das câmaras e, consequentemente, 

potenciais mecanismos de ruptura associados ao comportamento geomecânico destas 

estruturas. 

 

Outra característica relevante do programa numérico adotado é a possibilidade de se 

fixar previamente o número de iterações (steps) processadas e a redução substancial do 

tempo de processamento dos dados, uma vez que o procedimento operacional pode ser 

otimizado durante as análises, desde que se tenha alcançado as fases iniciais de 

obtenção das resistências máximas calculadas (patamar das resistências finais). 
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CAPÍTULO 6 

 

6 FATORES DE SEGURANÇA DOS PILARES 

 

6.1 FATORES DE SEGURANÇA PELOS MÉTODOS EMPÍRICOS  

 

A Tabela 6.1 apresenta a sistematização dos resultados obtidos para a estimativa das 

resistências dos pilares, estabelecidas com base em cinco diferentes metodologias 

empíricas (conforme visto no capítulo 4), correlacionados com as magnitudes das 

tensões induzidas, expressas em termos de tensões médias, calculadas pelo Método da 

Área Tributária (conforme visto no Capítulo 3), para diferentes geometrias dos pilares 

de seção quadrada (Wp variando entre 7,0 m e 15,0 m) e assumindo uma resistência de 

rocha intacta igual a 30,0 MPa. 

 

Tabela 6.1: Resistência de pilares por métodos empíricos e tensões médias pelo M.A.T. 

Wp (m) 
Resistências* (MPa) 

 
Wp (m) 

M.A.T 

K&S B S&M PA L&P 

 

σv (MPa) 

15,0 7,337 9,261 6,450 13,387 31,482 

 

15,0 15,95 

14,0 7,068 8,825 6,248 12,592 28,741 

 

14,0 18,31 

13,0 6,799 8,388 6,039 11,797 26,349 

 

13,0 21,23 

12,0 6,530 7,952 5,821 11,002 23,537 

 

12,0 24,92 

11,0 6,261 7,516 5,592 10,207 21,480 

 

11,0 29,65 

10,0 5,992 7,079 5,352 9,411 19,364 

 

10,0 35,88 

9,0 5,723 6,643 5,099 8,616 18,626 

 

9,0 42,96 

8,0 5,454 6,206 4,830 7,821 17,753 

 

8,0 54,38 

7,0 5,185 5,770 4,543 7,026 16,721 

 

7,0 71,02 

* K&S: Krauland e Soder; B: Bieniawsky; S&M: Salamon e Munro; PA: 

Protodiakonov Ajustado; L&P: Lunder e Pakalnis; MAT - Método da Área Tributária. 

 

Numa abordagem inicial, a análise da estabilidade dos pilares será feita por meio da 

determinação de um FS global, que é estimado basicamente pela correlação direta entre 

as tensões máximas atuantes no pilar, estimadas pelo método da área tributária, a 

resistência do mesmo, estimada pelos métodos empíricos. 
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A Tabela 6.2 apresenta os resultados de FS global dos pilares assim obtidos para uma 

resistência de rocha intacta de 30,0 MPa. Valores de FS da ordem de 1,4 são adotados 

na prática como critério de análise para demarcar a fronteira entre pilares instáveis e 

estáveis (Lunder e Pakalnis, 1997), sendo FS < 1,0 indicativo de rupturas globais. 

 

Tabela 6.2: Valores de FS para os pilares para RCS = 30 MPa  

Wp (m) 
FS para RCS = 30 MPa 

K&S B S&M PA L&P 

15,0 0,460 0,581 0,404 0,840 1,974 

14,0 0,386 0,482 0,341 0,688 1,570 

13,0 0,320 0,395 0,284 0,556 1,241 

12,0 0,262 0,319 0,234 0,442 0,945 

11,0 0,211 0,253 0,189 0,344 0,724 

10,0 0,167 0,197 0,149 0,262 0,540 

9,0 0,133 0,155 0,119 0,201 0,434 

8,0 0,100 0,114 0,089 0,144 0,326 

7,0 0,073 0,081 0,064 0,099 0,235 
 

Os resultados mostram-se bastante críticos e generalizadamente inferiores à unidade, 

sendo, portanto, característicos de mecanismos de ruptura global, em função do valor 

extremamente desfavorável do valor adotado para a resistência da rocha intacta. A rigor, 

apenas estimativas pontuais seriam admissíveis (valores demarcados na tabela) numa 

proposição tão crítica de projeto. As Tabelas 6.3 a 6.5 apresentam analogamente os 

resultados de FS global dos pilares para resistências de rocha intacta igual a 60,0 MPa, 

90,0 MPa e 115,0 MPa, respectivamente.  

