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RESUMO 

O dimensionamento de câmaras e pilares de minas subterrâneas, ainda hoje, é realizado por 

uma abordagem simplista. Consiste basicamente em definir, por tentativa e erro, um arranjo no 

qual a estabilidade dos pilares seja garantida por um fator de segurança utilizando a Teoria da 

Área Tributária e, ao mesmo tempo, calculando a recuperação. Tendo em vista a dificuldade do 

dimensionamento, do aproveitamento da jazida e a segurança da escavação, o presente trabalho 

utiliza técnicas de otimização para o dimensionamento de câmaras e pilares. Para tal, foi 

implementado no software Lazarus um algoritmo de otimização baseado na metaheurística 

Iterated Local Search (ILS), tendo como método de Busca Local o procedimento Variable 

Neighborhood Descent (VND). O aplicativo computacional desenvolvido, chamado de DPM 

(Dimensionamento de Pilares de Mina), busca maximizar a recuperação da jazida e, ao mesmo 

tempo, atender a parâmetros geomecânicos e operacionais especificados previamente. O 

algoritmo foi testado usando dados encontrados na literatura. No primeiro teste, o qual está 

relacionando a um exemplo ilustrativo, a solução encontrada pelo DPM foi próxima à 

encontrada pelo modelo de programação matemática não linear utilizando os mesmos 

parâmetros e dados de entrada. No segundo teste, relacionado a uma galeria da Mina de 

Urucum, localizada em Corumbá - MS, as dimensões encontradas pelo DPM de 9,96 metros 

para o pilar e 9,86 metros para o vão aumentariam a recuperação da mina em aproximadamente 

27% em comparação com as dimensões utilizadas na mina, as quais são de 15 metros para o 

pilar e 5 metros para o vão. Esta proximidade e/ou melhoria nas soluções e o atendimento a 

todos os parâmetros geomecânicos e operacionais corroboram a eficiência das técnicas 

metaheurísticas e a validação do modelo para dimensionamento de pilares de minas 

subterrâneas utilizado neste trabalho. Acredita-se que esta metodologia seja útil na fase de 

avaliação preliminar da estabilidade dos pilares substituindo a abordagem tradicional por 

tentativa e erro. 

Palavras-Chave: Lavra subterrânea; Pesquisa operacional; Dimensionamento de pilares; 

Otimização metaheurísticas; Teoria da área tributária.  



 

 

 

 

ABSTRACT 

The design of rooms and pillars of underground mines is carried out by a simplistic approach. 

It consists of defining by trial and error an arrangement in which the stability of the pillars is 

guaranteed by a safety factor using the Tributary Area Theory and, at the same time, calculating 

the recovery. In view of the difficulty of dimensioning, a better use of the deposit and the safety 

of the excavation, the present work propose another methodology for the dimensioning of 

rooms and pillars. For this purpose, an optimization algorithm based on the metaheuristic 

Iterated Local Search (ILS) using the Variable Neighborhood Descent (VND) procedure as the 

Local Search Method was implemented in software Lazarus. The computational application, 

named DPM (Mine Pillar Design), aims to maximize the recovery of the deposit and, at the 

same time, meet specified geomechanical and operational parameters. The algorithm was tested 

using data found from the literature. In the first test, relating to an illustrative example, the 

solution found by the developed software was close to that found by the nonlinear mathematical 

programming model using the same parameters and input data. In the second test, related to a 

gallery of the Urucum Mine, located in Corumbá - MS, the dimensions found by the software 

DPM of 9.96 meters for the pillars and 9.86 meters for the span would increase the recovery of 

the mine by approximately 27% if compared to the dimensions used in the mine of 15 meters 

for the pillars and 5 meters for the span. This proximity and improvement in solutions and the 

fulfillment of all geomechanical and operational parameters corroborate the efficiency of 

metaheuristic techniques and the validation of the model for design of pillars of underground 

mines. It is believed that this methodology is useful in the preliminary evaluation phase of the 

stability of the pillars replacing the traditional approach with trial and error. 

 

Keywords: Underground mining; Operational research; Mine pillar design; Metaheuristic 

optimization; Tributary area theory 
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1 INTRODUÇÃO 

A Pesquisa Operacional (PO) é a área da ciência que estuda, desenvolve e aplica métodos que 

auxiliam na tomada de melhores decisões em diversas áreas da atuação humana. No setor 

mineral, a PO é considerada uma boa ferramenta para auxiliar na resolução de problemas como 

mistura de minérios, alocação de equipamentos, dimensionamento de lotes de produção etc. 

