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RESUMO 

A necessidade de adequação à lei brasileira incentivou os estudos sobre cavidades no país nos 

últimos anos, especialmente naquelas de litologia ferruginosa, por sua proximidade com regiões 

de mineração. É preciso entender a dinâmica dessas cavidades, com todos os complexos fatores 

que a envolvem, entre eles, a sua estabilidade, de maneira a definir melhores medidas de 

proteção e controlar impactos. Os estudos de estabilidade são ferramentas para tal, e se iniciam 

com a compreensão do comportamento do maciço rochoso. Este estudo visa justificar o uso de 

metodologias de classificação de maciços rochosos, tal como o RMR de Bieniawski e o Q de 

Barton, como instrumento de determinação da qualidade geotécnica de cavidades naturais 

subterrâneas de litologia ferrífera, propondo uma avaliação das metodologias utilizadas. 

Embora não tenham sido desenvolvidas para a aplicação em cavidades, as classificações são 

boas ferramentas no estudo destas, desde que utilizadas de maneira correta. A partir de trabalhos 

já realizados por empresas e por universidades, e de um banco de dados de 33 cavidades de 

diferentes litologias, é realizada uma análise de sua aplicação, propondo orientações para seu 

uso, identificando entre os principais sistemas de classificação, qual melhor se adequa a cada 

situação. Através de análises estatísticas e de correlação, recomenda-se utilizar mais de um 

sistema na avaliação do maciço, além de pelo menos uma correlação, de maneira a diminuir as 

incertezas e validar as análises. Por ser facilmente aplicáveis, os sistemas Q e RMR têm a 

preferência dos profissionais, embora o RMi tenha sido aplicado em trabalhos anteriores e 

obtido bons resultados. Enquanto o Q de Barton se mostra uma metodologia mais 

“conservadora”, o que torna seu uso mais interessante, considerando o objetivo final de 

preservação e monitoramento destas cavidades, o RMR oferece uma aplicabilidade melhor e 

mais condizente com o que é visto em campo. 

Palavras chave: cavernas, classificações geomecânicas, minério de ferro, meio ambiente 

  



 

 

 

ABSTRACT 

The fulfillment to Brazilian law has encouraged studies on cavities in the country in recent 

years, especially those of ferruginous lithology, due to their proximity to mining regions. It is 

necessary to understand the dynamics of these cavities, with all the complex factors that involve 

it, among them, their stability, in order to define better measures of protection of the caves and 

to control impacts. Stability studies are tools for this, and begin with an understanding of rock 

mass behavior. This study aims to justify the use of methodologies for the classification of rock 

masses, such as the RMR de Bieniawski and the Q de Barton, as an instrument for the 

determination of the geotechnical quality of underground natural caves of ferrous lithology, 

proposing an evaluation of the methodologies used. Although not designed for cavity 

application, classifications are good tools, if used correctly. Based on previous works, and a 

database of 33 cavities of different ferrous lithologies, an analysis of its application is carried 

out, proposing guidelines for its use, identifying among the main classification systems, which 

is better appropriate to each situation. By means of statistical and correlation analyzes, it is 

concluded that there is a need to use more than one system in the assessment of the mass, in 

addition to at least one correlation, in order to reduce the uncertainties and validate the analyzes. 

Because they are easily applicable, the Q and RMR systems have the professional preference, 

although the RMi has been applied in previous works and obtained good results. While the Q 

of Barton shows a more “conservative” methodology, which makes its use more interesting, 

considering the final objective of preservation and monitoring of these cavities, RMR offers a 

better applicability. 

 Keywords: caves; rock mass classifications, iron ore, environmental. 
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INTRODUÇÃO 

Cavernas são aberturas naturais formadas em rocha abaixo da superfície do terreno, 

largas o suficiente para a entrada do homem. É um conceito antropocêntrico e segundo o 

Decreto 6.640 (BRASIL, 2008), cavidade natural subterrânea é definida como “todo e qualquer 

espaço subterrâneo acessível pelo ser humano, com ou sem abertura identificada, popularmente 

conhecido como caverna, gruta, lapa, toca, abismo, furna ou buraco, incluindo seu ambiente, 

conteúdo mineral e hídrico, a fauna e a flora ali encontrados e o corpo rochoso onde os mesmos 

se inserem, desde que tenham sido formados por processos naturais, independentemente de suas 

dimensões ou tipo de rocha encaixante”. São ecossistemas frágeis e delicados, com uma 

dinâmica própria, e é preciso todo cuidado quando existem intervenções humanas. Por sua 

importância, no Brasil há uma legislação própria para a proteção destas. São mais de 18000 

cavernas catalogadas, em diferentes litologias e um potencial espeleológico de centenas de 

milhares (CECAV, 2018).  

O Brasil é o segundo maior produtor de minério de ferro e possui a segunda maior 

reserva do mundo, mas em termos de ferro contido, o minério brasileiro está em primeiro lugar 

por seus altos teores (IBRAM, 2013). A maior empresa produtora de minério de ferro é 

brasileira. A commodity está entre os quatro principais produtos da pauta exportadora brasileira 

e corresponde por 7,6% das exportações totais do país (BRADESCO, 2017). É fácil perceber a 

importância da mineração para economia do país. 

Grande parte do patrimônio espeleológico está sobreposta a regiões de mineração, e esse 

é o grande dilema da proteção das cavidades no Brasil. São inúmeras reservas minerais 

consideradas inviáveis devido à presença de cavidades e à definição da área de entorno destas. 

Entre os impactos potenciais da mineração em cavidades, citam-se as vibrações nas cavernas 

decorrentes das detonações para desmontes, a sobrepressão acústica e supressão total ou parcial 

de cavernas (PILÓ & AULER, 2013).  

O que se questiona não é a necessidade de proteção das cavidades, mas sim como 

avançar com a atividade de mineração, com controle dos impactos, embasada em estudos sérios, 

aproveitando da melhor maneira o potencial mineral do país, dentro dos limites impostos pela 

legislação. 

A necessidade imposta pela legislação levou a uma intensificação e aprofundamento dos 

estudos espeleológicos, porém pesquisas referentes a cavernas de litologias ferruginosas são 

recentes. Apesar de estas consistirem em 14% do potencial espeleológico brasileiro (CECAV, 

2018), parte da comunidade científica até então não considerava formações ferríferas como uma 
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litologia favorável à formação de cavernas. Cavernas em minério de ferro é um assunto novo e 

o estudo destas tem sido incentivado principalmente pela indústria no Brasil. 

A determinação do grau de relevância e da área de proteção de uma cavidade envolve 

diversos aspectos, envolvendo análises técnicas de fatores hidrológicos, geológicos, biológicos, 

entre outros. Um dos critérios a ser investigado é a fragilidade geotécnica das cavidades, fator 

ligado à estabilidade das cavidades, à sua gênese e evolução.  A compreensão desse critério 

possibilita determinar regiões de monitoramento e implementar medidas de controle para evitar 

e/ou amenizar o impacto da atividade mineira na caverna.  

O estudo da estabilidade de um maciço rochoso começa por entender seu 

comportamento. Os sistemas de classificação geomecânica são comumente utilizados para 

caracterizar os maciços rochosos por meio de um conjunto de propriedades identificadas por 

observação direta e ensaios realizados in situ e/ou em amostras recolhidas em sondagens, com 

o objetivo de entender o comportamento de um maciço rochoso, e assim, realizar melhores 

projetos de minas e tuneis. Não há uma metodologia de classificação específica para cavidades 

naturais subterrâneas, entretanto, as classificações clássicas, junto com outras variáveis 

geotécnicas, podem ser um parâmetro na determinação da fragilidade de uma cavidade, e 

posteriormente, na determinação de zonas de manejo e monitoramento. 
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1. OBJETIVOS 

O objetivo deste estudo é justificar o uso de metodologias de classificação de maciços 

rochosos, tal como o RMR de Bieniawski e o Q de Barton, como instrumento de determinação 

da qualidade geotécnica de cavidades naturais subterrâneas de litologia ferrífera. A pesquisa 

não pretende propor uma nova metodologia, mas servir como norte para a utilização de 

classificação geomecânica no estudo de cavidades, utilizando-as como um parâmetro a ser 

considerado na determinação da qualidade geotécnica do maciço. O uso de metodologias de 

classificação pode ser considerado como boa prática no estudo das áreas de influência das 

cavidades e do zoneamento espeológico destas. 

Os objetivos específicos deste trabalho pretendem: 

 Levantar o número de dados/parâmetros geotécnicos e de hidrogeologia em trabalhos 

anteriores, de maneira a criar um banco de dados relacionado a cavidades ferríferas; 

 Identificar a metodologia que mais se adéqua à aplicação em cavidades ferruginosas, e 

em diferentes circunstâncias; 

 Identificar possíveis práticas e adaptações necessárias ao uso em cavidades, a partir da 

análise de trabalhos anteriores; 

 Criar um referencial teórico para o uso de classificações geomecânicas a cavidades 

ferruginosas. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Definições Iniciais 

Caverna é uma abertura natural formada em rocha abaixo da superfície do terreno, larga 

o suficiente para a entrada do homem, conforme definição adotada pela União Internacional de 

Espeleologia - UIS, órgão que congrega as instituições nacionais de espeleologia (Piló e Auler, 

2013).   

Espeleologia é a ciência que estuda as cavidades naturais subterrâneas, sua gênese e 

evolução, do meio físico que elas representam, de seu povoamento biológico, bem como dos 

meios e técnicas que são próprias do seu estudo. O termo vem do latim, spelaion (caverna), 

logos (estudo). 

Para a legislação brasileira, segundo o Art. 1 do Decreto Nº 6.640/2008, entende-se por 

cavidade natural subterrânea todo e qualquer espaço subterrâneo acessível pelo ser humano, 

com ou sem abertura identificada, popularmente conhecida como caverna, gruta, lapa, toca, 

abismo, furna ou buraco, incluindo seu ambiente, conteúdo mineral e hídrico, a fauna e a flora 

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

por processos naturais, independentemente de suas dimensões ou tipo de rocha encaixante.  

Cavidade natural relevante é aquela que apresente significativos atributos ecológicos, 

ambientais, cênicos, científicos, culturais ou socioeconômicos, no contexto local ou regional 

em razão de uma série de características, entre elas. 

Segundo a Resolução CONAMA 347/2004, a área de influência sobre o patrimônio 

espeleológico é definida como a área que compreende os elementos bióticos e abióticos, 

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

física do ambiente cavernícola. Essa resolução também estipula que para estudos preliminares, 

a área de influência inicial será considerada como a área formada pela projeção horizontal da 

cavidade, acrescida de um entorno de duzentos e cinquenta metros, em forma de poligonal 

convexa, até a sua efetiva definição pelo órgão ambiental. 

 

2.2. Legislação  

A preocupação legal com o patrimônio espeleológico brasileiro se inicia com a criação 

de uma Comissão Especial para tratar do assunto pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente 

(CONAMA), ainda em 1986. As bases estabelecidas nesta Comissão, levam à instituição do 

status de bens da união todas as cavidades naturais subterrâneas pela Constituição Brasileira de 

1988, em seu Art. 20 (MIRANDA & CHIODI, 2015). Um breve histórico da legislação 
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brasileira referente à proteção de cavidades é ilustrado na Figura 1, pontuando os principais 

marcos regulatórios. 

 

Figura 1 - Linha do tempo Legislação pertinente à proteção de cavidades no Brasil. 

 

 

Em 1990, é publicada a Portaria 887 pelo então recém-criado IBAMA, para normalizar 

a gestão de cavernas, limitando o uso delas apenas para estudos técnico-científicos, bem como 

atividades de cunho espeleológico, étnico-cultural, turístico, recreativo e educativo, e definindo 

o perímetro de proteção destas, a área de influência. Conjuntamente, a Portaria também 

determinou a obrigatoriedade do EIA-RIMA no licenciamento ambiental dos 

empreendimentos. No mesmo ano, foi ainda publicado o Decreto 99.556 que dispõe sobre a 

proteção das cavidades, assim como instituiu o IBAMA como gestor destas. 

Em 2004, é publicada a Resolução 347 do CONAMA, e traz pela primeira vez o 

conceito de relevância de cavidades. Ainda neste documento, é instituído o Cadastro Nacional 

de Informações Espeleológicas (CANIE), e estabelece, para fins de proteção ambiental das 

cavidades naturais subterrâneas, os procedimentos de uso e exploração do patrimônio 

espeleológico nacional. Até sua publicação, todo o patrimônio espeleológico, juntamente com 

sua área de influência, não poderia sofrer impactos ambientais irreversíveis (NOCE, 2016). A 

resolução também define que o órgão licenciador (no caso, o IBAMA) seria o responsável pela 

definição do tamanho da área de influência, com base em estudos técnicos específicos 

solicitados ao empreendedor, considerando como área de influência inicial um polígono de 250 

metros a partir da projeção horizontal da cavidade. 

Em 2008, é o Decreto Federal nº 6.640, que dá nova redação ao Decreto 99.556/90, e 

perdura até hoje. O Decreto prevê que o órgão ambiental, no âmbito do processo de 

licenciamento, deverá classificar o grau de relevância das cavidades eventualmente afetadas, a 
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partir de estudos espeleológicos a serem elaborados pelo empreendedor. As cavidades devem 

ser classificadas em máximo, alto, médio ou baixo grau de relevância determinado pela análise 

de atributos ecológicos, biológicos, geológicos, hidrológicos, paleontológicos, cênicos, 

histórico-culturais e socioeconômicos, avaliados sob enfoque regional e local, como pode ser 

observado no fluxograma da Figura 2. 

 

Figura 2 - Fluxograma relação entre graus de relevância e importância dos critérios, no âmbito local e 

regional, adaptado de (Auler & Piló, 2015). 

 

 

O Decreto ainda determina que cavidade natural subterrânea com grau de relevância 

máximo e sua área de influência não podem ser objeto de impactos negativos irreversíveis, 

possuem proteção integral, sendo que sua utilização deve fazer-se somente dentro de condições 

que assegurem sua integridade física e a manutenção do seu equilíbrio ecológico. As demais 

cavernas, classificadas com grau de relevância mais baixo, bem como suas áreas de influência, 

podem sofrer impactos ambientais ou até mesmo serem suprimidas, mediante estudos 

específicos e medidas compensatórias.  

Em 2009, é publicada a Instrução Normativa/MMA n° 2, que estabelece metodologia 

para classificação do grau de relevância das cavidades naturais subterrâneas, regulamentando o 

art. 5º do Decreto nº 6.640/2008. A classificação em grau máximo de relevância ocorre de forma 

direta, pois a presença de qualquer atributo listado a seguir classifica a cavidade nesse grau, 

sendo eles:  

 Gênese única ou rara;  

 Morfologia única;  

 Dimensões notáveis em extensão, área ou volume;  
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 Espeleotemas únicos;  

 Isolamento geográfico;  

 Abrigo essencial para a preservação de populações geneticamente viáveis de espécies 

animais em risco de extinção, constantes de listas oficiais;  

 Habitat essencial para preservação de populações geneticamente viáveis de espécies de 

troglóbios endêmicos ou relíctos;  

 Habitat de troglóbio raro;  

 Interações ecológicas únicas;  

 Cavidade testemunho;  

 Destacada relevância histórico-cultural ou religiosa. 

 

Em 2017, foi publicada a Instruções Normativa/ICMBio 01/2017, que estabelece 

procedimentos para definição de outras formas de compensação ao impacto negativo 

irreversível em cavidade natural subterrânea com grau de relevância alto, conforme previsto no 

Art. 4º, § 3º do Decreto nº 99.556 /1990.  

Mais recentemente, foi publicada a Instrução Normativa/MMA n° 2/2017, que 

estabelece metodologia para classificação do grau de relevância das cavidades naturais 

subterrâneas, regulamentando o art. 5º do Decreto nº 6.640/2008 e revogando a IN/MMA nº 

2/2009. 

Uma crítica existente à legislação espeleológica brasileira é que os estudos para a 

definição de uma área de influência não são claros e muitos especialistas consideram que um 

polígono de 250m pode ser inconclusivo ou insuficiente (ARAÚJO, 2016), porém devido à 

dificuldade da realização dos estudos necessários, a área de influência preliminar muitas vezes 

é o que fica. 