 

Tabela 6.3: Valores de FS para os pilares para RCS = 60 MPa  

Wp (m) 
FS para RCS = 60 MPa 

K&S B S&M PA L&P 

15,0 0,920 1,162 0,809 1,679 2,721 

14,0 0,772 0,964 0,683 1,376 2,334 

13,0 0,640 0,790 0,569 1,111 1,976 

12,0 0,524 0,638 0,467 0,883 1,647 

11,0 0,422 0,507 0,377 0,688 1,348 

10,0 0,334 0,395 0,298 0,525 1,079 

9,0 0,266 0,309 0,237 0,401 0,867 

8,0 0,201 0,228 0,178 0,288 0,653 

7,0 0,146 0,162 0,128 0,198 0,471 
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Tabela 6.4: Valores de FS para os pilares para RCS = 90 MPa  

Wp (m) 
FS para RCS = 90 MPa 

K&S B S&M PA L&P 

15,0 1,380 1,742 1,213 2,519 4,082 

14,0 1,158 1,446 1,024 2,064 3,501 

13,0 0,961 1,185 0,853 1,667 2,964 

12,0 0,786 0,957 0,701 1,325 2,471 

11,0 0,633 0,760 0,566 1,033 2,022 

10,0 0,501 0,592 0,448 0,787 1,619 

9,0 0,400 0,464 0,356 0,602 1,301 

8,0 0,301 0,342 0,266 0,432 0,979 

7,0 0,219 0,244 0,192 0,297 0,706 

 

Tabela 6.5: Valores de FS para os pilares para RCS = 115 MPa  

Wp (m) 
FS para RCS 115 MPa 

K&S B S&M PA L&P 

15,0 1,687 2,129 1,483 3,078 5,215 

14,0 1,416 1,768 1,252 2,522 4,473 

13,0 1,175 1,449 1,043 2,037 3,787 

12,0 0,961 1,170 0,857 1,619 3,157 

11,0 0,774 0,929 0,692 1,262 2,584 

10,0 0,612 0,723 0,547 0,962 2,069 

9,0 0,489 0,567 0,435 0,735 1,662 

8,0 0,368 0,419 0,326 0,527 1,252 

7,0 0,268 0,298 0,235 0,363 0,903 

 

Os resultados demonstram a viabilidade crescente de geometrias mais esbeltas dos 

pilares à medida em que se considera resistências maiores para a rocha intacta. O padrão 

geral deste comportamento é ilustrado pela Figura 6.1. 

 

Os resultados combinados indicam que, para o pilar padrão de 15,0 m x 15,0 m x 3,5 m 

(geometria atualmente praticada nos pilares da galeria da Mina do Urucum), a condição 

mais desfavorável obtida é dada por um fator de segurança igual a 1,974 (RCS = 30,0 

MPa) e o cenário mais promissor por FS = 5,215 (RCS = 115,0 MPa). Para uma 

garantia de pilares estáveis (FS > 1,4), as opções de geometrias possíveis são mínimas 

para a grande maioria dos métodos empíricos analisados, a não ser no caso da 

metodologia proposta por Lunder e Pakalnis. 
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Figura 6.1: Variação dos Fatores de Segurança para diferentes geometrias dos pilares 

 

Entretanto, é interessante ressaltar que o método L&P é o único método empírico que 

leva em conta os efeitos positivos do confinamento lateral, pelo que tais resultados 

tendem a ser bem consistentes e mais realistas no âmbito do problema analisado. Nesta 

concepção, as dimensões limites dos pilares da galeria da Mina do Urucum deveriam ser 

de 14,0 m x 14,0 m, 12,0 m x 12,0 m, 10,0 m x 10,0 m e 9,0 m x 9,0 m para resistências 

de rocha intacta de 30,0 MPa, 60,0 MPa, 90,0 MPa e 115,0 MPa, respectivamente.  

 

6.2 FATORES DE SEGURANÇA PELO MÉTODO NUMÉRICO  

 

Analogamente à sistemática anterior, procedeu-se à determinação dos valores de FS 

global para os pilares da mina, com base nas simulações numéricas desenvolvidas neste 

trabalho. Assim, mediante a correlação direta entre as resistências máximas dos pilares 

(valores dados na Tabela 5.7) e as tensões médias atuantes no topo dos pilares de 3,5 m 

de altura (valores dados naTabela 4.2), foram obtidos os valores de FS indicados 

naTabela 6.6. 

 

Os resultados mostram-se bastante assertivos em termos de uma proposição de ganhos 

adicionais de minério mediante uma maior escavação dos pilares. Com efeito, na 

hipótese de RCS = 115,0 MPa, por exemplo, dimensões da ordem de 8,0 m x 8,0 m 

ainda seriam admissíveis para os pilares.  
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Tabela 6.6: Valores de FS para os pilares pelos métodos numéricos  

Wp (m) 
Fator de Segurança (FS) 

RCS=30 RCS=60 RCS=90 RCS=115 

15,0 2,5 5,27 8,057 10,439 

14,0 1,8 3,66 5,655 7,350 

13,0 1,3 2,69 4,235 5,476 

12,0 1,0 2,04 3,195 4,148 

11,0 0,7 1,55 2,436 3,160 

10,0 0,6 1,21 1,886 2,483 

9,0 0,4 0,85 1,368 1,852 

8,0 0,3 0,63 1,044 1,404 

7,0 0,2 0,49 0,854 1,171 

 

Por outro lado, os resultados obtidos pelas simulações numéricas permitem a adoção de 

pilares mais esbeltos do que aqueles previstos nos estudos empíricos, uma vez que 

incorporam comportamentos e condições de contorno mais realistas para o problema e 

parâmetros geomecânicos mais abrangentes. Assim, por exemplo, um pilar 12,0 m x 

12,0 m x 3,5 m com RCS = 90,0 MPa implica FS = 3,2 pelos métodos numéricos e FS = 

2,5 pelo método empírico de Lunder e Pakalnis. 