Entretanto, existem alguns problemas neste setor que ainda são resolvidos de maneira 

convencional, sem utilizar um apoiador para a tomada de decisão. Um exemplo é o 

dimensionamento de minas subterrâneas que operam pelo método de câmaras e pilares. Neste 

método de lavra, as operações de produção são realizadas nos vãos delimitados por pilares que 

são constituídos do próprio minério e atuam como estrutura de suporte natural para a coluna de 

rocha sobrejacente. 

O dimensionamento destas estruturas é feito, ainda hoje, por uma abordagem convencional que 

consiste basicamente em definir, por tentativa e erro, um arranjo no qual a estabilidade dos 

pilares seja garantida por um fator de segurança previamente definido como critério de projeto. 

As tensões médias atuantes no pilar são calculadas por uma formulação aproximada, 

usualmente a Teoria da Área Tributária e, a sua resistência, por meio de fórmulas empíricas 

consagradas na literatura. O valor do fator de segurança encontrado é, então, comparado ao 

fator de segurança definido e a recuperação é calculada. O processo é repetido por tentativa e 

erro até que seja atingida uma solução satisfatória.  

Uma maneira de se obter a máxima recuperação de um arranjo de pilares sem prejudicar a 

segurança em subsolo é por meio dos modelos de otimização da Pesquisa Operacional. Alguns 

autores como Figueiredo e Curi (2004), Souza (2011) e Lara (2014) propuseram o 

dimensionamento de câmaras e pilares utilizando os modelos de programação matemática não 

lineares. Estes modelos têm o objetivo de maximizar a recuperação respeitando as restrições 

operacionais e geomecânicas. Os resultados encontrados nos trabalhos citados foram 

satisfatórios e atenderam às restrições especificadas. Entretanto, na maioria dos casos, a solução 

encontrada pelo modelo de programação matemática é um ótimo local (que pode estar distante 

do ótimo global) havendo, por isso, a possibilidade de ser melhorada. Tendo em vista esta 

possibilidade e o fato de não ter sido encontrado na literatura estudos que abordam o 

dimensionamento de câmaras e pilares utilizando outras técnicas da pesquisa operacional, este 

trabalho propõe resolver o problema utilizando métodos metaheurísticos para o 
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dimensionamento dos pilares. Essa técnica explora o espaço das soluções com a possibilidade 

de escapar de muitos ótimos locais na busca por soluções melhores. 

Para tanto, foi implementado um algoritmo que utiliza procedimentos heurísticos/ 

metaheurísticos capazes de encontrar boas soluções para o dimensionamento de arranjos de 

pilares buscando maximizar a recuperação da jazida atendendo, ao mesmo tempo, os 

parâmetros de segurança do pilar e os parâmetros operacionais e geomecânicos dos vãos em 

um tempo aceitável.  
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral  

Este trabalho tem como objetivo geral construir um modelo heurístico/metaheurístico para o 

dimensionamento de câmaras e pilares de minas subterrâneas. 

 

2.2 Objetivos específicos 

a) Desenvolver um aplicativo computacional para o dimensionamento de câmaras e pilares de 

minas subterrâneas; 

b) Implementar o modelo heurístico/metaheurístico no software Lazarus que visa maximizar 

a recuperação da jazida atendendo, ao mesmo tempo, os parâmetros de segurança, 

operacionais e geomecânicos da mina; 

c) Propor que utilize a Teoria da Área Tributária ou a generalização do Método de Coates para 

3D para o cálculo das tensões médias atuantes nos pilares e as fórmulas empíricas de 

resistência para o cálculo da resistência dos pilares; 

d) Implementar a metaheurística Iterated Local Search (ILS), tendo como método de Busca 

Local o procedimento Variable Neighborhood Descent (VND), no desenvolvimento do 

software; 

e) Utilizar o software desenvolvido para definir as dimensões de pilares e vãos em cenários-

teste, buscando atender a todas restrições estabelecidas previamente.  
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1 Lavra por câmaras e pilares 

A lavra por câmaras e pilares é um método de suporte natural feito com a extração de minério 

em câmaras paralelas espaçadas de forma conveniente, abandonando minério sob as formas de 

pilares adequadamente dimensionados para sustentação do teto e do maciço rochoso de 

cobertura. A Figura 1 ilustra uma estrutura comum de lavra pelo método.  