Em 2014, foi publicado pelo CECAV um Termo de Referência que descreve as 

orientações básicas à realização de estudos espeleológicos sobre zoneamento espeleológico, 

abrangendo aspectos geológicos, geomorfológicos, pedológicos, hidrológicos, hidro 

geológicos, entre outros.  

Destaca-se o estado de Minas Gerais e sua legislação estadual relacionada às cavidades. 

O estado sempre se destacou pelo seu pioneirismo no processo das concessões das licenças 

ambientais e foi, também, um dos primeiros Estados que organizaram sua estrutura ambiental 

antes mesmo da publicação da PNMA (Plano Nacional de Meio Ambiente, de 1981).  
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Quanto às cavidades, devido ao enorme potencial espeleológico do estado, a discussão se 

encontra avançada e tem resultado em uma legislação sempre atualizada. Entre a legislação 

recente se destacam o Decreto Estadual nº 47.041/2016; a Deliberação Normativa COPAM nº 

217/2017; Resolução Conjunta SEMAD/FEAM/IEF/ IGAM nº 2.466/2017; o Decreto Estadual 

nº 47.383/2018; e a Instrução de Serviço SEMAD nº 8/ 2018. 

O Decreto Estadual Nº 47.041, de 31.08.2016, dispõe sobre os critérios para a 

compensação e a indenização dos impactos e danos causados em cavidades naturais 

subterrâneas existentes no território do Estado. 

A Deliberação Normativa COPAM nº 217/2017 estabelece critérios para classificação, 

segundo o porte e potencial poluidor, bem como os critérios locacionais, sendo um deles o 

potencial de ocorrência de cavidades (Peso 1), a serem utilizados para definição das 

modalidades de licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades utilizadores de 

recursos ambientais no Estado de Minas Gerais. 

Na Resolução Conjunta SEMAD/FEAM/IEF/ IGAM nº 2.466, de 13/02/2017 é 

instituída a Infraestrutura de Dados Espaciais do Sistema Estadual de Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos e cria seu Comitê Gestor, que inclui o Grupo Interdisciplinar de Espeleologia 

- GRUPE. 

Em 02/03/2018 é publicado o Decreto Estadual nº 47.383, que estabelece normas para 

licenciamento ambiental, tipifica e classifica infrações às normas de proteção ao meio ambiente 

e aos recursos hídricos e estabelece procedimentos administrativos de fiscalização e aplicação 

das penalidades. Além deste decreto, é também definida, em 05/10/2018, a Instrução de Serviço 

SEMAD nº 8, que dispõe sobre os procedimentos para a instrução dos processos de 

licenciamento ambiental de empreendimentos efetiva ou potencialmente capazes de causar 

impactos sobre cavidades naturais subterrâneas e suas áreas de influência em Minas Gerais. 

Ressalta-se que o Brasil possui uma das mais completas e rígidas legislações ambientais do 

mundo (CHIAVARI & LEMES LOPES, 2017). Quando comparado com países como Canadá 

e Austrália, também produtores de ferro, a legislação brasileira é a única a discutir uma área de 

proteção, assim como a relevância de cavidades. 

 

2.3. Cavidades Ferríferas 

 

Segundo Piló & Auler, (2013) as cavernas tendem a ocorrer, principalmente, nos 

denominados terrenos cársticos, ou seja, áreas onde a litologia predominante compreende 

rochas solúveis. Este tipo de relevo está principalmente associado a rochas carbonáticas 
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(calcários e dolomitos), mas pode se referir também a paisagens similares em outras rochas 

solúveis. Cerca de 90% das cavernas reconhecidas em todo mundo possuem essa litologia e por 

essa razão, é o tipo de caverna mais estudado. O processo principal de formação desse relevo é 

a dissolução da rocha através do tempo geológico, por processos erosivos.  

No Brasil, observa-se que arenitos e quartzitos são também muito susceptíveis a 

formação de cavernas, assim como áreas de minério de ferro e canga são também extremamente 

favoráveis à sua formação. Ocorrem também, embora em menor escala, cavernas em granito, 

gnaisse, rochas metamórficas variadas. São mais de 18000 cavernas catalogadas no país 

(CECAV, 2018). A Figura 3 apresenta um gráfico da distribuição das cavidades catalogadas no 

Brasil em função das classes de rochas. 

 

Figura 3 - Distribuição das cavidades por classes litológicas. Adaptado de CECAV (2018) 

 

 

Ainda há poucos estudos sobre as cavidades em litologias ferríferas, uma das razões é 

que até recentemente, as formações ferríferas não eram consideradas pela comunidade científica 

como uma litologia favorável à formação de cavernas. Em Calux (2013), se atribui esse 

desinteresse ao fato que estas cavernas possuem pequenas dimensões e pouco valor cênico, não 

chegando a constituir um desafio esportivo ou objeto de contemplação. No Brasil, são mais de 

2000 cavernas conhecidas deste tipo. Este autor ainda relata que o aumento substancial dos 

estudos espeleológicos em formações ferríferas no Brasil só ocorreu, de fato, a partir de meados 

de 2005, em função do aumento da demanda pelo consumo da commodity do minério ferro no 

mercado internacional, que somado ao maior rigor imposto pelos órgãos de licenciamento 

ambiental, levou à necessidade de se estudar o patrimônio espeleológico associado a tais 

litologias. 

No Brasil, as cavidades se concentram nas regiões do Quadrilátero Ferrífero, em Minas 

Gerais, onde ocorrem principalmente no contato da canga com as FFB (Formações Ferríferas 

52%

14%

13%

21%

Carbonáticas Ferruginosas

Siliclásticas Outras litologias



23 

 

 

 

Bandadas), e da Serra de Carajás, cuja principal litologia são os jaspilitos e canga do Grupo 

Grão Pará. Há diferenças mineralógicas entre os depósitos, porém as cavidades possuem o 

mesmo tipo de ocorrência. Em ambos os depósitos, a canga ocorre recobrindo toda a área de 

ocorrência da formação ferrífera e tem formação bem mais recente que o substrato (DUTRA, 

2013). Cavernas hospedadas em rochas ferríferas estão preferencialmente localizadas nas zonas 

de maior teor relativo de Ferro (CALUX, 2013). 

As cavidades ferríferas têm dimensões reduzidas, com condutos estreitos, geralmente 

menores que 30 m de extensão. Enquanto as maiores cavidades ferruginosas descobertas tem 

em torno de 300 m, há cavidades em carbonatos podem chegar até 4 km. A Figura 4 ilustra os 

dois tipos de padrão morfológico que podem ser encontrados me cavidades: linear, regular, com 

direção principal; seções triangulares e câmaras irregulares, com salões interconectados por 

passagens estreitas, mais comuns na canga, ou ainda uma mistura de ambos. Em cavidades que 

apresentam diferentes litologias, quando o predomínio é de canga, tende a apresentar uma 

estrutura mais irregular, enquanto no predomínio da formação ferrífera bandada, tende a 

apresentar tendências retilíneas e reticuladas, como observado por Calux (2013) em seu 

trabalho em cavidades no Quadrilátero Ferrífero, indicando uma relação entre as litologias e o 

padrão morfológico das cavidades. 

 

Figura 4 - Padrões morfológicos de cavidades ferruginosas Da esquerda para direita, respectivamente, 

linear e câmaras irregulares. Adaptado de (DUTRA, 2013) 

 

 

 

Outras características comuns destas cavidades são o perfil em ascendente seguindo 

grosseiramente o relevo, os desmoronamentos e desplacamentos constantes, paredes rugosas e 
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ausência de fluxos de água perenes. A maioria das cavidades possui fragmentos rochosos no 

piso, indicando queda de blocos (DUTRA, 2013).  

Quanto à posição, pode-se dividi-las em: situadas na borda de lagoas; nas cabeceiras e 

borda de drenagens; e nas bordas dos platôs, incluindo baixa, média e alta vertente. Segundo 

Piló & Auler (2013), as cavidades geralmente estão localizadas em quebras do relevo, seja 

internamente ou externamente ao platô de canga. A maior parte das cavidades encontra-se em 

alta vertente (zona vadosa).  

Entre os espeleotemas comuns às cavidades ferríferas, tem-se a presença de coralóides 

e crostas. O termo Coralóide é utilizado para designar variedades de espeleotemas de 

morfologia nodular, globular, botrioidal, acicular ou similares a corais. Os espeleotemas tipo 

Crostas são compostos pela presença de microrganismos (bactérias, líquens e musgos) 

fotodependentes. Também podem ser encontrados escorrimentos, estalagmites, estalactites e 

pingentes e microtravertino (VALENTIM, 2016). Depósitos químicos também são recorrentes, 

englobando mineralogia diversificada: hematita, goethita, maghemita, gibbsita, fosfatos, 

sulfatos, além de quartzo (TIMO et al., 2015). 

 

Figura 5 - Espelotemas em cavidades ferruginosas. A: Pilares e pendentes, salão em cavidade ferruginosa 

(CALUX & CASSIMIRO, 2015); B: Fragmentos rochosos no piso, indicando queda de blocos (CALUX & 

CASSIMIRO, 2015); C: Crosta sobre formação ferrífera bandada (CARSTE, 2014); D: Coralóides de 

coloração branca ocorrendo sobre formação ferrífera bandada da caverna (CARSTE, 2014). 

 

 

A gênese destas cavidades ainda é bastante discutida. Segundo Piló & Auler (2013), o 

contato canga/minério de ferro favorece a espeleogênese, pois sendo a canga mais resistente 

esta permanece, mas o substrato friável é removido no processo. A erosão (especialmente por 

drenagem temporária subsuperficial) é o processo mais importante na formação das cavidades, 
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embora haja cavidades relacionadas à lixiviação, à dissolução, e até mesmo, paleotocas. Pelo 

que já se sabe, as cavidades ferruginosas, ao contrário das carbonáticas, se desenvolvem de 

dentro para fora. Uma vez abertas, as cavidades parecem evoluir por processos de incasão e 

abatimentos. A prova deste processo de ampliação é a presença constante de fragmentos 

angulosos no piso, o que indicaria pouco ou nenhum transporte (DUTRA, 2013).  

Grimes & Spate (2008) comparam carstes lateríticos com o carste singenético em 

calcarenitos porosos, apontando uma forte analogia entre suas formas e gênese. Para os autores, 

ambos possuem dissolução e cimentação simultâneas em sua formação. Além disso, as cavernas 

são formadas abaixo de “caprocks” (duricrusts) nos dois casos, assim como a presença de 

pendentes e pináculos são comuns nos dois tipos de caverna, porém aponta que a maior parte 

das cavernas lateríticas são escavadas por gotejamento, e não por dissolução da rocha. 

Uma característica interessante a ser mencionada é a dinâmica hídrica nas cavidades. 

Os aquíferos em litologias ferruginosas são porosos, portanto o nível de água é regional e não 

há conexão com as cavidades. As cavidades facilitam o escoamento subsuperficial das águas 

para drenagens, e é por esta razão, que quando uma caverna ferruginosa é suprimida não há 

alteração da direção de fluxo de água (DUTRA, 2013).  

 

2.4. Classificação dos Maciços Rochosos 

 

Maciço rochoso é definido como o conjunto formado por blocos justapostos e as 

superfícies que os delimitam, as descontinuidades. O material que forma os blocos constitui a 

matriz do maciço é denominado rocha intacta, enquanto o termo descontinuidades define 

qualquer feição geológica que determina planos ou superfícies de fraqueza que interrompem a 

continuidade mecânica padrão do maciço, englobando superfícies de foliação, juntas, fraturas, 

falhas, entre outros. O estudo da resistência do maciço rochoso é feito normalmente por meio 

de métodos empíricos e das classificações geomecânicas, obtendo os parâmetros de forma 

indireta (GUERRA, 2011). 

Os sistemas de classificação geomecânica são largamente utilizados na engenharia e na 

geotecnia, principalmente quando se trata de escavações. Diversos sistemas têm sido 

desenvolvidos e aprimorados ao longo dos anos, embora possuam, no geral os mesmos 

objetivos: identificar os parâmetros predominantes do comportamento de um maciço rochoso; 

dividir um maciço particular em grupos de comportamento similar e assim, prover uma base 

para entender as características de cada maciço; adotar uma linguagem universal, comum para 
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engenheiros e geólogos; e entregar dados quantitativos e orientações para o desenvolvimento 

de projetos. (BIENIAWSKI, 1989). 

Bem usados, os sistemas de classificação são ótimas ferramentas. Como observado por 

Stille & Palmstrom (2003) é preciso entender que cada um possui suas limitações, e não há um 

sistema de classificação que pode atender todos os requisitos necessários para solucionar um 

problema de engenharia. Bieniawski (1989), e posteriormente, Barton & Bieniawski (2008), 

ressaltam que um sistema de classificação geomecânica não deve ser a única ferramenta 

aplicada em um projeto de engenharia, pelo fato de se tratar de uma abordagem empírica, que 

não elimina a necessidade de estudos analíticos, observações e medidas de campo, e o 

julgamento do especialista. 

As classificações mais populares são o sistema RMR (Rock Mass Rating), publicado em 

1973 por Bieniawski; o sistema Q, de Barton, de 1974, e mais recentemente, o sistema RMi, 

desenvolvido por Palmstrom em 1995. Todos apresentam uma estimativa quantitativa da 

qualidade do maciço, associado a fórmulas empíricas para estimar necessidades de suporte para 

o maciço.  

 

2.4.1. RQD 

 

O índice RQD (Rock Quality Designation, designação da qualidade da rocha em inglês) 

foi desenvolvido em 1964 por D.U. Deere, como um índice de avaliação quantitativa da 

qualidade do maciço. É um método simples e prático e é um indicador importante para as zonas 

de rochas de baixa qualidade.  

O método direto de determinação do RQD é feito pela porcentagem de rocha intacta no 

testemunho, dividindo o somatório dos pedaços maiores que 100 mm pelo comprimento total 

dos testemunhos de sondagem, conforme a Equação 1. 

Equação 1  𝑅𝑄𝐷 =  
𝑠𝑜𝑚𝑎 𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑑𝑎ç𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒𝑚𝑢𝑛ℎ𝑜 ≥ 10𝑐𝑚

𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

O diâmetro mínimo recomendável pela International Society for Rock Mechanics 

(ISRM – Sociedade Internacional de Mecânica de Rochas) é 54,7 mm.  A relação entre o RQD 

e a qualidade do maciço rochoso, como descrito por Deere (1968) na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Correlação entre RQD e qualidade do maciço rochoso 

RQD (%) Qualidade do maciço 
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<25 Muito pobre 

25-50 Pobre 

50-75 Regular 

75-90 Bom 

90-100 Excelente 

 

Em caso rochas muito pobres com RQD < 10 toma-se o valor de 10 para usar nos 

métodos de classificação que usam o RQD (OLIVEIRA, 2012). 

Quando a análise dos testemunhos de sondagem não está disponível, pode-se utilizar 

métodos indiretos para obter o RQD. Entre eles, está o método de Palmstrom (1982), que utiliza 

o volume descontinuidades por unidade de volume Jv. A relação entre o índice e o J é dada por: 

Equação 2   𝑅𝑄𝐷 = 115 − 3,3 ∗ 𝐽𝑣 

Onde Jv representa o número de descontinuidades total por metro cúbico. O índice Jv é a medida 

do número de descontinuidades em uma unidade de volume do maciço rochoso e é dado por: 

Equação 3    𝐽𝑣 = ∑ (
1

𝑆𝑖
)𝐽

𝑖=1    

Onde Si é o espaçamento médio em metros das descontinuidades da família i e J é o total 

de número de famílias de descontinuidades. 

Outro método indireto, proposto por Priest & Hudson (1976), relaciona o espaçamento 

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

espaçamento, conforme a Equação 4: 

Equação 4   𝑅𝑄𝐷 = 100𝑒−0,1𝜆(0,1𝜆 + 1) 

λ é a média dos espaçamentos das descontinuidades. 