 

6.3 FATORES DE SEGURANÇA PELO MÉTODO SSR 

 

A abordagem SSR (strength stress ratio) consiste em se correlacionar a resistência 

intrínseca do pilar com a magnitude das tensões induzidas no seu entorno, de forma que 

o valor do FS num dado ponto é expresso pela relação resistência/tensão correspondente 

a esse ponto. Esta técnica foi aplicada com a utilização do software FLAC3D (rotina de 

cálculo dada no Anexo I) tomando-se, em cada ponto do campo de tensões, a relação 

entre as tensões principais máximas de ruptura (σ1f) e as tensões médias locais (σ1). 

 

As Figura 6.2 e 6.3 apresentam as distribuições limites das relações resistências/tensões 

no domínio do pilar padrão da Mina de Urucum, obtidas com base nos valores obtidos 

pelas simulações numéricas do problema efetuadas pelo software FLAC3D, para o caso 

de resistências de rocha intacta de 30,0 MPa e 115,0 MPa, respectivamente. 
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Figura 6.2: Relações resistências/tensões no domínio do pilar padrão (RCS = 30 MPa)  

(a) no plano vertical na metade do pilar; (b) no plano horizontal na metade do pilar. 

 

 

Figura 6.3: Relações resistências/tensões no domínio do pilar padrão (RCS = 115 MPa)  

(a) no plano vertical na metade do pilar; (b) no plano horizontal na metade do pilar. 

 

Nestas condições limites de resistência do pilar padrão, os resultados obtidos indicam 

valores médios da relação resistência/tensão da ordem de 1,87 e 6,58, respectivamente. 

A Tabela 6.7 sistematiza os valores médios da relação resistência/tensão obtidos pelas 

simulações numéricas para diferentes seções do pilar e diferentes padrões geomecânicos 

das rochas locais (resistências variáveis entre 30,0 MPa e 115,0 MPa). 
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Tabela 6.7: Valores das relações resistências/tensões (método SSR) 

Wp (m) 
relações resistências/tensões 

RCS=30 RCS=60 RCS=90 RCS=115 

15,0 1,870 2,447 4,136 6,584 

14,0 1,501 2,229 3,647 5,969 

13,0 1,175 2,192 3,379 5,421 

12,0 1,064 1,767 2,687 4,312 

11,0 1,008 1,488 2,257 3,640 

10,0 1,000 1,235 1,633 2,883 

9,0 0,996 1,054 1,293 2,429 

8,0 0,977 1,004 1,053 1,323 

7,0 0,952 0,990 1,004 1,001 

 

Os resultados podem ser separados em três zonas limites (valores favoráveis da relação 

resistência/tensão, indicados pela zona superior da tabela e definida com uma cor cinza; 

valores limites da relação, indicados pela zona intermediária restringida por uma cor 

laranja e valores não admissíveis da relação, dados pelos valores não demarcados da 

zona inferior da tabela). Para ilustrar a aplicabilidade geral do método, a Figura 6.4 

apresenta a distribuição extremada das relações resistências/tensões obtidas para o caso 

do pilar com dimensões 7,0 m x 7,0 m e com uma resistência de rocha intacta igual a 

30,0 MPa.  

 

 

Figura 6.4: Relações resistências/tensões no domínio do pilar de 7,0 m (RCS = 30MPa)  

(a) no plano vertical na metade do pilar; (b) no plano horizontal na metade do pilar. 



93 

Considerando um mecanismo de ruptura progressiva das bordas para o centro do pilar, 

Hoek e Brown (1997) propuseram um critério de ruptura nesta abordagem definido por 

um valor médio da relação resistência/tensão igual a 1,0 na zona do centro do pilar. 

Assim, embora os valores médios das relações resistências/tensões possam ser elevados, 

valores localizados próximos à unidade são indicativos de instabilidades parciais e 

também de uma potencial transferência destes processos localizados para o domínio de 

todo o pilar. 

 

Considerando, por exemplo, uma resistência de rocha intacta da ordem de 90 MPa, esta 

abordagem permitiria a adoção de pilares até dimensões de 10,0 m x 10,0 m (relações 

resistências/tensões médias iguais a 1,63). É importante ressaltar que o software 

FLAC3D considera estados de tensões vigentes numa condição pré-ruptura e, assim, 

teoricamente, os valores médios das relações resistências/tensões seriam sempre iguais 

ou maiores que 1,0. Em função de eventuais instabilidades numéricas (basicamente 

devido a erros advindos de efeitos de truncamento ou arredondamento), podem ocorrer 

valores específicos inferiores à unidade, como aqueles presentes na Tabela 6.7, que 

devem, entretanto, ser descartados. 

 

A metodologia SSR constitui uma boa estimativa da análise da estabilidade dos pilares, 

principalmente quando combinada com outras técnicas de análise, como objeto na 

presente dissertação. Isto se deve, particularmente, ao tempo reduzido da modelação e 

do processamento dos dados, tipicamente da ordem de 10 minutos, bastante rápido 

considerando a malha densa adotada, quase da mesma magnitude que a utilizada na 

simulação numérica para a estimativa de resistências do pilar (metodologia anterior) que, 

entretanto, demandou cerca de 6 horas a mais de processamento.  

 

6.4 FATORES DE SEGURANÇA PELO MÉTODO SSM 

  

A metodologia SSM (Shear Strength Method) consiste em um processo de redução 

sistemática das propriedades resistentes do material até que ocorra a ruptura (equilíbrio 

limite). O software FLAC3D utiliza o comando SOLVE FOS para implementar esta 

técnica, de acordo com a sistemática descrita previamente no Capítulo 2 e com a rotina 

de cálculo apresentada no Anexo II. 
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A Tabela 6.8 sistematiza os valores dos fatores de segurança obtidos pelo método da 

redução das resistências (método SSM), para diferentes geometrias do pilar e 

resistências da rocha variáveis entre 30,0 MPa e 115,0 MPa. 

 

Tabela 6.8: Valores de FS pelo método da redução de resistências (método SSM) 

Wp (m) 

Fatores de Segurança pelo método SSM 

RCS=30 RCS=60 RCS=90 RCS=115 

15.0 2.64 3.8 4.5 6.201 

14.0 2.30 3.299 4.1 5.563 

13.0 2.10 3.002 3.7 5.099 

12.0 1.23 2.414 3.3 4.482 

11.0 0.99 2.137 2.8 3.751 

10.0 0.80 1.897 2.394 3.195 

9.0 0.69 1.108 1.500 2.402 

8.0 0.52 0.854 1.000 1.776 

7.0 0.00 0.663 0.884 1.111 

 

Os resultados mostram que, de acordo com esta abordagem, os pilares poderiam assumir 

uma seção quadrada de 8,0 m de lado para um cenário muito favorável (valor de RCS = 

115 MPa) e mínimo de 12,0 m, para a condição mais crítica do maciço rochoso local 

(RCS = 30,0 MPa). 

 

De forma complementar, a metodologia SSM fornece, além dos valores dos fatores de 

segurança propriamente ditos, uma análise da condição (i) estável ou (ii) instável de 

cada zona do domínio do problema investigado na simulação numérica. Desta forma, 

possibilita fazer o reconhecimento imediato das zonas do pilar predisponentes aos 

mecanismos de instabilidades parciais, bem como prever o tipo e a potencial ruptura ao 

longo do pilar. 

 

Esta abordagem complementar é ilustrada pelos resultados indicados na Figura 6.5, para 

o caso do pilar padrão e resistência da rocha intacta de 30,0 MPa, caracterizando de 

forma bastante direta o potencial de mobilização de instabilidades localizadas e 

progressivas a partir das bordas do pilar, corroborando os dados da literatura técnica 

(Maybee, 2000). 
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Figura 6.5: Zonas de instabilidade no domínio do pilar padrão (RCS = 30,0 MPa) 

 

Estas instabilidades podem ser naturezas e evoluções diversas, demandando 

mecanismos de tração (tension) ou de cisalhamento (shear), que podem ser acoplados 

ou não. No caso de processos acoplados, estes se caracterizam por ser do tipo n-p, 

relativos a processos que já deflagrados na iteração p anterior (past) e que continua na 

iteração n atual (now).  

 

Os resultados do método SSM se ajustam à definição do tipo de ruptura em pilares de 

rocha dura proposta pelo Maybee (2000), o qual indica, que as bordas do pilar são as 

principais zonas de instabilidade local devido à alta concentração de tensões, enquanto o 

núcleo do pilar permanece intacto (veja Figura 6.5). A experiência com casos reais 

adverte que geralmente essas placas de rocha tendem a sofrer estouros, pelo que se deve 

adotar cuidados específicos nas obras contra este tipo de acidente.  

 

Há que se ressaltar que a metodologia SSM incorpora um erro intrínseco da ordem de 

3,0%, oriundo basicamente do procedimento adotado de linearização do critério de 

ruptura de Hoek e Brown (Lins et al., 2002; Cala et al., 2004; Hammah et al., 2005). Os 

resultados, independentemente desse ajuste, tendem a ser bastante confiáveis em termos 

gerais. Uma potencial desvantagem da técnica é o elevado tempo de execução das 

simulações numéricas efetuadas pelo software FLAC3D que, para a malha adotada no 

caso em questão, variou entre 6 e 10 horas, dependendo da geometria do pilar.  
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6.5 CORRELAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

As Figuras 6.6 a 6.9 apresentam as correlações finais dos resultados obtidos dos fatores 

de segurança dos pilares da galeria da Mina do Urucum, pelas diversas abordagens 

adotadas e em função das diferentes geometrias dos pilares e para resistências de rocha 

intacta de 30 MPa, 60 MPa, 90 MPa e 115 MPa, respectivamente. 

 

 

Figura 6.6: Valores de FS para pilares de diferentes geometrias (RCS = 30 MPa) 

 

 

Figura 6.7: Valores de FS para pilares de diferentes geometrias (RCS = 60MPa) 
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Figura 6.8: Valores de FS para pilares de diferentes geometrias (RCS = 90MPa) 

 

 

Figura 6.9: Valores de FS para pilares de diferentes geometrias (RCS = 115MPa) 

 

Nestas correlações, adotou-se como referência dos métodos empíricos a proposição de 

Lunder e Pakalnis (LeP), pelas razões expostas previamente. Embora apresente 

resultados mais coerentes aos das simulações numéricas, o método empírico mostra-se 

ser um processo que tende a subestimar a resistência dos pilares, contribuindo, desta 

forma, para a implantação de projetos algo conservativos e anti-econômicos por não 

incluir uma abordagem realista do comportamento geomecânico dos pilares. 
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Em termos gerais, entende-se que, nas correlações acima, os resultados do método SSR 

não fornecem valores de FS propriamente ditos, uma vez que esta técnica lida apenas 

com o domínio das tensões mobilizadas no âmbito da envoltória de ruptura de Hoek-

Brown. Sendo assim, é mais razoável analisar as curvas de FS x Wp pelo método SSR 

como uma conjugação de duas tendências gerais e distintas (Freire et al., 2016): 

condição de estabilidade para valores de FS francamente maiores que 1,0 ou uma 

condição de ruptura explícita (valores de FS da ordem de 1,0). 