O RQD é utilizado atualmente como um parâmetro de duas das classificações mais 

usadas, o RMR de Bieniawski (1989) e o Q de Barton et al. (1974). Apesar de ser um índice 

simples e barato, não é suficiente por si só para oferecer uma descrição adequada da qualidade 

de um maciço rochoso, por não considerar orientação, nem características das 

descontinuidades, nem o campo de tensões do maciço (SINGH & GOEL, 1999).  

 

2.4.2. RMR 

 

O sistema RMR (Rock Mass Rating), um sistema empírico de classificação geotécnica, 

foi desenvolvido por Bieniawski em 1973 e tem sido modificado pelo autor ao longo dos anos, 

conforme mais dados ficam disponíveis e para adaptar o sistema às mudanças nos padrões e 
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procedimentos internacionais. É um dos métodos mais utilizados no mundo hoje. A 

classificação RMR é aplicável a vários tipos de projetos de engenharia, como taludes, fundações 

e minas, mas principalmente túneis.  

Oliveira (2012) aponta que apesar das várias modificações que o sistema RMR sofreu, 

seus princípios seguem os mesmos, embora as versões apresentadas em 1976 e 1989 sejam as 

mais populares por profissionais e comunidade científica. 

A classificação baseia-se na análise de seis parâmetros geotécnicos, aos quais é atribuído 

um peso, e o índice RMR é um somatório destes pesos, variando de 0 a 100. Os parâmetros a 

serem considerados para a classificação geomecânica são a resistência à compressão simples 

da rocha, o RQD da rocha, o espaçamento das descontinuidades, as condições das 

descontinuidades (quanto à alteração, à rugosidade e à persistência), condições de água 

subterrânea e a orientação das descontinuidades (BIENIAWSKI, 1989). 

Segundo Bieniawski (1989), para aplicar a classificação geomecânica, o maciço rochoso 

deve ser dividido em regiões estruturais homogêneas, cujas características são 

aproximadamente uniformes em cada região. Em cada região identificada, os seis parâmetros 

do sistema RMR são então avaliados.  

O parâmetro orientação das descontinuidades é um parâmetro de ajuste em relação à 

escavação. O parâmetro reflete a influência da família de descontinuidades predominante (ou a 

mais problemática) no maciço. A família principal normalmente controla a estabilidade da 

escavação, daí a importância do ajuste.  

Após a aplicação do sexto parâmetro, o maciço rochoso é classificado de acordo com o índice 

RMR calculado em uma das cinco classes definidas pelo sistema, como demonstra a Tabela 2. 

Tabela 2 - Classificação dos maciços rochosos segundo o índice RMR (BIENIAWSKI, 1989) 

RMR 0-20 21-40 41-60 61-80 81-100 

Tipo de 

classe 

V – Rocha de 

muito má 

qualidade 

IV – Rocha 

de Má 

qualidade 

III – Rocha 

de 

qualidade 

regular 

II – Rocha 

de boa 

qualidade 

I – Rocha de 

muito boa 

qualidade 

É um método simples de ser usado e os parâmetros de classificação são facilmente 

obtidos, o que explica sua aplicação em diferentes situações e sua ampla utilização 

(BIENIAWSKI, 1989).  

 

2.4.3. Sistema Q (Rock Mass Quality) 
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O sistema Q de classificação de maciços rochosos foi desenvolvido, por Barton e outros 

pesquisadores na Noruega em 1974. É baseado em uma avaliação numérica e considera seis 

parâmetros: o RQD, o número de famílias de descontinuidades, a rugosidade da 

descontinuidade, o grau de alteração ou preenchimento das descontinuidades, fluxo de água e 

as condições de tensões do maciço (Singh & Goel, 1999). O índice Q varia de 0.001 a 1000 

numa escala logarítmica e é calculado por meio da seguinte: 

Equação 5   𝑄 =
𝑅𝑄𝐷

𝐽𝑛
×

𝐽𝑟

𝐽𝑎
×

𝐽𝑤

𝑆𝑅𝐹
      

Onde: 

RQD = Rock Quality Designation (DEERE & MILLER, 1966) 

Jn = número de famílias de descontinuidades 

Jr = índice de rugosidade 

Ja = índice de alteração 

Jw = fator de redução devido à presença de água 

SRF = stress reduction factor (Índice de influência do campo de tensões no maciço) 

Os parâmetros Jn, Jr, Ja e Jw são obtidos a partir da avaliação das características do 

maciço e inserção em tabelas desenvolvidas para tal. O primeiro quociente representa a 

estrutura geral do maciço rochoso e é uma medida estimada do tamanho do bloco. O segundo 

quociente, que relaciona o grau de rugosidade ao grau de alteração, é uma medida aproximada 

da resistência ao cisalhamento. O terceiro e último quociente (Jw/SRF) refere-se aos esforços 

ativos.  

O parâmetro SRF representa as condições de tensão do maciço e pode ser tanto uma 

medida de alívio de carga em rochas cisalhadas, quanto de esforços em rochas competentes ou 

deformações em rochas plásticas (CHRISTOFOLLETTI, 2014). Segundo Oliveira (2012), 

apesar da resistência ao cisalhamento ser função direta da tensão normal, um alto valor de 

tensão normal efetiva pode significar condições de estabilidade menores quando comparados a 

valores de tensão normal efetiva baixos. Por tal razão, o bloco (Jw/SRF) é considerado um fator 

empírico e complicado, e para alguns estudos, pode ser adequado negligenciar o SRF durante 

a classificação do maciço rochoso e avaliar separadamente os efeitos prejudiciais de altas 

tensões. 

Para Christofolletti (2014), vários outros parâmetros que poderiam ser adicionados a 

essa classificação, como a orientação das descontinuidades, porém esse parâmetro parece não 

ter tanta importância quanto os demais apresentados, pois os considerados na fórmula definem 

o grau de liberdade de movimentação dos blocos. 
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Após a designação de pesos aos parâmetros, é utilizado a Equação 5 para atribuir uma nota ao 

maciço. Os maciços rochosos são classificados em nove categorias então, como é demonstrado 

na Tabela 3. 

Tabela 3 - Classificação do maciço rochoso de acordo com o sistema Q (BARTON, et al., 1974) 

Classe Índice Q 

I – Excelente > 400 

II – Ótimo 100 – 400 

III – Muito Bom 40 – 100 

IV – Bom 10 – 40 

V – Regular 4 – 10 

VI – Ruim 1 – 4 

VII – Muito Ruim 0,1 – 1 

VIII – Extremamente Ruim 0,01 – 0,1 

IX – Péssimo 0, 001 – 0,01 

Por seguir uma escala logarítmica, pequenas variações nos parâmetros podem 

representar um peso grande no cálculo final de Q, ou seja, o sistema seria mais sensível a essas 

variações.  

2.4.4. Correlações entre Q e RMR 

Correlações entre os dois sistemas mais populares foram propostas por diversos 

estudiosos, Bieniawski (1989), inclusive, propôs a sua, que apesar da pouca confiabilidade, é 

bastante popular. A equação é dada por: 

Equação 6   𝑅𝑀𝑅 = 9 ln 𝑄 + 44 

Com um coeficiente de correlação de 0,81, cita-se também a equação definida por 

Rutledge & Preston (1978): 

Equação 7   𝑅𝑀𝑅 = 5.9 ln 𝑄 + 43 

A motivação para estabelecer tal correlação é o hábito de utilizar ambas classificações 

em uma mesma escavação de maneira a validar as decisões tomadas, porém o que se ignora é 

que essas classificações não são equivalentes (SINGH & GOEL, 1999). Enquanto o RMR não 

considera o campo de tensões no maciço, o sistema Q não considera a resistência da rocha 

intacta nem a orientação das descontinuidades (CHRISTOFOLLETTI, 2014). 

De maneira a manejar as incertezas, Kaiser et al. (1986) e Goel, et al. (1995) propõe 

uma modificação do Q, o Rock Mass Number, denotado por N, que não inclui o fator SRF, 

expresso pela equação: 

Equação 8   𝑁 =
𝑅𝑄𝐷

𝐽𝑛
×

𝐽𝑟

𝐽𝑎
× 𝐽𝑤  
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Dado o N, Goel et al. (1995) propõe uma correlação entre o N e o Rock Condition 

Number (RCR), uma modificação do RMR que não considera o peso para a resistência da rocha 

e o ajuste relacionando à orientação das descontinuidades. Essa correlação pode ser obtida para 

encontrar os valores de Q e RMR para um mesmo maciço. A equação é dada por: 

Equação 9   𝑅𝐶𝑅 =  8 ln 𝑁 + 30 

Essa equação tem um coeficiente de correlação de 0,98 (SINGH & GOEL, 1999). 

2.4.5. RMi 

O RMi (Rock Mass Index) é um índice proposto em 1995 por Palmstrom para 

caracterizar a resistência de um maciço rochoso. Possui atributos semelhantes ao sistema Q, 

porém requer mais cálculo que o sistema Q e o RMR. O índice é um parâmetro volumétrico, 

que indica um valor aproximado da resistência à compressão uniaxial de um maciço. É baseado 

no princípio que as descontinuidades que permeiam o maciço rochoso tendem a reduzir a 

resistência deste (PALMSTROM, 1995). É dado pela equação: 

Equação 10   𝑅𝑀𝑖 =  𝜎𝑐 ∗ 𝐽𝑃 

Onde 𝜎𝑐 é a resistência à compressão uniaxial da rocha intacta e JP é o parâmetro das 

descontinuidades, expressando a redução na resistência da rocha, causada por estas. O 

parâmetro JP é composto pelo fator de condição das descontinuidades (jC), e o volume do bloco 

(Vb). É expressado pela equação: 

Equação 11   𝐽𝑃 = 0,2√𝑗𝐶 ∗ 𝑉𝑏𝐷 

Onde 𝐷 =  0,37𝑗𝐶−0,2. O parâmetro jC pode ser obtido pela equação: 

Equação 12   𝑗𝐶 = 𝑗𝑅 ∗ 𝑗𝐿/𝑗𝐴 

jR = fator de rugosidade  

jA = fator de alteração  

jL = fator de comprimento e continuidade  

Os fatores jR e jA são semelhantes aos parâmetros rugosidade das juntas (Jr) e grau de 

alteração (Ja) descritos no sistema Q de Barton. Já o conceito de comprimento e continuidade 

das juntas (jL), foi introduzido pelo sistema RMi com o objetivo de representar o efeito da 

persistência das descontinuidades (NOCE, 2016). Os parâmetros são obtidos a partir da 

avaliação das características do maciço e inserção em tabelas desenvolvidas para tal. 

O Volume do bloco pode ser calculado através do fator Jv, utilizado para o cálculo do 

RQD, assim como o próprio RQD, embora quando este é utilizado, reduza a qualidade do JP 

(PALMSTROM, 1996). 
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A partir dos dados apresentados, obtém-se o valor de RMi e, consequentemente, a 

caracterização da qualidade do maciço e sua resistência.  

Tabela 4 - Classificação RMi 

Resistência do maciço 

rochoso 
RMi 

Extremamente fraco <0,001 

Muito fraco 0,001-0,01 

Fraco 0,01-0,1 

Médio 0,1-1,0 

Forte 1,0-10,0 

Muito Forte 10-100 

Extremamente Forte >100 

O RMi pode ser utilizado em vários tipos de projetos de engenharia, desde que sejam 

feitas as devidas adaptações dos atributos às especificidades de cada projeto. Palmstrom (1995) 

aponta que a aplicação do RMi envolve uma coleta e aplicação mais sistemática dos dados de 

entrada, assim como o sistema cobre uma maior gama de tipos de maciço rochoso e inclui mais 

variáveis que os dois principais sistemas de classificação.  

2.4.6. GSI 

Da necessidade de um sistema de classificação que pudesse se adaptar à simulação 

computacional das estruturas de maciços rochosos, Hoek & Brown (1997) desenvolvem o 

índice GSI (Geological Strength Index), um parâmetro que permite representar a redução da 

resistência do maciço rochoso para diferentes condições geológicas. Este índice caracteriza de 

maneira indireta o comportamento esperado de um dado maciço e pode ser obtido através da 

equação: 

Equação 13  𝐺𝑆𝐼 = 𝑅𝑀𝑅 − 5 para 𝐺𝑆𝐼 ≥ 18 𝑜𝑢 𝑅𝑀𝑅 ≥ 23 

Equação 14  𝐺𝑆𝐼 = 9 ln 𝑄′ + 44 para 𝐺𝑆𝐼 < 18 

Onde 𝑄’ =  
𝑅𝑄𝐷

𝐽𝑛
∗

𝐽𝑟

𝐽𝑎
 

Para evitar a duplicidade, a influência da água e das tensões in situ não são considerados 

na estimativa do GSI. Para a determinação do índice, assume-se o maciço rochoso como 
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isotrópico (SINGH & GOEL, 1999). Após a inspeção visual, a estrutura do maciço é 

classificada de acordo com seis categorias, informação que é cruzada com a classificação das 

condições das descontinuidades, como pode ser visto na Figura 6, obtendo um intervalo de 

valores para o GSI. 

Figura 6 - Determinação do GSI baseada na avaliação visual das condições geológicas. Adaptado de 

(MARINOS & MARINOS, 2007) 

 

 

 

2.5. Métodos empíricos 
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Bieniawski (1989) ressalta a importância de se utilizar as classificações geomecânicas 

em conjunto com outros métodos de design, de maneira a assegurar a segurança do projeto. Os 

métodos de design disponíveis para avaliar a estabilidade de túneis e minas podem ser 

classificados em três categorias segundo o autor: observacionais, analíticos e empíricos. 

Métodos observacionais envolvem o monitoramento de movimentos no maciço durante a 

escavação, detectando instabilidades mensuráveis, e a análise da interação suporte-maciço. Já 

os métodos analíticos incluem técnicas como métodos numéricos (elementos finitos, diferenças 

finitas, elementos de fronteira), simulação, modelagem, entre outros, que partem da análise das 

tensões e deformações em torno da escavação. 

Os métodos empíricos para análise de estabilidade estão intimamente ligados à 

classificação de maciços rochosos. São baseados em dados estatísticos, de retroanálises de 

vários casos históricos onde a estabilidade de uma escavação subterrânea foi avaliada por suas 

dimensões e uma ou mais classificações. São normalmente representados por diagramas com 

duas entradas, onde cada caso analisado é plotado como um ponto, dependendo da condição da 

escavação: estável, instável e colapsado (JORDÁ-BORDEHORE, 2017). As abordagens mais 

comuns são:  

 

Tabela 5 - Principais métodos empíricos relacionados à análise de estabilidade de escavações 

Método empírico Autor 
Aplicação 

Inicial 

Classificação de maciços rochosos de 

Terzaghi 
(TERZAGHI, 1946); 

Engenharia 

Civil (túneis 

e escavações) 

Rock Quality Designation (RQD) 
(DEERE & MILLER, 

1966) 

Ábaco de Barton (BARTON, et al., 1974) 

RMR de Bieniawski (BIENIAWSKI, 1989) 

Análise de Mathews 
(MATHEWS ET AL., 

1981); 
Mineração 

Ábaco de auto portabilidade de Laubscher (LAUBSCHER, 1990) 

Método gráfico de estabilidade modificado (POTVIN, 1988) 

 

A forma de uma abertura tem uma significativa influência na magnitude das tensões 

induzidas no maciço rochoso circundante. Bieniawski (1989), Barton et al. (1974), Deere & 

Miller (1966) e Terzagui (1946) utilizam em suas abordagens como parâmetro geométrico a 

dimensão da estrutura, no caso, a largura do vão da abertura, já que esta define a distância entre 

os principais elementos de suporte de um túnel, que são as paredes laterais. Quanto maior a 

dimensão do vão, maior a tendência à instabilidade.  
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Em aberturas em minas subterrâneas, devido às dimensões e aos esforços impostos ao 

maciço, nem sempre somente a largura do vão é um bom parâmetro na avaliação da 

estabilidade.  O raio hidráulico (RH) ou índice de estabilidade é um fator utilizado em muitas 

técnicas empíricas de projeto de engenharia e é definido matematicamente como a razão entre 

a área de uma superfície e seu perímetro da seção da abertura, conforme a Equação 15: 

Equação 15    𝑅𝐻 =
á𝑟𝑒𝑎 

𝑝𝑒𝑟í𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜
. 