 

Para baixas resistências de rocha intacta, o método numérico (simulação em verdadeira 

grandeza de um ensaio de compressão simples) e o método SSM tenderam a fornecer 

resultados bastante similares; para maiores valores de resistência (RCS > 60 MPa), os 

resultados tendem a divergir substancialmente, em favor da metodologia numérica, para 

o caso de pilares muito robustos (Wp > 13,0 m). Tal comportamento parece sugerir que 

pilares nestas dimensões corresponderiam a geometrias muito conservativas para o 

estudo de caso analisado. 

 

Por outro lado, Martin e Maybee (2000) afirmam que os valores das resistências dos 

pilares, estimados com base no critério de Hoek - Brown, são superestimadas quando se 

consideram pilares com relações comprimento - altura (Wp/hp) > 1,0, uma vez que, 

nestas condições, o processo de ruptura é controlado essencialmente pela perda da 

coesão, com um correspondente aumento substancial da parcela de atrito. Neste 

contexto, uma solução recomendada seria a determinação direta dos parâmetros 

geomecânicos das rochas por medidas de deformações in situ ou por meio de resultados 

de ensaios de laboratório. 

 

O método SSM constitui um procedimento que indicou tendências e variações do 

comportamento FS x Wp similares para todas as resistências de rocha intacta, o que 

demonstra o potencial de aplicabilidade geral deste método ao contexto do problema 

analisado. Por outro lado, o método fornece também o tipo e a natureza do processo de 

ruptura, bem como a locação das zonas de instabilidade no domínio do pilar e potenciais 

rotas da ruptura progressiva ao longo do pilar. Por este método, as dimensões limites de 

projeto dos pilares seriam de 13,0 m; 11,0 m; 10,0 m e 9,0 m para resistências de rocha 

intacta de 30 MPa, 60 MPa, 90 MPa e 115 MPa, respectivamente. 
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A taxa de recuperação de minério praticada atualmente na Mina de Urucum é de 44,0% 

para as condições do pilar padrão (15,0 m x 15,0 m). Levando-se em consideração a 

potencial reconfiguração dos pilares para menores seções, ter-se-ia maiores graus de 

recuperação do minério (Tabela 6.9). 

 

Tabela 6.9: Recuperação (e) do minério em função da geometria dos pilares e câmaras 

Wp (m) 15,0 14,0 13,0 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 

Wo (m) 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 

e (%) 44% 51% 58% 64% 70% 75% 80% 84% 88% 

 

Assim, considerando as dimensões limites anteriormente citadas, obtidas pelo método 

SSM, as taxas de recuperação do minério poderiam ser aumentadas para 58%, 70%, 

75% e 80%, admitindo-se resistências de rocha intacta de 30 MPa, 60 MPa, 90 MPa e 

115 MPa, respectivamente. Tais assertivas devem ser analisadas com cautela, uma vez 

que as dimensões finais dos pilares devem ser estabelecidas a partir de uma análise 

conjugada do comportamento geotécnico/estrutural tanto dos pilares como das câmaras 

adjacentes (Llanque et al., 1999; Figueiredo e Curi, 2004). 

 

Em termos dos tempos de processamento computacional, as metodologias tendem a 

apresentar respostas bastante diversas. No escopo deste trabalho, em que se utilizou um 

computador com processador Intel Core i7 e sistema operacional Windows 8, com 

velocidade de 2,67 GHz e memória utilizada de 35 GB, os tempos das análises estão 

indicadas na Tabela 6.10, juntamente com os dados mais relevantes das discretizações 

adotadas. 

 

Tabela 6.10: Tempos de Resposta pelo software FLAC3D  

Modelo zonas steps tempo (h) 

Numérico 35.600 80.000 6,0 

SSR 35.600 31.800 0,3 

SSM 35.600 103.000 10,0 
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CAPÍTULO 7 

 

7 CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA PESQUISAS COMPLEMENTARES 

 

7.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O tema de dimensionamento de pilares de minas em rocha dura pode ser considerado 

um assunto ainda em processo de pesquisa e de franco desenvolvimento, em face do 

reduzido acervo de trabalhos pertinentes comparados com a literatura técnica disponível 

para dimensionamento de pilares em rochas brandas, de abrangência e abordagem muito 

superiores, particularmente para minas de carvão. 

 

Na Mina de Urucum, estudo de caso analisado nesta pesquisa, trabalha-se há muito 

tempo com o método de lavra por câmaras e pilares (room and pillar) para extrair o 

minério de manganês. Os pilares têm dimensões de 15 mx15 m, com câmaras de 5 m, 

permitindo uma baixa recuperação de minério da ordem de 44%. As dimensões dos 

pilares e das câmaras dependem basicamente das resistências das rochas encaixantes 

superiores e do próprio minério, da espessura do depósito e da profundidade da lavra. 