O raio hidráulico é responsável de forma precisa pelo controle combinado do tamanho 

e da forma sobre a estabilidade de escavações mineiras, pois representa o centro da estrutura 

(OLIVEIRA, 2012).  

 

2.5.1. Ábaco de estabilidade de Barton 

 

Barton et al. (1974) relacionam o índice Q com o comportamento e o suporte necessário 

para escavações subterrâneas através de um ajuste da dimensão do vão (Figura 7). Esse ajuste 

é chamado diâmetro equivalente e é calculado a partir do vão, diâmetro ou altura da parede da 

escavação por um índice ESR, relativo ao ambiente subterrâneo em análise, conforme a equação 

a seguir: 

Equação 16   𝐷𝑒 =  
𝑙𝑎𝑟𝑔𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑜 𝑣ã𝑜 𝑜𝑢 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 (𝑚)

𝐸𝑆𝑅
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Figura 7 - Ábaco de portabilidade de Barton. Adaptado de Barton (2007) 

 

 

O ESR (excavation support ratio – razão de suporte de escavação) é relacionado ao 

propósito da escavação pretendido e ao grau de segurança requerido (Tabela 6). 

 

Tabela 6 - Valores para o ESR (BARTON, et al., 1974) 

Tipo de escavação ESR 

Escavações minerárias temporárias 3-5 

Poços verticais de seção circular 2.5 

Poços verticais de seção quadrada ou retangular 2 

Escavações minerárias definitivas, túneis hidráulicos para hidrelétricas, túneis 

piloto, drifts e headings para grandes escavações 
1.6 

Câmaras de armazenagem, plantas de tratamento de água, túneis rodoviários e 

túneis ferroviários menores, túneis de acesso, chaminés de equilíbrio 
1.3 

Estações elétricas, túneis rodoviários e ferroviários maiores, abrigos 

subterrâneos, portais, interseções 
1.0 

Plantas nucleares subterrâneas, estações ferroviárias, fábricas 0.8 
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Barton et al. (1974) propôs a seguinte equação para o diâmetro equivalente limite de 

maciços autoportantes: 

Equação 17    𝐷𝑒 = 2 ∗ 𝑄0.66 

Segundo o autor, tal equação consegue propor com bastante acurácia. O autor lista 

também valores para os parâmetros RQD, Ja, Jw, Jn, Jr e SRF que consistem numa boa 

indicação de escavações autoportantes. De maneira geral, Jn < 9, Jr > 1.0, Ja < 1.0, Jw = 1.0, 

SRF < 2.5 (GOEL, et al., 1995). 

 

2.5.2. RMR de Bieniaswki 

A figura demonstra a relação entre o stand-up time (período autoportante) e o tamanho do vão 

para diferentes classes de rocha, segundo o Sistema de Classificação Geomecânica, o RMR de 

Bieniawski (1989), para túneis e aberturas de minas. Os contornos são os limites de 

aplicabilidade. 

Figura 8 - Gráfico de estabilidade, utilizando o RMR. Adaptação de Bieniawski (1989) 

 

O sistema é simples e os parâmetros fáceis de serem obtidos, o que torna o método 

amplamente aplicável e adaptável a diferentes situações. Segundo Bieniawski (1989), o método 

tende a ser conservador, o que pode superestimar os sistemas de suporte requeridos, o que deve 

ser observado no desenvolvimento do projeto. Entre os exemplos de correções propostas ao 

modelo, cita-se Kaiser, et al. (1986) que determina que o limite inferior, de suporte não 

necessário, é definido pela equação 
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Equação 18    𝑅𝑀𝑅 = 22 ∗ ln 𝐷𝑒 + 25   

onde De é o diâmetro equivalente. 

 

2.6. Estudos sobre estabilidade de cavidades naturais subterrâneas 

 

Os objetivos dos estudos relacionados à avaliação de estabilidade de cavidades naturais 

subterrâneas são diversos, e abrangem principalmente o estudo de cavidades de litologia 

carbonática, já que esta é a principal litologia com potencial espeleológico.  Internacionalmente, 

um dos principais focos é o estudo do risco geológico-geotécnico e do impacto que o abatimento 

de cavidades pode causar, vital no desenvolvimento de projetos de engenharia civil. Alguns 

destes estudos são listados e discutidos neste capítulo, constituindo a base teórica do trabalho. 

No Brasil, tais estudos têm sido incentivados pela iniciativa privada, principalmente o 

setor minerário, que necessita se adequar à legislação ambiental brasileira. A proteção das 

cavidades, afirmada em lei, tem proporcionado novos campos de pesquisa e maior 

conhecimento do potencial espeleológico brasileiro, assim como motivou também o estudo 

amplo em outras litologias, como as ferruginosas.  

Waltham & Fookes (2003) propõem uma classificação das feições cársticas, com foco 

no risco geológico-geotécnico que estes podem causar para obras de construção, tal como 

cavernas e sumidouros. Segundo os autores, a localização de cavernas desconhecidas é ainda 

um dos principais problemas na engenharia civil e criar tal classificação pode oferecer 

orientações paras diferentes feições que podem ser encontradas. A Figura 9 mostra que em 

comparação com aberturas não naturais, cavernas em calcário são geralmente estáveis, estando 

o risco mais relacionado à relação entre espessura de teto e largura do vão. 
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Figura 9 - Estabilidade de cavernas em calcário, comparando largura de vão com valores do índice Q. O 

envelope de cavernas em calcário foi construído a partir da observação em campos ao redor do mundo. 

Adaptado de Waltham & Fookes (2003). 

 

 

Um dos pontos abordados no trabalho é a discussão de uma orientação informal, comum 

na engenharia, de que cavernas com espessura de teto igual ou maior que a largura do vão 

seriam estáveis, porém há cavernas em calcário com espessura de teto equivalente a 70% da 

largura do vão estáveis, expostas a uma carga imposta de até 2 MPa, o que para os autores 

demonstra que tal orientação seria conservadora. Os autores ainda pontuam que outras 

litologias, como o gesso ou um calcário com maior densidade de fraturas, necessitariam de uma 

espessura de teto maior, mostrando que a estabilidade de cavidades é tão variável quanto a 

quantidade de estruturas presentes na rocha.  

A discussão de uma relação entre os atributos geométricos das cavidades e a 

susceptibilidade ao colapso segue em Waltham & Lu (2007), onde são desenvolvidos modelos 

numéricos (utilizando métodos de diferenças finitas) a partir de valores de RMR de diferentes 

maciços fraturados e diferentes pacotes de tensão e deformação, que possibilitam estabelecer 

uma estimativa de valores críticos para a relação espessura do teto e largura do vão (“cover 

ratio”). 

 

 



40 

 

 

 

Figura 10 - Envelopes de aceitabilidade, com respeito à largura do vão e espessura do teto, com carga 

imposta de 1 MPa e fator de segurança 5 (WALTHAM & LU, 2007). 

 

 

 

Na Figura 10, vê-se um nomograma explicitando a relação entre espessura de teto e 

largura do vão e segurança/insegurança, para diferentes valores de RMR. 

Seguindo na discussão da cover ratio e estabilidade, tem-se o estudo de Hatzor et al. 

(2010) que explora esta relação, avaliando a estabilidade de cavidades naturais subterrâneas 

“rasas” (pouco profundas) na proximidade de áreas de mineração a céu aberto. A análise é feita 

através de métodos numéricos, de elementos finitos e discretos. Neste estudo, também são 

citadas cavernas “rasas”, pouco profundas, cuja cobertura é mais espessa que a dimensão do 

vão, porém apresentam boa estabilidade. O estudo de caso baseia-se na análise de estabilidade 

de uma cavidade abaixo de uma mina a céu aberto, em Israel, onde há a necessidade de 

preservação, situação paralela ao problema das cavidades ferruginosas aqui no Brasil. Para o 

estudo de caso, é criado um modelo tridimensional e sugerido um raio protetivo para a caverna. 

Esses pesquisadores concluem que a topografia acima da caverna seja conformada e que 

bancadas devem ser implementadas sucessivamente a aproximadamente 50m da projeção 

horizontal da caverna de modo a formar uma geometria trapezoidal, configuração que promove 

maior estabilidade para a caverna. 

Uma combinação de métodos analíticos numéricos e estudos in situ foram utilizados por 

Genis & Çolak (2015) para investigar a estabilidade em curto prazo de uma caverna com fins 

turísticos na Turquia. O objeto de estudo é uma caverna carbonática, com boa qualidade, mas 

com problemas de instabilidade controlada por descontinuidades. Foram empregados os 
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sistemas de classificação dos maciços como o RMR (Bieniawski, 1989), Rock Quality Index 

(Q) (BARTON, et al., 1974), Geological Strength Index (GSI) (HOEK & BROWN, 1997), e 

Rock Mass Index (RMi) (PALMSTROM, 1995) para caracterizar o maciço e estimar a 

resistência do maciço rochoso. Para diminuir as incertezas destes sistemas, atribuiu-se um 

intervalo de valores ao maciço, em vez de se atribuir um valor singular, como se vê na tabela 

7.  

Tabela 7 - Faixas de classificação de maciço para rochas da caverna Gökgöl. Adaptado de Genis & Çolak 

(2015) 

Classificação Faixa de Classificação Valor Médio 

Classificação Geomecânica (RMR) 52,5-65,5 59 

Rock Quality Index (Q) 0,44-5,60 3,02 

Geological Strength Index (GSI) 75 75 

Rock Mass Index (RMi) 1,21-7,33 4,27 

 

Figura 11 - Gráfico de análise de estabilidade para caverna Gökgöl, segundo método analítico “arching 

theory”. Adaptado de Genis & Çolak (2015) 

 

As faixas de classificação para o maciço foram utilizadas na análise de estabilidade via 

métodos analíticos diversos, entre eles a “arching theory” (Figura 9) que define uma faixa de 

estabilidade para o vão da cavidade, considerando diferentes valores de espessura da camada 

(h). O objetivo é definir se determinados setores são estáveis, ou se necessitam medidas de 

segurança, como suportes.  
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Há ainda poucos estudos que se dedicam à aplicação de métodos empíricos da avaliação 

da estabilidade de cavidades naturais, entre eles, está Lai et al. (2018), onde utilizou-se o 

sistema Q para classificação geomecânica, além de outros fatores como a largura do vão da 

vaidade e a espessura do teto para a análise quantitativa da estabilidade. As cavernas são de 

litologia carbonática, tem finalidade turística, e estão localizadas na região de Selangor, na 

Malásia.  

Em Jordá-Bordehore (2016) é feita uma análise de uma caverna carbonática, muito 

conhecida por seus espeleotemas em aragonita. A caverna está localizada em Castañar, 

Espanha, e as visitas tem cunho científico e educacional. No estudo de estabilidade é utilizado 

o método gráfico de Potvin (1988). Segundo o autor, embora não existam muitos estudos que 

utilizam o método gráfico em cavidades, cavernas naturais e frentes de lavras guardam 

similaridades entre si, o que indicaria que a utilização desse método não seria inviável para o 

caso. Ao longo dos últimos anos, este autor tem utilizado os sistemas de classificação 

geomecânica, em diferentes litologias, com o objetivo de alcançar um novo ábaco de 

estabilidade, que represente a realidade das cavernas naturais. 

A pesquisa continua em Jordá-Bordehore (2016), onde o autor investiga a estabilidade 

de cavidades vulcânicas em Galápagos, utilizando mais uma vez classificações geomecânicas 

e métodos empíricos, desta vez utilizando a largura do vão da cavidade. Um dos 

questionamentos levantados no estudo é que cavernas naturais com boa qualidade de rocha e 

vãos de grandes dimensões não seriam instáveis, mas maciços autoportantes, o que torna os 

antigos ábacos utilizados, conservadores. O autor propõe então uma modificação na curva de 

estabilidade (Figura 12). 
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Figura 12 - Gráfico de estabilidade proposto por Jordá-Bordehore (2016) para cavidades vulcânicas em 

Galápagos.  
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Com base em pesquisas anteriores, com dados de 137 cavidades, o autor propõe em 

Jordá-Bordehore (2017) um novo gráfico de estabilidade para cavidades naturais subterrâneas, 

utilizando a largura do vão e o índice Q, consistindo de 3 zonas; uma zona estável, uma zona 

de transição e uma zona de instabilidade (Figura 13). Apenas a largura do vão, sem as devidas 

considerações para o ESR, é utilizada. 

 

Figura 13 - Gráfico de estabilidade para cavidades naturais subterrâneas (JORDÁ-BORDEHORE, 2017) 
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Para o autor, classificações geomecânicas são a melhor opção para uma análise inicial 

da estabilidade de cavidades. A escolha do Q é justificada por permitir uma análise de 

estabilidade quando diferentes tamanhos de vãos são considerados. O autor ainda sugere a 

utilização de modelos numéricos para definir fatores de segurança, para a continuidade dos 

estudos de estabilidade, em pesquisas futuras,  

Parise & Lollino (2011) e Fazio et al. (2017) utilizam análises numéricas, como os 

métodos os elementos finitos e elementos diferentes para avaliar mecanismos de falha em 

cavernas naturais cársticas e antigas escavações, e explorando via simulação em modelagem, a 

progressão da instabilidade das cavidades. 

Parise & Lollino (2011) utilizam como amostra cavernas naturais e antigas escavações 

no sudeste da Itália, registrando os resultados das rupturas, e concluem que o processo de 

degradação do teto da caverna produz zonas de cisalhamento e deslocamentos verticais, em um 

mecanismo de falha local que forma uma cúpula abobadada. Em situações em que a largura dos 

vãos possui maior dimensão, e consequente diminuição da espessura de teto, o mecanismo geral 

de ruptura passa a ser tipo chaminé, produzindo efeitos de dolinamento. O estudo mostra a 

influência da geometria nos mecanismos de ruptura. 

Já Fazio et al. (2017) realiza uma retroanálise de um sumidouro ocorrido em 2011, em 

Marsala, na Itália, causado pelo colapso de uma antiga pedreira, utilizando um modelo 

computacional tridimensional para determinar o mecanismo genético do dolinamento. A 
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cavidade é “rasa”, uma antiga pedreira, cujas litologias predominantes são rochas carbonáticas 

e siliciclásticas. O parâmetro escolhido para a análise é justamente a coesão, como medida da 

perda de cimentação das rochas, fruto do intemperismo sofrido ao longo do tempo. O modelo 

demonstra que o mecanismo de ruptura começa do topo das câmaras e se propaga até a 

superfície, causando a subsidência. Com a queda dos valores de coesão, os valores de Fator de 

Segurança também caem.  

Noce (2016) em seu trabalho fez uma proposta de zoneamento geotécnico para 

cavidades ferruginosas, indicando as zonas de maiores e menores fragilidades usando os 

sistemas RMR, Q-Barton e RMRi, em conjunto com análises das dimensões dos vãos livres. 

Foram estudadas quatros cavidades, duas em canga e duas em itabiritos, e todas valoradas como 

de alta relevância, o que possibilitou a realização de ensaios in situ, com o uso do martelo de 

Schmidt. A seleção das cavidades priorizou cavidades naturais, com diferentes litologias e de 

acordo com sua inserção no relevo.  

Araújo (2016) aborda em seu trabalho o levantamento de dados geotécnicos via uso de 

um scanner 3D e ambiente de Realidade Virtual de uma cavidade ferruginosa localizada na 

Serra de Carajás. 

Valentim (2016) elaborou em seus estudos um modelo geomecânico dos maciços que 

constituem a cavidade localizada no Quadrilátero Ferrífero, utilizando uma adaptação do 

Sistema RMR de Bieniawski criada pela Vale, correlacionado com o Índice de Resistência 

Geológica – GSI e, assim, definir os pontos da cavidade mais suscetíveis a desplacamentos para 

instrumentação e monitoramento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 - Sistema RMR adaptado a rochas intempéricas (VALENTIM, 2016) 
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Figura 15 - Classes Sistema RMR Adaptado (VALENTIM, 2016). 

 

 

Os maciços são então classificados em 7 classes, duas a mais que a classificação 

original, por Bieniawski (1989). A adaptação foi criada pela Gerência de Geotecnia e 

Hidrogeologia da empresa a partir da experiência adquirida em anos de operação de maneira 

que a classificação abrangesse rochas intemperizadas, típica de regiões tropicais como o Brasil 

(VALENTIM, 2016). 

Lacerda et al. (2017) aplica o gráfico de suporte de Barton a cavidades naturais 

subterrâneas inseridas em quartzito no Estado de Minas Gerais, e demonstra que embora o 

esperado seja a instabilidade, a cavidade estudada é um maciço autoportante, mostrando a 

necessidade de uma adaptação do gráfico. 
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Dutra (2017) determinou a susceptibilidade geotécnica em duas cavidades associadas à 

litologias ferruginosas na região do Gandarela, através da avaliação das condições geotécnicas 

frente às condições de umidade nas cavidades e do mapeamento do maciço rochoso através de 

sistema de classificação geomecânica (RMR e Q) com adaptações. Para complementar tais 

estudos, determinou-se o regime pluviométrico e infiltração das águas nas cavidades. 

Paula et al. (2018) analisa a utilização de dois métodos empíricos, o gráfico de suporte 

de Barton (BARTON, et al., 1974) e o ábaco de Laubscher (LAUBSCHER, 1990), concluindo 

que a utilização do MSMR (uma adaptação do RMR) como o segundo método empírico, mais 

representativa da realidade das cavidades ferruginosas. O estudo aborda também diferentes 

valores para o parâmetro ESR, utilizado no gráfico de suporte de Barton, e conclui que o 

aumento desse fator permite uma aproximação dos valores esperados para a avaliação de 

estabilidade dos vãos. 
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3. METODOLOGIA  

 

A primeira etapa do estudo caracteriza-se como descritivo e a investigação de cunho 

bibliográfico e documental, utilizando múltiplas fontes de evidências, como documentos e 

bibliografias (textos, artigos, relatórios) relacionados a cavidades e à aplicação de classificações 

geomecânicas. Esta etapa, também inclui uma análise dos trabalhos semelhantes já realizados 

até o momento, realizando um levantamento de falhas e práticas a serem replicadas. 

A partir de um banco de dados de cavidades, abrangendo diferentes litologias ferríferas 

e localidades, na segunda etapa do trabalho faz-se uma análise comparativa dos métodos de 

classificação geomecânica, no caso, o RMR de Bieniawski (1989), o Q de Barton et al. (1974) 

e o RMi, de Palmstrom (1996), de maneira a identificar qual método melhor se encaixa ao 

estudo das cavidades ferruginosas. Não foram realizados trabalhos de campo, pela política 

interna da empresa proprietária das áreas onde estão localizadas a maior parte das cavernas, 

sendo o banco de dados montado a partir de dados públicos e fornecidos pela empresa. 

 

Figura 16 - Fluxograma das etapas de estudo 

 

Para análise comparativa, é realizada uma análise estatística dos dados, analisando 

dados como classe de rocha mais típica nas diferentes classificações, para a amostra da 

população estudada, assim como desvio padrão, variância. Ë também proposta uma relação 

entre a litologia dos pontos estudados e a classe de rocha mais típica nos sistemas Q e RMR. 
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Testam-se também a utilização de equações de correlação entre Q e RMR, sendo estes 

os sistemas de classificação populares, através de uma regressão linear e correlação. O objetivo 

desta análise é uma recomendação de Barton & Bieniawski (2008) que sugere que as equações 

de correlação são válidas e que devem ser utilizadas, inclusive, como forma de checagem de 

dados. A aplicação correta dos sistemas de qualificação para estes é obter dados conforme as 

duas metodologias e utilizar pelo menos duas equações de correlação para checagem dos 

resultados. 

Por último, a aplicação de métodos empíricos para os pontos do banco, verificando a 

estabilidade das diversas cavernas e sua aplicabilidade para o objeto deste estudo, se é válida 

seu uso. A Figura 16 mostra um fluxograma descrevendo as etapas do estudo.  

 

3.1. Avaliação dos Trabalhos Anteriores e Levantamento de Dados 

 

Após o levantamento bibliográfico, selecionou-se alguns trabalhos para uma avaliação 

de práticas e metodologias no uso de classificações geomecânicas para cavidades naturais 

subterrâneas de litologia ferruginosa. A partir dos trabalhos de Araújo (2016), Noce (2016), 

Valentim (2016), Jordá-Bordehore (2017), Dutra (2017), e Paula, et al. (2018) é feita uma 

discussão em relação à escolha do método de classificação, como obter parâmetros para o 

estudo de estabilidade de maneira não destrutiva, possíveis falhas na utilização dos sistemas, e 

ainda, sugestões para pesquisa futuras. Por fim, é sugerida uma metodologia geral, com 

orientações para o estudo primário da estabilidade destas cavidades. 

A base de dados é construída utilizando dados públicos, presentes nos estudos, assim 

como dados cedidos pela gerência de Espeleologia da empresa VALE S/A. São dados referentes 

à litologia, dimensões, classificações geomecânicas (RMR, Q e RMi) e raio hidráulico de 93 

amostras (pontos coletados) de 33 cavidades, localizadas na região do Quadrilátero Ferrífero e 

na região de Carajás.  

 

3.2. Análise Descritiva dos Dados  

 

A Análise Descritiva é a fase inicial deste processo de estudo dos dados coletados. 

Utiliza-se métodos de Estatística Descritiva para organizar, resumir e descrever os aspectos 

importantes de um conjunto de características observadas ou comparar tais características entre 

dois ou mais conjuntos. Para os dados da base, foram calculados a média de pontuação em cada 
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classificação geomecânica, o desvio padrão, a distribuição dos pontos de acordo com cada 

classe de rocha em cada sistema avaliado, e a distribuição de classes de rochas de acordo com 

a litologia observada. Para os pontos em que além da nota segundo o sistema Q, também são 

conhecidos os parâmetros Jr, Ja, Jw, RQD e Jn, também é feita uma análise descritiva destes 

dados, a ser comparados com dados referentes à cavidade vulcânicas e carbonáticas do estudo 

de Jordá-Bordehore (2017). 

A descrição dos dados também tem como objetivo identificar anomalias, até mesmo 

resultante do registro incorreto de valores, e dados dispersos, aqueles que não seguem a 

tendência geral do restante do conjunto. 

 

3.3. Análise de Correlação 

 

Para avaliar o uso das equações de correlação, foram calculados valores de RMR, 

utilizando as equações Equação 6, Equação 7 e Equação 9, para 61 amostras, provenientes de 

7 cavidades, parte das 33 pertencentes à base de dados, cujo ambos os valores de RMR e Q são 

conhecidos. Também foi proposta uma equação experimental a partir destes dados, via 

regressão linear simples, utilizando um nível de significância de 5%. 

O desvio padrão S é utilizado para avaliar se o modelo descreve bem a resposta. 

Representa o quão longe os valores de dados caem dos valores ajustados. Quanto mais baixo 

for o valor de S, melhor o modelo descreve a resposta. No entanto, um valor de S baixo por si 

só não indica que o modelo satisfaz aos pressupostos do modelo. O coeficiente de determinação 

(R²) pode ser interpretado como a proporção da variabilidade presente nas observações de uma 

variável resposta Y (no caso, o RMR), que é explicada pela variável independente X no modelo 

de regressão. Para identificar o melhor modelo, comparou-se os valores de R² ajustado para 

cada modelo linear, assim como os valores do desvio padrão dos resíduos.  

Uma análise ANOVA (Análise de Variância) também foi realizada, e gráficos de 

resíduos plotados, utilizando o software Minitab. 

 

3.4. Aplicação métodos empíricos 

 

Foram utilizados os métodos de Barton et al. (1974) e Bieniawski (1989), assim como 

o gráfico de estabilidade para cavernas subterrâneas naturais Jordá-Bordehore, (2017) para 
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avaliar a estabilidade dos pontos da base de dados. Comparou-se os resultados da plotagem dos 

dados com as informações de campo, de maneira a validar os dados. 

A partir das equações Equação 17 e Equação 18, foram feitas adaptações dos métodos 

de Barton e Bieniawski, desconsiderando a utilização de suportes, criando dois gráficos com 

duas zonas: estável e não estável, assim como no gráfico de Jordá. Para o cálculo do diâmetro 

equivalente, optou-se por considerar o ESR igual a 1,0, decisão apoiada nos trabalhos da revisão 

deste estudo. Optou-se por utilizar os valores do Raio Hidráulico, por ser mais representativo 

da geometria da cavidade. 

A classificação RMi não foi utilizada para avaliação da estabilidade das cavidades. 
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4. RESULTADOS 

 

São apresentados os resultados das análises estatísticas tendo como amostras 94 pontos 

coletados, referentes aos vãos (assim como nos estudos de Jordá-Bordehore) de 33 cavernas, 

localizadas tanto no Quadrilátero Ferrífero, como na região de Carajás. Também são 

apresentados os resultados do modelo de regressão simples e os gráficos de resíduos utilizados 

na avaliação de equações de correlação entre os sistemas Q e RMR. 

A Tabela 8 apresenta os dados obtidos a partir do levantamento em trabalhos anteriores, 

junto a dados fornecidos pela empresa. Na construção do banco, é utilizado os termos estável e 

vulnerável. Neste estudo, considerou-se “vulneráveis” os pontos que apresentam 

suscetibilidade natural à fragilidade, segundo a qualidade do maciço. A partir dos dados, foi 

realizada uma análise descritiva dos dados, utilizando o software Minitab. 

Tabela 8 - Banco de Dados 

Amostra RMR Q Raio hidráulico (m) Litologia Vulnerabilidade 

1 29 0,030 6,30 quartzo Vulnerável 

2 35 0,030 12,00 quartzo Vulnerável 

3 12,4 0,08 3,90 canga Vulnerável 

4 31 0,090 2,20 xisto Vulnerável 

5 31 0,090 3,30 xisto Vulnerável 

6 35 0,120 1,60 itabirito Vulnerável 

7 35 0,125 5,10 itabirito Vulnerável 

8 35 0,125 9,50 itabirito Vulnerável 

9 40 0,125 3,10 itabirito Estável 

10 40 0,125 3,10 itabirito Estável 

11 40 0,125 6,00 itabirito Vulnerável 

12 40 0,130 5,40 itabirito Vulnerável 

13 15 0,15 3,10 canga Vulnerável 

14 12,4 0,15 4,57 hematito Vulnerável 

15 41 0,200 3,70 itabirito Vulnerável 

16 41 0,220 3,80 itabirito Vulnerável 

17 44 0,220 8,00 itabirito Vulnerável 

18 45 0,250 4,90 itabirito Vulnerável 

19 44 0,250 2,80 itabirito Vulnerável 

20 41 0,270 3,30 itabirito Vulnerável 

21 12 1,783 2,85 contato Vulnerável 

22 50 2,851 1,78 contato Vulnerável 

23 62 1,075 1,08 jaspilito Vulnerável 

24 61 1,497 1,95 jaspilito Estável 

25 66 1,517 1,52 jaspilito Estável 

26 39 2,437 2,44 jaspilito Vulnerável 

27 57 1,039 1,33 contato Vulnerável 
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28 61 1,039 1,04 contato Vulnerável 

29 34 1,114 1,11 contato Estável 

30 37 2,351 2,35 contato Vulnerável 

31 48 2,419 2,42 contato Vulnerável 

32 50 2,523 2,52 contato Vulnerável 

33 39 1,825 1,82 contato Vulnerável 

34 38 0,820 6,30 itabirito Vulnerável 

35 44 2,381 2,38 contato Vulnerável 

36 64 0,788 0,79 contato Vulnerável 

37 29 1,458 1,46 contato Estável 

38 42 1,772 1,77 contato Vulnerável 

39 36 1,854 1,85 contato Vulnerável 

40 32 2,314 2,31 contato Vulnerável 

41 25 2,369 2,37 contato Estável 

42 66 0,905 0,90 contato Vulnerável 

43 44 1,538 1,54 jaspilito Estável 

44 78 0,787 0,79 contato Estável 

45 58 0,616 0,62 jaspilito Estável 

46 68 0,96 0,96 jaspilito Estável 

47 45 1,070 2,20 itabirito Vulnerável 

48 68 1,398 1,40 jaspilito Vulnerável 

49 52 0,758 0,76 contato Vulnerável 

50 68 1,256 1,26 contato Vulnerável 

51 21 1,872 1,87 contato Estável 

52 22 1,119 1,12 contato Estável 

53 66 1,649 1,65 jaspilito Vulnerável 

54 41 0,967 0,97 contato Vulnerável 

55 65 1,354 1,35 contato Vulnerável 

56 28 1,642 1,64 contato Vulnerável 

57 30 2,443 2,44 contato Estável 

58 30 2,604 2,60 contato Estável 

59 73 0,656 0,66 jaspilito Estável 

60 64 0,384 0,38 contato Estável 

61 83 0,732 0,73 contato Estável 

62 75 0,921 0,92 contato Estável 

63 64 1,093 1,09 contato Estável 

64 68 1,965 1,96 contato Estável 

65 65 0,948 0,95 contato Estável 

66 53 0,81 0,81 jaspilito Estável 

67 51 0,779 0,78 jaspilito Estável 

68 71 0,433 0,43 contato Estável 

69 55 0,603 0,60 contato Estável 

70 61 0,872 0,87 contato Estável 

71 42 0,856 0,86 contato Estável 

72 63 0,912 0,91 contato Estável 

73 59 0,915 0,91 contato Vulnerável 
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74 65 1,15 1,15 contato Vulnerável 

75 60 1,203 1,20 contato Vulnerável 

76 42 1,302 1,30 contato Vulnerável 

77 58 1,737 1,74 contato Estável 

78 75 3,269 3,27 contato Estável 

79 69 0,425 0,42 jaspilito Estável 

80 64 0,498 0,50 jaspilito Estável 

81 53 0,92 0,92 contato Vulnerável 

82 39 1,694 1,69 contato Vulnerável 

83 39 1,282 1,28 contato Vulnerável 

84 55 1,1 1,10 contato Vulnerável 

85 40 1,446 1,45 contato Vulnerável 

86 72 7,500 9,50 canga Vulnerável 

87 72 7,500 9,50 canga Vulnerável 

88 72 7,500 5,10 canga Vulnerável 

89 29 7,500 4,90 canga Estável 

90 69 7,500 3,40 canga Estável 

91 72 7,500 7,80 canga Estável 

92 72 7,500 4,60 canga Estável 

93 72 7,500 5,40 canga Estável 

A Figura 17 mostra o sumário gráfico para o índice RMR, contendo a estatística 

descritiva, o histograma e um boxplot. Observa-se que o histograma possui picos, embora 

apresente curtose negativa, e apresenta assimetria negativa. Analisando o boxplot, a maior parte 

das amostras são maciços com valores de RMR entre 37,5 a 63, de qualidade ruim a regular. O 

teste de normalidade demonstra que as amostras não seguem uma distribuição normal. 
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Figura 17 - Sumário Gráfico para o índice RMR 

 

 

 

Quanto ao índice Q, o sumário gráfico apresenta uma concentração de amostras na 

extremidade esquerda do gráfico, com a maior parte dos valores variando entre 0,465 e 1,804, 

correspondente às classes de qualidade muito ruim a ruim. Apresenta assimetria negativa, e não 

segue uma distribuição normal (Figura 18). Apresenta coeficiente de variabilidade menor que 

o índice RMR, para esta amostra. 
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Figura 18 - Sumário Gráfico para o índice Q 

 

 

 

Para o índice RMi, também foi realizado um sumário gráfico, descrito na Figura 19. O 

histograma apresenta bastante assimetria e dispersão, assim como ser observado no boxplot.  
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Figura 19 - Sumário Gráfico Sistema RMi 

 

 

 

As litologias predominantes são as BIFs (Formação Ferrífera Bandada), representadas 

pelas litologias jaspilito e itabirito, e a canga laterítica. A denominação “contato” se refere ao 

contato BIF/canga, onde estão a maior parte das cavidades. Na Figura 20, é feita uma 

comparação entre as classes de rocha do sistema R e as litologias presentes. Para as BIFs, tanto 

o jaspilito quanto o itabirito, as classes predominantes são a 3, 4 e 5 (regular, pobre e muito 

pobre). A canga, por sua vez, a classe predominante é a 2 (boa qualidade). 