 

As rochas encaixantes são constituídas por rochas duras, tipicamente arcósios e 

jaspilitos. O principal horizonte mineralizado da Mina de Urucum é o corpo de minério 

Mn2, localizado entre 200 m e 250 m de profundidade em relação à superfície. Esta 

camada de minério de manganês é sub-horizontal com mergulhos para NE e NW, da 

ordem de 10 º a 16º, e direção muito variável.  

 

No projeto de dimensionamento de um arranjo geométrico de câmaras e pilares, são 

determinadas inicialmente as dimensões dos vãos e, em seguida, a geometria e a 

configuração dos pilares, concomitantemente com algum tipo de suporte, se for o caso. 

No dimensionamento, os pilares são considerados como elementos de suporte estrutural 

da mina segundo os seguintes critérios: (i) determinação do carregamento total ou 

tensão média atuante no pilar; (ii) estimativa da resistência do pilar em função de suas 



101 

dimensões, forma e propriedades geomecânicas do maciço rochoso local; (iii) adoção de 

um Fator de Segurança (FS) como critério de projeto.  

Estes critérios foram aplicados ao estudo de caso investigado (Setor Mariza da Mina do 

Urucum) contemplando os seguintes estudos: estimativa das tensões atuantes sobre os 

pilares com base no método da área tributária e em simulações numéricas realizadas por 

meio do software FLAC3D; determinação da resistência dos pilares para diferentes 

geometrias, considerando abordagens empíricas e numéricas e determinação dos fatores 

de segurança dos pilares pelos métodos anteriores, estimando-se geometrias admissíveis 

e as potenciais taxas de recuperação adicionais de minério.  

 

Nestes estudos, independentemente de sua natureza, os parâmetros geomecânicos das 

litologias presentes constituem fatores de influência notória nos resultados. No trabalho, 

os parâmetros atualmente adotados pela mineração foram reavaliados e reestruturados 

em faixas abrangentes para fins do dimensionamento e das estimativas dos fatores de 

segurança dos pilares. Neste contexto, é imprescindível a disponibilidade de parâmetros 

confiáveis, sejam obtidos por meio de ensaios de laboratório ou de campo, seja por meio 

de calibração de resultados de simulações numéricas com base em dados de 

instrumentação e/ou monitoramento do comportamento tensão-deformação dos pilares 

da mina. 

 

7.2 CONCLUSÕES DO TRABALHO 

 

As principais contribuições deste trabalho de pesquisa podem ser resumidas nas 

seguintes conclusões: 

 

 as análises das tensões médias pelo método da área tributária (MAT) mostrou-se ser 

uma ferramenta bastante útil na fase de avaliação preliminar da estabilidade dos 

pilares. No geral, os resultados obtidos tendem a ser mais conservadores em relação 

aos das simulações numéricas. Tal diferença resulta, em grande escala, dos efeitos de 

confinamento impostos pelas tensões horizontais in situ, considerados nas 

simulações numéricas e desconsiderados pelo método analítico mais simplificado. 
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 os maiores valores de resistências pelos métodos empíricos foram obtidos para o 

caso das proposições de Lunder e Pakalnis e Protodiakonov Ajustado, que se 

impõem como sendo os mais consistentes para a natureza das litologias presentes na 

mina.  

 os resultados das resistências dos pilares pelo método numérico (simulação de um 

ensaio de compressão simples sob carregamento essencialmente vertical em grande 

escala) foram sensivelmente maiores que as estimativas prévias feitas com base nos 

métodos empíricos. Com efeito, os valores obtidos para o caso dos pilares mais 

robustos (dimensões de 15,0 m x 15,0 m) variaram entre 83,3% e 89,6% da 

resistência da rocha intacta (RCS), e foram da ordem de 58,6% a 70,0% para o caso 

dos pilares mais esbeltos (dimensões de 7,0 m x 7,0 m). 

 

 o campo de deformações no domínio do pilar evidenciou que as maiores 

deformações tendem a ocorrer nas faces livres da escavação, constatando-se também 

uma tendência de perda lateral do alinhamento do pilar, bem como um fluxo 

concentrado dos deslocamentos na direção das câmaras.  

 

 considerando-se apenas as metodologias empíricas, os fatores de segurança para o 

pilar padrão de 15,0 m x 15,0 m x 3,5 m (geometria atualmente praticada nos pilares 

da galeria da Mina do Urucum), a condição mais desfavorável obtida é dada por um 

fator de segurança igual a 1,974 (RCS = 30 MPa) e o cenário mais promissor por FS 

= 5,215 (RCS = 115 MPa). Na concepção do método de Lunder e Pakalnis, método 

empírico que leva em conta os efeitos positivos do confinamento lateral, as 

dimensões limites dos pilares da galeria da Mina do Urucum deveriam ser de 14,0 m 

x 14,0 m, 12,0 m x 12,0 m, 10,0 m x 10,0 m e 9,0 m x 9,0 m para resistências de 

rocha intacta de 30 MPa, 60 MPa, 90MPa e 115 MPa, respectivamente.  