A Figura 21 faz a mesma comparação para a classe Q, mostrando que a classe 

predominante para a canga é razoável, enquanto para as BIFs predominam as classes muito 

ruim e ruim. 
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Figura 20 - Comparação entre litologias e classes RMR 

 

 

 

Figura 21 - Comparação entre litologias e Classes Q 

 



60 

 

 

 

 

Para os pontos onde os valores dos parâmetros para o cálculo de Q eram conhecidos, 

foram calculados histogramas, à semelhança do realizado para cavernas vulcânicas e cársticas 

em Jordá-Bordehore (2017). Os resultados são descritos na figura 22. 

Figura 22 – Histogramas dos parâmetros de Q para as cavernas estudadas 
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A Análise de correlação utilizou dados de 7 cavidades (Apêndices) e a Equação 6, a 

Equação 7 e a Equação 9.  Utilizando os dados conhecidos, utilizou-se um modelo de regressão 

linear para criar uma curva experimental para os dados analisados, cujo resultado está presente 

na Figura 23.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 - Modelo de regressão linear para os dados experimentais 
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Os resultados obtidos aplicando os 4 modelos foram comparados com os dados do banco 

de dados, os parâmetros a análise de variabilidade encontram-se na Tabela 9. 

Tabela 9 - Resultados análise de Variância para os modelos de correlação entre Q e RMR 

 R² R² (ajustado) Desvio padrão do 

resíduo 

Experimental 91.77 85.90 4.04 

Rutledge e Preston 84.69 73.75 5.58 

Bieniawski 84.69 73.75 8.51 

Goel, et al. 81.33 67.99 8.09 

Observa-se que o modelo de Rutledge apresenta os melhores parâmetros, depois da 

curva experimental, criada a partir dos dados reais. Para complementar a análise, foram 

analisados os gráficos de resíduos para cada equação, respectivamente, as figuras 24 a 27. 

Todos apresentaram valores de p-value menor que 0,05. 

 

 

 

 

 

 

R-quadrado (ajustado) 67,90% 67,35%

Valor-p, modelo 0,000* 0,000*

Valor-p, termo linear 0,000* 0,005*

Valor-p, termo quadrático — 0,926

Desvio padrão de resíduo 7,373 7,436
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Figura 24 – Gráficos de resíduos para a curva experimental 

 

Figura 25 – Gráfico de resíduos a equação de correlação de Rutledge e Preston 
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Figura 26 – Gráficos de Resíduos para equação de correlação para Bieniaswki 

 

Figura 27 – Gráficos de resíduos para equação de correlação de Goel, et al 
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Em última etapa, de maneira a validar as estimativas feitas com os sistemas de 

classificação, foram adaptados os gráficos de estabilidade de Bienawski e Barton, utilizando a 

Equação 17 e a Equação 18, respectivamente. 

A Figura 28 permite visualizar os pontos estáveis e instáveis. Os pontos instáveis 

encontram abaixo da reta definida pela equação 18. Observa-se que a maior parte das cavidades 

estariam na zona estável. 

Figura 28 - Diagrama de Estabilidade (Bieniawski) 

 

 

No Diagrama de Barton, na Figura 29, o gráfico indicaria que a maior parte dos pontos 

seriam instáveis, ou no limite de estabilidade, o que também pode ser observado no gráfico 

adaptado de Jordá, na Figura 30. 
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Figura 29 - Diagrama de Estabilidade (Barton) 

 

 

Figura 30 – Digrama de Estabilidade (Jordá) 
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5. DISCUSSÃO 

 

Para iniciar a discussão, um ponto a ser levantado é a diferença no tratamento das 

cavidades no Brasil e internacionalmente. Em Szunyogh (2010), a avaliação da estabilidade é 

descrita como parte de uma metodologia de prevenção, que se inicia um estudo de estabilidade, 

buscando áreas com potencial de perigo aparente e evidência de colapsos, seguido pelo 

planejamento eficiente das medidas de segurança necessárias, e finalmente, correndo em 

paralelo, o monitoramento destas em intervalos fixos.  

Enquanto na prevenção prevista na Hungria (SZUNYOGH, 2010), os estudos de 

estabilidade podem levar ao reforço das estruturas com suportes, e até mesmo à supressão da 

cavidade, caso ela envolva o risco eminente de colapso, já que uma das principais preocupações 

são os danos que seu colapso à áreas urbanas e à populações que vivem em seu entorno pode 

causar, no Brasil, mesmo que uma caverna seja declarada “instável”, esse é apenas um fator a 

ser considerado em sua relevância e na definição da sua zona de monitoramento. No caso das 

litologias ferruginosas, por exemplo, a preocupação com a proteção tem cunho principalmente 

ambiental, já que estão em regiões de mineração. Uma caverna de máxima relevância exige 

proteção integral, e isso muda até mesmo a maneira como os estudos para sua descrição devem 

ser executados. Os estudos devem ser cuidadosos e executados de maneira não destrutiva.  

 

5.1. Coleta de dados e obtenção dos parâmetros 

 

Uma metodologia de aplicação dos sistemas de classificação para cavidades pode ser 

definida em quatro etapas: coleta de dados via trabalhos de campo; caracterização estrutural; 

classificação do maciço rochoso (utilizando um ou mais sistemas, e alguma correlação); e por 

último, validação dos valores utilizando algum método empírico/analítico para o estudo de 

estabilidade. 

O principal ponto quanto à coleta de dados em campo é como realizar ensaios de 

maneira não destrutiva. No caso da obtenção da resistência à compressão simples da rocha, 

assim como a obtenção de RQD, a retirada de testemunhos de sondagem nem sempre é possível. 

Em Noce (2016), a autora aponta que o uso do martelo de Schmidt é ideal para medidas de 

resistência mecânica das rochas em cavidades, principalmente as de alta e máxima relevância, 

pois é um método não-destrutivo, acompanhado de testes simples utilizando estilete e martelo 

de geólogo, o que só possível por algumas serem cavidades de alta relevância. O mesmo 

procedimento é citado em Jordá-Bordehore (2017) e Araújo (2016). Este último ainda cita, que 
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para cavidades ferruginosas, a análise é muitas vezes feita a partir da interpretação tático-visual 

das aberturas e o martelo vem corroborar com essa análise, já que não há grande variação das 

litologias presentes nas cavidades, sendo geralmente canga no teto e hematita ou jaspelito no 

piso e paredes. Em Valentim (2016), como é utilizada uma adaptação do RMR, criada pela 

empresa Vale, o parâmetro de resistência da rocha intacta é desconsiderado na chave de 

classificação, porém, devido ao objetivo final, que é conhecer a estabilidade da rocha, para fins 

de definir zona de proteção, desconsiderar o fator não é interessante. 

Devido à impossibilidade de retirada de amostras, o RQD não utilizará métodos diretos. 

O método indireto mais usado é a Equação 2, como em Noce (2016) e Valentim (2016), mas 

há propostas interessantes, como visto em Araújo (2016), que usa a Realidade Virtual para 

obtenção dos parâmetros. No caso, do RQD, o RQD é obtido a partir dos espaçamentos das 

descontinuidades, usando a Equação 3 e usando um software adaptado do Gis.  Brandi (2018) 

também utiliza a Realidade Virtual, usando a Equação 4. No caso das litologias ferruginosas é 

comum encontrar pontos em que o RQD é menor que 10, adotando esse valor no cálculo para 

esses pontos. 

Araújo (2016) aborda em seu trabalho o levantamento de dados geotécnicos via uso de 

um scanner 3D e ambiente de Realidade Virtual de uma cavidade ferruginosa localizada na 

Serra de Carajás. Devido às dificuldades do trabalho em campo, como deslocamento de pessoal, 

o levantamento dos parâmetros geotécnicos em ambiente virtual 3D é de interesse vital, não só 

porque pode evitar custos de deslocamento, exposição de pessoal a condições adversas, e de 

gerar um aumento na precisão das análises, mas por diminuir o impacto causado pela 

interferência humana na cavidade. Os parâmetros levantados em RV foram o set de famílias 

existentes; conjunto de juntas (Jn); Espaçamento das descontinuidades; Persistência das 

descontinuidades; Condição das descontinuidades; e o RQD (“Rock Quality Designation”).  

A sensibilidade de cada parâmetro mapeado pode influenciar diretamente nos cálculos 

de RMR e Q de Barton. No caso do ambiente virtual, o autor observa pelos mapas de 

modelamento geotécnico resultante dos trabalhos de levantamento que houve uma diferença 

pontual entre as classificações realizadas, o que o autor atribui às particularidades de cada 

método. Entretanto, o objetivo do estudo não foi comparar sistemas de classificação, e sim 

validar o uso do de Realidade virtual no estudo das cavidades. 

Sobre a influência da água no maciço, há uma discussão se esse parâmetro deveria ser 

tratado fora da classificação geomecânica, pois de praxe, considera-se que a maior parte das 

cavernas em litologias ferríferas é seca, ou seja, não possui fluxos de água perenes. Valentim 

(2016), por exemplo, afirma que ao considerar o grau de alteração e grau de consistência 
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(representando o efeito do intemperismo), já estaria somando este parâmetro ao índice RMR. 

Em sua dissertação, Dutra (2017) defende que as cavidades tenderiam ao colapso por sua 

própria dinâmica evolutiva. Entre as conclusões do estudo, cita-se que a água é o principal 

agente de instabilidade nas cavidades, dada a infiltração e a percolação de águas pluviais, que 

agem de forma a diminuir a coesão das rochas. 

Trabalhos com Hatzor et al. (2010) corroboram essa teoria, concluindo que a água influi 

e muito no cálculo da classificação do maciço rochoso (já que está relacionado à perda de 

coesão da rocha) e não deve ser desconsiderado. Dutra (2017) conclui que há necessidade de 

estudar as cavernas por mais duas estações, uma seca e úmida. 

Outra discussão é sobre o uso dos fatores de ajuste nos sistemas, relacionado à 

orientação das descontinuidades. Nos maciços rochosos em estas predominam, a análise de 

estabilidade passa a ser condicionada por elas, pois seu comportamento passa a ser o principal 

agente determinante do comportamento do maciço. Noce (2016) observa em seu trabalho a 

importância das descontinuidades qualidade do maciço. Na cavidade em estudo, o maior valor 

RMR foi de 45, em uma porção superior inserida inteiramente no itabirito, explicado por ser 

um local completamente seco com descontinuidades rugosas preenchidas por material duro. Os 

valores para Q são ainda menores. São as estruturas menos resistentes, em especial, nas 

situações de rupturas relacionadas com deslizamentos verificados ao longo de superfícies de 

anisotropias bem definidas. Embora alguns estudos desconsiderem esse fator, como Noce, 

2016, ao atribuir “muito favorável” à descontinuidade, por cautela, não se recomenda tal 

decisão.  

As cavidades são divididas em setores de características semelhantes. Para avaliar 

sempre o cenário crítico de estabilidade, quando o vão apresenta mais de um ponto de 

mapeamento, o que implica em mais de uma classe geomecânica de maciço, Brandi (2018) 

adotou a de menor classificação, assim considerando todo o vão como de qualidade do pior 

maciço rochoso presente. Alguns autores sugerem utilizar um intervalo de classificação que 

pode ser interessante, definindo limites para o melhor e o pior cenário. 

 

5.2. Correlações 

 

O uso de dois ou mais sistemas de classificação em projeto e engenharia de rochas 

geralmente levará a resultados melhores e mais precisos. Embora existam muitas semelhanças 

entre os sistemas de classificação RMR, Q e RMi, as diferenças entre os parâmetros aplicados 
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e sua estrutura fazem com que as equações de correlação comumente usadas entre elas possam 

levar a erros graves. 

Existem muitas equações para correlações entre as classificações de massa rochosa Q e 

RMR, sendo que uma oferece valores aproximados nas classes médias, mas lutas em geral nos 

valores extremos (CHRISTOFOLLETTI, 2014). Como base de dados deste estudo, as cavernas 

de minério de ferro geralmente possuem massas rochosas com baixa classificação nos sistemas 

de classificação (Figura 20 e 21). Dessa maneira, aplicar mais de uma classificação no estudo 

de estabilidade de uma cavidade, assim como algum modelo de correlação que possa oferecer 

uma aproximação, permite uma maior confiabilidade dos dados, aumentando a quantidade de 

informação sobre o maciço. Uma outra razão, é a diferença observada na maneira que os dois 

sistemas classificam os maciços, sendo Q mais “conservador”, oferecendo valores muito baixos 

para um mesmo maciço. Esta é a importância de identificar o melhor modelo a ser utilizado na 

avaliação da estabilidade de uma caverna natural. 

Ao analisar a Figura 24, a Figura 25, a Figura 26 e a Figura 27, observa-se que as quatro 

correlações escolhidas tiveram parcelas residuais semelhantes. Em todos os histogramas, há um 

pico e uma pequena dispersão. O gráfico de probabilidade normal dos resíduos mostra 

problemas com a distribuição normal, uma vez que todos os gráficos têm a forma de um S, o 

que demonstra uma curva com caudas curtas (como visto nos histogramas). Uma tendência, ou 

viés pode ser encontrada nas parcelas de valores ajustados e na ordem de observação, 

especialmente no caso de correlação experimental, que leva à suposição de que os dados não 

têm uma variância constante, e tem alguma dependência entre eles. A análise residual sozinha 

não pôde ser usada para determinar qual das equações de correlação se encaixa melhor, porém 

o modelo Rutledge apresentou o menor S e um bom R², depois da curva experimental, o que já 

era esperado. 

É interessante que a equação com o melhor coeficiente de correlação que supostamente 

superou as incertezas, os de Goel não possuem os melhores parâmetros. Equações de correlação 

são amplamente utilizadas, mas é fácil esquecer que essas classificações não são equivalentes 

(SINGH E GOEL, 1999). Por exemplo, enquanto a RMR não considera o campo de tensões na 

massa, o sistema Q não considera a resistência da rocha intacta nem a orientação das 

descontinuidades, o que se reflete no ajuste dos modelos propostos. A correlação de Goel não 

tornou essas classificações mais precisas no caso desta amostragem, reforçando a necessidade 

de não se utilizar apenas um modelo para validar os dados. 

Apesar dos problemas já esperados ao utilizar estas correlações para rochas 

intemperizadas como as da amostra, sua utilização ainda é válida. 
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5.3. Escolha do método 

 

Ao observar os histogramas da distribuição das amostras de acordo com cada sistema, 

observa-se que o sistema Q atribui menores valores que o RMR para um mesmo ponto (Figura 

17 e Figura 18), fato que se observa em outros estudos como Brandi (2018), Dutra (2017), Noce 

(2016) e Araújo (2016). No sistema Q, para a amostra estudada, predominam as classes 

Extremamente Ruim e Muito Ruim, principalmente quando tratamos de itabiritos e jaspilitos, 

enquanto no RMR há uma predominância de valores regulares. 

Observando a Figura 22, entende-se a influência de fatores como o Ja, relativo à 

alteração das descontinuidades, os baixos valores de RQD e a já falada influência da água. Noce 

(2016) e Dutra (2017) ressaltam tal influência relacionando à redução da qualidade do maciço 

devido ao preenchimento argiloso e ao grau de alteração destas, há uma redução na qualidade 

do maciço. 

Considerando que as cavidades possuem litologias de rochas mais brandas, pode ser 

interessante criar subclasses dentro dos sistemas, para melhor se adequar à essa realidade. 