 

 para baixas resistências de rocha intacta, o método numérico (simulação em 

verdadeira grandeza de um ensaio de compressão simples) e o método SSM 

tenderam a fornecer resultados bastante similares; para maiores valores de resistência 

(RCS > 60 MPa), os resultados tendem a divergir substancialmente, em favor da 

metodologia numérica, para o caso de pilares muito robustos (Wp > 13,0 m). Tal 

comportamento parece sugerir que pilares nestas dimensões corresponderiam a 

geometrias muito conservativas para o estudo de caso analisado. O método SSR, por 
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outro lado, não fornece valores de FS propriamente ditos, mas apenas caracteriza um 

comportamento geomecânico dos pilares em duas tendências gerais: estabilidade 

para valores de FS francamente maiores que 1,0 ou ruptura explícita (valores de FS 

da ordem de 1,0). 

 o método SSM constitui um procedimento que indicou tendências e variações do 

comportamento FS x Wp similares para todas as resistências de rocha intacta, o que 

demonstra o potencial de aplicabilidade geral deste método ao contexto do problema 

analisado. Por outro lado, o método fornece também o tipo e a natureza do processo 

de  ruptura, bem como a locação das zonas de instabilidade no domínio do pilar e 

potenciais rotas da ruptura progressiva ao longo do pilar. Por este método, as 

dimensões limites de projeto dos pilares seriam de 13,0 m; 11,0 m; 10,0 m e 9,0 m 

para resistências de rocha intacta de 30 MPa, 60 MPa, 90 MPa e 115 MPa, 

respectivamente. 

 

 os resultados das simulações demonstram um grande potencial de retomada da lavra 

do minério. Assim, tomando-se como exemplo as geometrias dos pilares definidas 

pelo método SSM, as taxas de recuperação do minério poderiam ser aumentadas para 

58%, 70%, 75% e 80%, admitindo-se resistências de rocha intacta de 30 MPa, 60 

MPa, 90 MPa e 115 MPa, respectivamente. Estes resultados, entretanto, deverão 

estar condicionados também às análises do comportamento geotécnico/estrutural das 

câmaras da galeria investigada. 

 

 o software FLAC3D mostrou-se uma ferramenta computacional extremamente 

valiosa e versátil para o estudo proposto, mas os tempos de processamento 

computacional resultaram bastante variáveis para as diversas metodologias 

numéricas estudadas neste trabalho. 

 

7.3 SUGESTÕES COMPLEMENTARES PARA PESQUISA 

 

Em termos de estudos futuros e complementares no tema do presente estudo, são feitas 

as seguintes recomendações específicas: 
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 obtenção de parâmetros geomecânicos mais representativos e mais detalhados das 

litologias locais, considerando os diferentes horizontes manganesíferos e as variações 

gradacionais das rochas encaixantes do Maciço Urucum, mediante dados 

intrumentais; 

 

  abordagem paramétrica e tratamentos estocásticos destes parâmetros geomecânicos 

para análises mais realistas às condições das diferentes setores da mina; 

 

 incorporação nos estudos das simulações numéricas de potenciais estruturas de 

fraqueza (descontinuidades, falhas, laminações) e de efeitos de perturbação de danos 

mecânicos oriundos do processo de lavra para se analisar a influência destes fatores 

na análise da estabilidade global dos pilares da mina; 

 

 aplicação de estudos geofísicos regionais e locais para determinação dos estados das 

tensões in situ, para melhor aferição dos modelos numéricos adotados nos estudos 

tensão-deformação das escavações subterrâneas da Mina do Urucum. 
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ANEXO I 

 

Rotina utilizada no FLAC3D para o cálculo da razão resistência / tensão (SSR) num 

pilar de dimensões 15,0x15,0 e espessura de 3,5m. 

new project 

 

Gen zone brick size 10 10 10 & 

p0 (0,0,-11.8) p1 (20,0,-11.8) p2 (0,20,-11.8) p3 (0,0,-1.8) & 

Group Base 

 

Gen zone brick size 15 15 6 & 

p0 (2.5,2.5,-1.8) p1 (17.5,2.5,-1.8) p2 (2.5,17.5,-1.8) p3 (2.5,2.5, 0) & 

group pilar1 

 

attach face range z -1.7 -1.9 

 

Fix x range x -0.1 0.1 

Fix x range x 19.9 20.1 

Fix y range y -0.1 0.1 

Fix y range y 19.9 20.1 

Fix z range z -0.1 0.1 

app szz -6.5e6 range z -11.7 -11.9 

 

;arcosio, amarelo 

model mech hoekbrown range z=-1.8, -11.8 

prop bulk 1.41e10 shear 8.48e9 hbs 0.02 hbmb 0.77 hbsigci 8e7 hba 0.52 hbs3cv 1 

range z=-1.8, -11.8 

ini dens 3163 range z -1.8 -11.8 

 

;mn, azul 

model mech hoekbrown range z=0, -1.8 

prop bulk 8.66e9 shear 5.2e9 hbs 0.0205 hbmb 1.433 hbsigci 30e6 hba 0.502 dens 3815 

range z 0 -1.8 

ini dens 3815 range z 0 -1.8 

 

step 4000 

 

group face 'secao_pilar' range plane o 0,0,0 dip 0 dd 0 distance 0.1 

call functions suppress 

[get_ssr_z] 

 

def get_ssr_z 

 local sum = 0.0 

 local zpnt = zone_head 

 local gppnt = gp_find(1) 

 local i = zfd_initialize 



110 

 local j=0 

 zfd_dataname = 'fail' 