Visto que o objetivo final é a preservação das cavidades e que o sistema Q atribui valores 

menores para os pontos pesquisados, pode-se dizer que este oferece um viés mais “conservador” 

à classificação dos maciços, mais sensível a parâmetros geotécnicos. No caso, ser conservador, 

é adotar um procedimento mais cauteloso, considerando que subestimar a classificação de um 

ponto em uma cavidade é melhor que considerá-la “estável” e acabar provocando impacto 

maior que o esperado. Ressalta-se que muitos dos pontos classificados como instáveis podem 

não correspondem com o relatado em campo, considerando o cenário crítico de estabilidade. 

Essa “sensibilidade” maior aos parâmetros geotécnicos do índice Q é explicada pela atribuição 

dos pesos e ao próprio método de cálculo do índice (em escala logarítmica, por exemplo).  

Observa-se também o peso da litologia, em ambas as classes. Itabiritos e jaspilitos 

possuem classificações menores que as áreas inseridas na canga, decorrente da maior coerência, 

devido à cimentação. É interessante notar que a maior parte das cavidades, (Figura 20 e Figura 

21) está presente em regiões de contato, demonstrando que as áreas de maior fragilidade 

geotécnica coincidem com o próprio processo de gênese das cavidades. O itabirito/jaspilito, 

menos coeso, sofre o alargamento dos condutos, causando a desestabilização do teto e gerando 

fraturas de alívio com aberturas consideráveis, seguidas por desplacamentos, permanecendo a 

canga. Os processos de abatimento são recentes e contínuos, confirmados pela presença de 

blocos angulosos abatidos pelo chão das cavidades, corroborando com esses resultados. 
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Na análise da estabilidade dos pontos, como se tratam de cavidades naturais 

subterrâneas, não correlacionáveis com nenhum tipo de escavação existente, considerou-se o 

índice ESR como 1, excluindo o parâmetro da análise, que passa a considerar apenas o tamanho 

do vão onde a amostra se encontra. O princípio utilizado parte de que é incorreto comparar uma 

cavidade natural subterrânea, formada em uma escala de tempo geológico com uma escavação 

antrópica, formada em uma escala de tempo bem menor.  

Comparando os resultados dos diagramas de estabilidade, observa-se que tanto no ábaco 

adaptado de Barton quanto no adaptado de Jordá, os pontos em sua grande maioria foram 

considerados instáveis, ou próximo do limite de estabilidade, enquanto utilizando o sistema 

RMR, vê-se vários pontos estáveis, embora espera-se maior suscetibilidade devido à qualidade 

do maciço. De acordo com os dados de campo, a avaliação nos gráficos de Barton e Jordá não 

condizem com o observado. Por serem adaptações, há um erro associado, porém, observa-se 

que o sistema RMR ofereceria uma melhor caracterização do maciço, coincidindo com o 

observado em campo. 

O sistema RMi, embora tenha oferecido os melhores resultados no estudo de Noce 

(2016), apresentou um grande desvio no sumário gráfico da Figura 19, uma das razões é a pouca 

disponibilidade de dados. Apesar das vantagens listadas por Palmstrom (1996), entre elas, por 

ser um método mais atual e com parâmetros quantitativos, o método ainda é pouco usado. Como 

a ideia é oferecer uma metodologia que seja facilmente aplicada a cavidades ferruginosas e com 

dados disponíveis, optou-se por não o utilizar. 

O índice Q é mais apropriado quando se consideram cenários críticos de qualidade, 

porém, para as cavidades em questão, o RMR apresentou uma melhor aplicabilidade e valores 

mais próximos do observado em campo. 
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6. CONCLUSÃO 

Os sistemas de classificação geomecânica são largamente utilizados na engenharia e na 

geotecnia, principalmente quando se trata de escavações. Diversos sistemas têm sido 

desenvolvidos e aprimorados ao longo dos anos, embora possuam, no geral os mesmos 

objetivos. Bem usados, os sistemas de classificação de maciços rochosos assim como na 

engenharia, podem ser ótimas ferramentas na espeleologia. 

Este estudo se propôs a avaliar a aplicação do uso de classificações geomecânicas às 

cavidades ferruginosas, tão particulares. Como base de dados deste estudo, as cavernas de 

minério de ferro geralmente possuem maciços avaliados como de má qualidade nos sistemas 

de classificação. As classificações geométricas são a melhor opção para inicialmente analisar a 

estabilidade das cavernas. O índice Q é mais apropriado do que o RMR quando é necessário 

avaliar cenários críticos, porém os gráficos de estabilidade existentes utilizando o Q para 

escavações subterrâneas sem suporte ainda são muito “conservadores” se forem aplicados a 

cavernas naturais, sendo possível redesenhar ou redefinir este gráfico usando apenas dados de 

cavernas naturais. Ainda falta conhecimento maior das cavidades. 

Como uma boa metodologia para a aplicação de sistemas de classificação de maciços, 

recomenda-se aplicar mais de uma, utilizando alguma equação de correlação, de maneira a 

validar os dados e obter uma melhor informação das condições do solo e mais confiabilidade 

dos dados. Para este trabalho, a melhor correlação, com os melhores parâmetros foi a equação 

de Rutledge e Preston. Apesar dos problemas já esperados ao utilizar estas correlações para 

rochas intemperizadas como as da amostra, sua utilização ainda é válida. 

Embora boas ferramentas, só a classificação geomecânica não é capaz de fornecer toda 

a informação necessária sobre a estabilidade da cavidade. Como vimos, A litologia e a 

geometria das seções das cavidades influi em sua fragibilidade geotécnica, sendo necessário a 

aplicação de algum índice geotécnico, que envolva essas variáveis. 

A principal contribuição deste estudo é agregar as informações sobre o uso de 

classificações geomecânicas. A proteção das cavidades no Brasil é lei há algum tempo, mas os 

estudos relacionados a cavidades ferruginosas ainda estão no começo. É um campo novo, com 

muito potencial e possibilidades para trabalhos futuros. Ainda não há uma teoria final para a 

gênese dessas cavidades. No estudo da estabilidade das cavidades, sugere-se o estudo da 

aplicação de métodos numéricos e analíticos como simulação, elementos finitos, de maneira a 

construir modelos que prevejam os processos de abatimento das cavidades, assim como 

melhorar a metodologia de definição das zonas de proteção.  



74 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

ARAÚJO, R. Dissertação de Mestrado. Ouro Preto: NUGEO – UFOP, 2016 

AULER, A. S. & Piló, L. B. Caves and Mining in Brazil: The Dilemma of Cave 

Preservation Within a Mining Context. Hydrogeological and Environmental Investigations in 

Karst Systems, 2015 

BARTON, N. & Bieniawski, Z. RMR and Q - Setting records straight. Tunnels & 

Tunnelling International, pp. 26-29, 2008 

BARTON, N. R., 2007. Rock mass characterization for excavations in mining and civil 

engineering. Workshop on Rock Mass Classification in Mining.  

BARTON, N., LIEN, R. & LUNDE, J. Engineering classification of rock masses for the 

design of rock support. Rock Mechanics and Rock Engineerin, Volume 6, pp. 189-236., 

1974. 

BIENIAWSKI, Z. Engineering rock mass classifications: a complete manual for engineers 

and geologist in mining, civil, and petroleum engineering. Estados Unidos: Wiley Interscience, 

1989. 

BRADESCO, D. Minério de Ferro. Boletim Mensal. [Online] Available at: 

http://www.economiaemdia.com.br/EconomiaemDia/pdf/infset_minerio_de_ferro, 2017 

BRANDI, I. V. Ferríferas, Índice de classificação geotécnica para cavernas em litologias. 

Ouro Preto, NUGEO, 2018. 

CALUX, A. & Cassimiro, R. Geoespeologia das cavernas em rochas ferríferas: aspectos 

dimensionais, morfológicos, hidrológicos e sedimentares. Em: Patrimônio Espeleológico em 

Rochas Ferruginosas: Propostas para sua conservação no Quadrilátero Ferrífero, Minas 

Gerais. Campinas: Sociedade Brasileira de Espeleologia, 2015. 

CALUX, A. S., 2013. Gênese e Desenvolvimento de Cavidades Naturais Subterrâneas em 

Formação Ferrífera no Quadrilátero Ferrífero, Minas Gerais. Belo Horizonte: UFMG, 

2013. 

CARSTE. Estudos Espeleológicos em Várzea do Lopes: Análise química e mineralógica de 

rochas e espeleotemas, Itabirito: Gerdau, 2014. 

CENTRO NACIONAL DE PESQUISA E CONSERVAÇÃO DE CAVERNAS (CECAV). 

Anuário Estatístico do Patrimônio Espeleológico Brasileiro. [Online]. Available at: 

http://www.icmbio.gov.br/cecav/images/stories/downloads/Anuario/CECAV_-

_Anuario_estatistico_espeleol%C3%B3gico_2018.pdf 

CHIAVARi, J. & Lemes Lopes, C., 2017. Legislação Florestal e de Uso da Terra: uma 

comparação internacional. [Online] Available at: 

www.apexbrasil.com.br/uploads/legislaÇão_Florestal_e_de_Uso_da_Terra_Uma_Comparaca

o_International.pdf. 

CHRISTOFOLLETTI, C. Correlação entre as classificações geomecânicas RMR e Q e sua 

relevância geológica. 310 p. Dissertação [Mestrado em Geologia] - Universidade de São 

Paulo, São Paulo, 2014. 



75 

 

 

 

DEERE, D. U., 1968. Geological Considerations. In: STAGG, R. G.; ZIENKIEWICZ, D. C. 

Rock Mechanics in Engeneering Pratice, pp. 1-20. 

DEERE, D. U.; MILLER, R. P. Engineering classification and index properties for intact 

rock. Urbana: Air Force Wapons Laboratory, 1966. 

DUTRA, G. Síntese dos processos de gênese de cavidades em litologias de ferro. In: 

CONGRESSO BRASILEIRO DE ESPELEOLOGIA, pp. 415-426, Barreiras. Anais... 

Barreiras: Sociedade Brasileira de Espeleologia, 2013. 

_______. Análise de susceptibilidade de duas cavidades em litologia de ferro na Serra do 

Gandarela, MG. Estudo de caso: AP_0009 e AP_0038. Dissertação de mestrado—Ouro 

Preto/MG - Brasil: Universidade Federal de Ouro Preto. Ouro Preto, 2017. 

FAZIO, N. et al. A three-dimensional back-analysis of the collapse of an underground 

cavity in soft rocks. Engineering Geology, 2017.  

GENIS, M. & Çolak, B. Stability Assessment of the Go¨kgo¨l Karstic Cave (Zonguldak 

Turkey) by Analytical and Numerical Methods. Rock Mechanics and Rock Engineering, p. 

2383–2403, 2015. 

GOEL, R., Jethwa, J. & Paithankar, A. Correlation Between Barton's Q and Bieniawski's 

RMR - A New Approach. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 

Volume 33, pp. 179-181, 1995. 

GRIMES, K. & Spate, A. Laterite Karst. ACKMA Journal, pp. 49-52, 2008. 

GUERRA, G. J. Z., 2011. Dissertação de mestrado. Brasília: UNB. 

HATZOR, Y. H., WAINSHTEIN, I. & MAZOR, D. B. Stability of shallow karstic caverns 

in blocky rock masses. International Journal of Rock Mechanics & Mining Sciences, pp. 

1289-1303, 2010. 

HOEK, E. & BROWN, E. Practical estimates of rock mass strength. International Journal 

of Rock Mechanics and Mining Sciences, pp. 1165-1186, 1997. 

IBRAM, 2013. Informações e Análises da Economia Brasileira. [Online] Available at: 

http://www.ibram.org.br/sites/1300/1382/00004035.pdf 

JORDÁ-BORDEHORE, L. Stability assessment of natural caves using empirical approaches 

and rock mass classifications. Rock Mechanics and Rock Engineering, 2017.  

JORDÁ-BORDEHORE, L. et al. Stability assessment of shallow limestone caves through an 

empirical approach: application of the stability graph method to the Castañar Cave study site 

(Spain). Bulletin of Engineering Geology and the Environment, v. 75, n. 4, p. 1469-1483, 

Jan. 2016a. 

JORDÁ-BORDEHORE, L. et al. Stability assessment of volcanic lava tubes in the Galápagos 

using engineering rock mass classifications and an empirical approach. International 

Journal of Rock Mechanics & Mining Sciences, n. 89, Sep. 2016b. 

KAISER, O., MACKAY, C. & GALE, A. D. Evaluation of Rock Classifications. Rock 

Mechanics e rock enginnering, pp. 205-234, 1986. 

LACERDA, S. G. et al. Caracterização geomecânica do maciço rochoso da Gruta dos 

Viajantes, Parque Estadual do Ibitipoca, sudeste de Minas Gerais. In: CONGRESSO 



76 

 

 

 

BRASILEIRO DE ESPELEOLOGIA, 34., 2017, Ouro Preto. Anais... Campinas: Sociedade 

Brasileira de Espeleologia, 2017. p. 261-275.  

LAI, G. T. et al. Stability Assessment of Limestone Cave: Batu Caves, Selangor, Malaysia. 

Sains Malaysiana, 2018.  

LAUBSCHER, D. H. A geomechanics classification system for the rating of rock mass in 

mine design. Journal of the South African Institute of Mining and Metallurgy, v. 90, n. 

10. P. 257-273, out. 1990. 

MARINOS, P. & MARINOS, V. The Geological Strength Index (GSI): A characterization 

tool for assessing engineering properties of rock masses. Em: P. O. Romana, ed. Underground 

works under special conditions. s.l.:Taylor and Francis, pp. 13-21, 2007. 

MIRANDA, M. P. S. & CHIODI, C. K. Proteção Jurídica do Patrimônio Espeleológico. 

Em: Patrimônio Espeleológico em Rochas Ferruginosas: Proposta para sua Conservação no 

Quadrilátero Ferrífero, Minas Gerais. Campinas: Sociedade Brasileira de Espeleologia, 2015. 

NOCE, T. Dissertação de Mestrado. Ouro Preto: DEMIN – UFOP, 2016. 

OLIVEIRA, M. M. Dimensionamento Empírico de Realce em Sublevel stope. Belo 

Horizonte: DEMIN – UFMG, 2012. 

PALMSTROM, A. Characterising the Strength of Rock Masses for Use in Design of 

Underground Structures. Nova Déli, s.n, 1995. 

_________. Collection of Geo-Data- limitations and Uncertainties. Em: RMi – a rock mass 

characterization system for rock engineering purposes. Norway: Oslo University, 1995. 

_________. RMi - A system for characterizing rock mass strength for use in rock engineering. 

Journal of Rock Mechanics and Tunnelling Technology, pp. 69-108, 1996. 

_________. Collection and use of geological data in rock engineering. ISRM News Journal, 

pp. 21-25, 1997. 

PARISE, M. & LOLLINO, P. A preliminary analysis of failure mechanisms in karst and man-

made underground caves in Southern Italy. Geomorphology, pp. 132-143, 2011. 

PAULA, A. Q. d. et al. Natural caves empirical stability assessments – application of 

Laubscher’s diagram and Barton’s support graph. VII Brazilian Symposium on Rock 

Mechanics, 2018. 

PILÓ, L. B. P. & AULER, A., 2013. Introdução à Espeleologia. Em: IV Curso de 

Espeleologia. Brasil: ICMBio/CECAV, pp. 07-24. 

POTVIN, Y. Empirical open stope design in Canada. Tese de doutorado—Vancouver-BC / 

Canada: University of British Columbia 1988.  

PRIEST, S. D. & HUDSON, J. A. Discontinuity Spacings in Rock. International Journal of 

Rock Mechanics and Mining, pp. 135-148, 1976. 

BRASIL. Constituição. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: 

Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. 



77 

 

 

 

BRASIL. Decreto N° 6.640. [Online] Available at: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Decreto/D6640.htm> Acesso em 

12 novembro 2015. 

BRASIL. MMA. Ministério do Meio Ambiente. Conselho Nacional de Meio Ambiente. 

Resolução Conama 347, de 10 de setembro de 2004. Dispõe sobre a proteção do patrimônio 

espeleológico. Brasília, DF: 2004. 

RUTLEDGE, J. & Preston, R. Experience with Enginenring Classifications of Rock. Proc. 

Inter. Tunneling Sym, 1978. 