 

 loop while zpnt # null 

  loop i (1,6) 

   if z_faceingroup(zpnt,i,'secao_pilar') > 0 then 

    local val = zfd_getgpdata(gppnt,zpnt) 

    sum = sum + val 

    j=j+1 

    ;local oo = out('ssr '+string(j)+' = '+string(val)) 

   endif 

  endloop 

  zpnt = z_next(zpnt) 

 endloop 

 

 i = zfd_reset 

 

 local oo = out('ssr = '+string(sum/j)) 

 ;get_ssr_z = sum  

end 

 

;[get_ssr(1)] 
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ANEXO II 

 

Rotina utilizada no FLAC3D para o cálculo do fator de redução de resistência (SSM) 

pilar de dimensões 15,0x15,0 e espessura de 3,5m  

new project 

 

set fish autocreate off 

 

 

define s_teto 

local sum = 0.0 

local pnt = gp_head 

loop while pnt # null 

 if gp_zpos(pnt) <-13.4 then 

  sum = sum - gp_zfunbal (pnt) 

 end_if 

 pnt = gp_next(pnt) 

end_loop 

global s_teto = sum/(15*15) 

end 

 

Gen zone brick size 40 40 20 & 

p0 (0,0,-13.5) p1 (20,0,-13.5) p2 (0,20,-13.5) p3 (0,0,-3.5) & 

Group Base 

 

Gen zone brick size 30 30 7 & 

p0 (2.5,2.5,-3.5) p1 (17.5,2.5,-3.5) p2 (2.5,17.5,-3.5) p3 (2.5 2.5 0) & 

group pilar1 

 

Fix x range x -0.1 0.1 

Fix x range x 19.9 20.1 

Fix y range y -0.1 0.1 

Fix y range y 19.9 20.1 

app szz -6.5e6 range z -13.6 -13.4 

Fix z range z -0.1 0.1 

 

Save geometria 

 

hist add unbal 

plot hist 1 

hist add gp zdisp 0 0 -3.5 

plot hist 2 

hist add gp ydisp 10 10 0 

plot hist 3 
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hist add gp xdisp 10 10 0 

plot hist 4 

hist add fish @s_teto 

plot hist 5 

 

;arcosio, amarelo 

model mech hoekbrown range z=-3.5, -13.5 

prop bulk 1.41e10 shear 8.48e9 hbs 0.02 hbmb 0.77 hbsigci 8e7 hba 0.52 hbs3cv 1 

ini dens 3163 range z -3.5 -13.5 

 

;mn, azul 

model mech hoekbrown range z=0, -3.5 

prop bulk 8.66e9 shear 5.2e9 hbs 0.02 hbmb 1.07 hbsigci 30e6 hba 0.5 hbs3cv 1 

ini dens 3815 range z 0 -3.5 

 

step 3000 

 

retur 

 

save propriedades 

 

ini zvel 0 range z -13.6 -13.4 

fix z range z -13.4 -13.6 

ini zvel -1e-6 range z -0.1 0.1 

 

step 20000 
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ANEXO III 

 

ROTINA UTILIZADA NO FLAC3D PARA O CÁLCULO DA RESISTÊNCIA 

DOS PILARES. 

 

New project 

 

set fish autocreate off 

 

define s_teto 

local sum = 0.0 

local pnt = gp_head 

loop while pnt # null 

 if gp_zpos(pnt) <-31.7 then 

  sum = sum - gp_zfunbal (pnt) 

 end_if 

 pnt = gp_next(pnt) 

end_loop 

global s_teto = sum/(15*15) 

end 

 

Gen zone brick size 20 20 30 & 

p0 (0,0,-31.8) p1 (20,0,-31.8) p2 (0,20,-31.8) p3 (0,0,-1.8) & 

Group Base 

 

Gen zone brick size 15 15 8 & 

p0 (2.5,2.5,-1.8) p1 (17.5,2.5,-1.8) p2 (2.5,17.5,-1.8) p3 (2.5,2.5, 0) & 

group pilar1 

 

attach face range z -1.7 -1.9 

 

Fix x range x -0.1 0.1 

Fix x range x 19.9 20.1 

Fix y range y -0.1 0.1 

Fix y range y 19.9 20.1 

Fix z range z -0.1 0.1 

app szz -6.5e6 range z -31.7 -31.9 

 

hist add unbal 

plot hist 1 

hist add gp zdisp 0 0 -1.8 

plot hist 2 

hist add gp ydisp 10 10 0 

plot hist 3 
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hist add gp xdisp 10 10 0 

plot hist 4 

hist add fish @s_teto 

plot hist 5 

 

;arcosio, amarelo 

model mech hoekbrown range z=-1.8, -31.8 

prop bulk 1.41e10 shear 8.48e9 hbs 0.02 hbmb 0.77 hbsigci 8e7 hba 0.52 hbs3cv 1 

range z=-1.8 -31.8 

ini dens 3163 range z -1.8 -11.8 

 

;mn, azul 

model mech hoekbrown range z=0, -1.8 

prop bulk 8.66e9 shear 5.2e9 hbs 0.02 hbmb 1.07 hbsigci 30e6 hba 0.5 hbs3cv 1 range 

z=0 -1.8 

ini dens 3815 range z 0 -1.8 

 

step 3000 

 

save propriedades 

 

ini zvel 0 range z -31.7 -31.9 

fix z range z -31.7 -31.9 

ini zvel -1e-6 range z -0.1 0.1 

 

step 100000 

 

save resist 