SINGH, B. & GOEL, R. Rock Mass Classification: A Practical Approach in Civil 

Engineering. Oxford: Elsevier, 1999. 

STILLE, H. & PALMSTROM, A. Classification as a tool in Rock Engineering. Tunnelling 

and underground space technology, pp. 331-345, 2003. 

SZUNYOGH, G. Stability Assessment of Caves and its Results. Óbuda University e‐
Bulletin, 2010.  

TIMO, ROMANO & TIMO, 2015. Caracterização dos espeleotemas de 2 cavernas em 

rochas ferríferas na unidade geomorfológica quadrilátero oeste. Revista Monografias 

Ambientais, pp. 98-115. 

VALENTIM, R. Dissertação de Mestrado. Ouro Preto: NUGEO – UFOP, 2016. 

WALTHAM, A. & FOOKES, P. Engineering classification of karst ground conditions. 

Quarterly Journal of Engineering Geology and Hydrogeology, pp. 101-118, 2003. 

WALTHAM, T. The engineering classification of karst with respect of the role and 

influence of caves. Int. J. Speleol, 31 (1/4), s.l.: s.n, 2002. 

WALTHAM, T. & LU, Z. Natural and anthropogenic rock collapse over open caves. Em: 

Natural and Anthropogenic Hazards in Karst Areas: Recognition, Analysis and Mitigation. 

London: Geological Society, p. 13– 21, 2007. 

  



78 

 

 

 

Apêndices 

 

 

  



79 

 

 

 

 

Tabela 1 – Base de dados de cavidades ferruginosas 

Cavidade RMR Q 

Raio 

hidráulico 

(m) 

Litologia Vulnerabilidade 

SPB65 29 0,030 6,30 quartzo Vulnerável 

SPB65 35 0,030 12,00 quartzo Vulnerável 

AP038 12,4 0,08 3,90 canga Vulnerável 

SPB65 31 0,090 2,20 xisto Vulnerável 

SPB65 31 0,090 3,30 xisto Vulnerável 

SPB65 35 0,120 1,60 itabirito Vulnerável 

SPD11 35 0,125 5,10 itabirito Vulnerável 

SPD11 35 0,125 9,50 itabirito Vulnerável 

SPD10 40 0,125 3,10 itabirito Estável 

SPD10 40 0,125 3,10 itabirito Estável 

SPD10 40 0,125 6,00 itabirito Vulnerável 

SPB65 40 0,130 5,40 itabirito Vulnerável 

AP009 15 0,15 3,10 canga Vulnerável 

AP038 12,4 0,15 4,57 hematito Vulnerável 

SPB65 41 0,200 3,70 itabirito Vulnerável 

SPB65 41 0,220 3,80 itabirito Vulnerável 

SPB65 44 0,220 8,00 itabirito Vulnerável 

SPB65 45 0,250 4,90 itabirito Vulnerável 

SPB65 44 0,250 2,80 itabirito Vulnerável 

SPB65 41 0,270 3,30 itabirito Vulnerável 

N4E_0015 12 1,783 2,85 contato Vulnerável 

N4E_0015 50 2,851 1,78 contato Vulnerável 

N4E_0016 62 1,075 1,08 jaspilito Vulnerável 

N4E_0016 61 1,497 1,95 jaspilito Estável 

N4E_0021 66 1,517 1,52 jaspilito Estável 

N4E_0021 39 2,437 2,44 jaspilito Vulnerável 

N4E_0022 57 1,039 1,33 contato Vulnerável 

N4E_0022 61 1,039 1,04 contato Vulnerável 

N4E_0022 34 1,114 1,11 contato Estável 

N4E_0022 37 2,351 2,35 contato Vulnerável 

N4E_0022 48 2,419 2,42 contato Vulnerável 

N4E_0022 50 2,523 2,52 contato Vulnerável 

N4E_0023 39 1,825 1,82 contato Vulnerável 

SPB65 38 0,820 6,30 itabirito Vulnerável 

N4E_0023 44 2,381 2,38 contato Vulnerável 

N4E_0026 64 0,788 0,79 contato Vulnerável 

N4E_0026 29 1,458 1,46 contato Estável 

N4E_0026 42 1,772 1,77 contato Vulnerável 

N4E_0026 36 1,854 1,85 contato Vulnerável 

N4E_0026 32 2,314 2,31 contato Vulnerável 

N4E_0026 25 2,369 2,37 contato Estável 

N4E_0027 66 0,905 0,90 contato Vulnerável 
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N4E_0028 44 1,538 1,54 jaspilito Estável 

N4E_0037 78 0,787 0,79 contato Estável 

N4E_0039 58 0,616 0,62 jaspilito Estável 

N4E_0039 68 0,96 0,96 jaspilito Estável 

SPB65 45 1,070 2,20 itabirito Vulnerável 

N4E_0039 68 1,398 1,40 jaspilito Vulnerável 

N4E_0044 52 0,758 0,76 contato Vulnerável 

N4E_0044 68 1,256 1,26 contato Vulnerável 

N4E_0061 21 1,872 1,87 contato Estável 

N4E_0086 22 1,119 1,12 contato Estável 

N4WS_0001 66 1,649 1,65 jaspilito Vulnerável 

N4WS_0008 41 0,967 0,97 contato Vulnerável 

N4WS_0008 65 1,354 1,35 contato Vulnerável 

N4WS_0008 28 1,642 1,64 contato Vulnerável 

N4WS_0008 30 2,443 2,44 contato Estável 

N4WS_0008 30 2,604 2,60 contato Estável 

N4WS_0022 73 0,656 0,66 jaspilito Estável 

N4WS_0050/51 64 0,384 0,38 contato Estável 

N4WS_0050/51 83 0,732 0,73 contato Estável 

N4WS_0050/51 75 0,921 0,92 contato Estável 

N4WS_0050/51 64 1,093 1,09 contato Estável 

N4WS_0050/51 68 1,965 1,96 contato Estável 

N4WS_0059 65 0,948 0,95 contato Estável 

N4WS_0060 53 0,81 0,81 jaspilito Estável 

N4WS_0065 51 0,779 0,78 jaspilito Estável 

N5S_0001 71 0,433 0,43 contato Estável 

N5S_0001 55 0,603 0,60 contato Estável 

N5S_0001 61 0,872 0,87 contato Estável 

N5S_0011 42 0,856 0,86 contato Estável 

N5S_0011 63 0,912 0,91 contato Estável 

N5S_0011 59 0,915 0,91 contato Vulnerável 

N5S_0011 65 1,15 1,15 contato Vulnerável 

N5S_0011 60 1,203 1,20 contato Vulnerável 

N5S_0011 42 1,302 1,30 contato Vulnerável 

N5S_0011 58 1,737 1,74 contato Estável 

N5S_0011 75 3,269 3,27 contato Estável 

N5S_0023 69 0,425 0,42 jaspilito Estável 

N5S_0023 64 0,498 0,50 jaspilito Estável 

N5S_0071 53 0,92 0,92 contato Vulnerável 

N5S_0072 39 1,694 1,69 contato Vulnerável 

N5S_0073 39 1,282 1,28 contato Vulnerável 

N5S_0075 55 1,1 1,10 contato Vulnerável 

N5S_0075 40 1,446 1,45 contato Vulnerável 

SPD11 72 7,500 9,50 canga Vulnerável 

SPD11 72 7,500 9,50 canga Vulnerável 

SPD11 72 7,500 5,10 canga Vulnerável 

SPD10 29 7,500 4,90 canga Estável 

SPD10 69 7,500 3,40 canga Estável 
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SPB10 72 7,500 7,80 canga Estável 

SPB10 72 7,500 4,60 canga Estável 

SPB10 72 7,500 5,40 canga Estável 
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Tabela 2 - Resultados Aplicação de Correlações 

RMR Q RMR (Rutledge) RMR (Bieniawski) 
RMR 

(Goel) 
Experimental 

35,00 0,030 22,31 12,44 19,59 40,68 

29,00 0,030 22,31 12,44 17,36 40,68 

47,00 0,040 24,01 15,03 10,10 40,71 

42,00 0,060 26,40 18,68 32,00 40,78 

45,00 0,067 27,05 19,67 35,09 40,80 

42,00 0,075 27,72 20,69 27,24 40,83 

31,00 0,090 28,79 22,33 23,13 40,88 

31,00 0,090 28,79 22,33 23,13 40,88 

44,00 0,100 29,41 23,28 29,54 40,92 

35,00 0,120 30,49 24,92 27,85 40,99 

40,00 0,125 30,73 25,29 30,24 41,00 

35,00 0,125 30,73 25,29 28,24 41,00 

40,00 0,125 30,73 25,29 30,24 41,00 

35,00 0,125 30,73 25,29 28,24 41,00 

40,00 0,125 30,73 25,29 30,24 41,00 

40,00 0,130 30,96 25,64 30,24 41,02 

48,00 0,150 31,81 26,93 42,57 41,09 

41,00 0,200 33,50 29,52 32,00 41,26 

56,00 0,200 33,50 29,52 35,09 41,26 

47,00 0,200 33,50 29,52 38,09 41,26 

44,00 0,220 34,07 30,37 34,76 41,33 

41,00 0,220 34,07 30,37 32,79 41,33 

44,00 0,250 34,82 31,52 35,79 41,44 

45,00 0,250 34,82 31,52 33,79 41,44 

41,00 0,270 35,27 32,22 34,40 41,51 

43,00 0,670 40,64 40,40 35,14 42,89 

38,00 0,820 41,83 42,21 43,26 43,42 

45,00 1,070 43,40 44,61 48,01 44,28 

40,00 1,200 44,08 45,64 39,77 44,73 

48,00 1,360 44,81 46,77 40,80 45,29 

50,00 1,500 45,39 47,65 60,51 45,77 

50,00 1,560 45,62 48,00 41,87 45,98 

55,00 1,600 45,77 48,23 52,72 46,12 

43,00 1,600 45,77 48,23 52,72 46,12 

48,00 1,667 46,02 48,60 55,75 46,35 

49,00 1,870 46,69 49,63 43,34 47,06 

46,00 1,910 46,82 49,82 43,52 47,20 

46,00 1,980 47,03 50,15 43,81 47,44 

51,00 2,030 47,18 50,37 44,01 47,61 

57,00 3,030 49,54 53,98 47,21 51,08 

54,00 4,240 51,52 57,00 50,89 55,28 

59,00 4,760 52,21 58,04 51,81 57,08 

55,00 4,840 52,30 58,19 50,95 57,36 
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58,00 5,670 53,24 59,62 52,21 60,24 

62,00 5,680 53,25 59,63 53,22 60,27 

62,00 5,750 53,32 59,74 53,33 60,51 

59,00 5,760 53,33 59,76 53,33 60,55 

54,00 5,800 53,37 59,82 53,39 60,69 

62,00 5,860 53,43 59,91 53,48 60,90 

62,00 5,860 53,43 59,91 53,48 60,90 

72,00 7,500 54,89 62,13 60,99 66,58 

72,00 7,500 54,89 62,13 60,99 66,58 

72,00 7,500 54,89 62,13 60,99 66,58 

72,00 7,500 54,89 62,13 60,99 66,58 

69,00 7,500 54,89 62,13 60,99 66,58 

72,00 7,500 54,89 62,13 60,99 66,58 

29,00 7,500 54,89 62,13 60,99 66,58 

72,00 7,500 54,89 62,13 60,99 66,58 

54,00 8,780 55,82 63,55 56,71 71,02 

82,00 9,500 56,28 64,26 57,34 73,52 

82,00 9,500 56,28 64,26 57,34 73,52 
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Tabela 3 – Parâmetros sistema Q para pontos selecionados 

RQD jr jw jn já 

10,00 1,00 0,66 20,00 2,00 

10,00 1,00 0,50 20,00 2,00 

10,00 1,00 0,66 9,00 10,00 

10,00 3,00 1,00 15,00 2,00 

10,00 2,00 1,00 6,00 2,00 

10,00 1,00 1,00 2,00 8,00 

10,00 1,50 0,66 15,00 2,00 

10,00 1,50 0,66 15,00 2,00 

10,00 3,00 1,00 9,00 4,00 

18,03 1,50 0,66 15,00 2,00 

10,00 1,50 1,00 12,00 2,00 

10,00 1,50 1,00 12,00 2,00 

10,00 1,50 1,00 12,00 2,00 

10,00 1,50 1,00 12,00 2,00 

10,00 1,50 1,00 12,00 2,00 

10,00 1,50 1,00 12,00 2,00 

10,00 3,00 1,00 2,00 4,00 

10,00 1,50 1,00 15,00 1,00 

10,00 3,00 1,00 9,00 2,00 

10,00 3,00 1,00 9,00 2,00 

10,00 4,00 0,66 12,00 2,00 

17,65 1,50 1,00 12,00 2,00 

10,00 1,50 1,00 6,00 2,00 

10,00 1,50 1,00 12,00 1,00 

21,60 1,50 1,00 12,00 2,00 

76,30 2,00 0,66 15,00 4,00 

24,50 4,00 1,00 12,00 2,00 

44,37 4,00 1,00 12,00 2,00 

67,30 2,00 1,00 15,00 3,00 

76,60 2,00 1,00 15,00 3,00 

10,00 4,00 1,00 0,50 2,00 

93,40 2,00 1,00 12,00 4,00 

10,00 4,00 1,00 1,00 3,00 

10,00 3,00 1,00 3,00 0,75 

10,00 5,00 1,00 1,00 2,00 

85,00 3,00 0,66 12,00 3,00 

86,10 2,00 1,00 12,00 3,00 

89,30 2,00 1,00 12,00 3,00 

91,50 2,00 1,00 12,00 3,00 

91,00 3,00 1,00 12,00 3,00 

84,80 3,00 1,00 12,00 2,00 

95,20 3,00 1,00 12,00 2,00 

96,80 3,00 1,00 12,00 2,00 

85,90 3,00 0,66 12,00 1,00 
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96,70 2,00 0,66 12,00 0,75 

98,10 2,00 0,66 12,00 0,75 

87,20 3,00 0,66 12,00 1,00 

87,80 3,00 0,66 12,00 1,00 

99,90 2,00 0,66 12,00 0,75 

99,90 2,00 0,66 12,00 0,75 

100,00 3,00 1,00 1,00 8,00 

100,00 3,00 1,00 1,00 8,00 

100,00 3,00 1,00 1,00 8,00 

100,00 3,00 1,00 1,00 8,00 

100,00 3,00 1,00 1,00 8,00 

100,00 3,00 1,00 1,00 8,00 

100,00 3,00 1,00 1,00 8,00 

100,00 3,00 1,00 1,00 8,00 

87,80 3,00 1,00 12,00 1,00 

95,00 3,00 1,00 12,00 1,00 

95,00 3,00 1,00 12,00 1,00 

 

 

 

  



86 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

Tabela 10 – Parâmetros, faixas de valores e pontuação atribuídos ao Sistema RMR 

Parâmetro Faixas de Valores 

Rocha intacta 
Resistência 

Muito 

resistente 
Resistente 

Med. 

resistente 
Branda Muito branda 

Peso 15 12 7 4 2 

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

Peso 20 17 13 8 3 

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

Peso 20 15 10 8 5 

Condições das 

descontinuidades 

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

Peso 6 4 2 1 0 

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

Peso 6 5 4 1 0 

Rugosidade 
Muito 

rugosa 
Rugosa 

Levemente 

rugosa 
Lisa Espelhada 

Peso 6 5 3 1 0 

Preenchimento Nenhum Duro Lev. duro Macio Macio 

Peso 6 4 2 2 0 

Alteração das 

paredes 
Sã 

Levemente 

alterada 

Mod. 

Alterada 
Alterada Decomposta 

Peso 6 5 3 0 0 

Atividade 

hidrológica 

Condições 

gerais 
Seco Úmido Molhado Gotas Fluxo 

Peso 15 10 7 4 0 

Orientação das 

descontinuidades 

Túneis e minas 

subterrâneas 

Muito 

favorável 
Favorável Razoável Desfavorável 

Muito 

desfavorável 

Peso 0 -2 -5 -10 -12 
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