Figura 1: Método de lavra por câmaras e pilares. 

 

Fonte: Brady e Brown, 1993. 

As operações de produção são conduzidas em aberturas denominadas câmaras, as quais se 

prestam a múltiplos propósitos, a saber: fonte de minério, acesso de pessoal, vias de transporte, 

circulação de ar etc. (FIGUEIREDO e CURI, 2004). Já os pilares funcionam como estrutura de 

suporte natural do teto e do maciço rochoso de cobertura o que exige que tais estruturas sejam 

efetivamente dimensionadas e que haja um rígido controle das condições geomecânicas do 

maciço.  

Os pilares podem assumir diferentes geometrias conforme apresentado na figura 2. As 

diferentes formas geométricas dos pilares e a sua disposição acarretam recuperações diferentes. 

Hartman (1987) diz que a máxima recuperação da jazida pode oscilar entre 40 e 60% para minas 

sem recuperação posterior dos pilares e pode chegar a 80% com a recuperação. Segundo Souza 

(2011), geralmente o minério abandonado sob a forma de pilares é irrecuperável e, quando 

recuperável, recorre-se a utilização de backfill, o que pode ser um fator limitante de aplicação 

do método em elevadas profundidades devido ao elevado custo.  
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Figura 2: Vista em planta de diferentes geometrias de pilares e suas principais grandezas. 

Pilares quadrados Pilares retangulares 

  
  

Pilares barreira Pilares irregulares 

  
Fonte: Adaptada de Hoek e Brown, 1980. 

Sendo: 

𝑊𝑝  : largura do pilar 

𝐿𝑝  : comprimento do pilar 

𝑊𝑜  : largura da câmara 

𝐿𝑜  : comprimento da câmara 

O método de lavra por câmaras e pilares é usado preferencialmente para depósitos de pequena 

profundidade (até 450m para carvão; até 600-700m para minérios metálicos; até 900-1000m 

para potássio). É aplicado a minérios e rochas encaixantes razoavelmente competentes com 

disposição sub-horizontais ou levemente inclinados (mergulho inferior a 30º) (HARTMAN, 

1987; BRADY e BROWN, 1985). Caracteriza-se por ser um método de médio custo, facilmente 

mecanizado e com design relativamente simples (SOUZA, 2011).  

Esse método de lavra é considerado um dos mais antigos e populares nos Estados Unidos. No 

Brasil o método é empregado em algumas minas, como a mineração de carvão em Santa 

Catarina, a extração de zinco-chumbo em Morro Agudo (MG), a extração de manganês na mina 

de Urucum (MS) e a extração de potássio em Taquari-Vassouras (SE). 
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3.2 Dimensionamento de câmaras e pilares 

O dimensionamento de um arranjo geométrico de câmaras e pilares depende das condições 

operacionais (área mínima para ventilação adequada das frentes, gabarito apropriado ao tráfego 

dos equipamentos de carga e transporte etc.), das condições geomecânicas (características de 

resistência do minério e das rochas sobrejacentes) e geométricas (potência, profundidade do 

depósito etc). 

O projeto de dimensionamento pode ser feito em duas etapas. Na primeira etapa, são 

estabelecidas as dimensões dos vãos compatíveis com as condições operacionais. Esses podem 

ser estimados empregando diferentes métodos empíricos como, por exemplo, o de Mathews-

Potvin (POTVIN et al., 1989), teoria das vigas elásticas (GOODMAN, 1989) ou cálculo de 

vigas ou lajes de Voussoir (BRADY e BROWN, 2004). Se os vãos estabelecidos são 

autossustentáveis, passa-se para a segunda etapa, na qual serão estabelecidas as dimensões dos 

pilares. Caso contrário, ou as dimensões são revistas alterando-se as condições operacionais ou 

é prevista a utilização de algum tipo de suporte para o teto, conforme o que seja mais 

conveniente do ponto de vista econômico (FIGUEIREDO e CURI, 2004). 

Na segunda etapa, os pilares são dimensionados na tentativa de aumentar a recuperação da lavra 

sem prejudicar a segurança em subsolo e evitar a subsidência em superfície. No 

dimensionamento, os pilares são considerados como elementos de suporte estrutural da mina 

segundo os seguintes critérios (LÓPEZ, 2011):  

a) Determinação da tensão média atuante no pilar. 

b) Estimativa da resistência do pilar em função das suas dimensões, forma e propriedades 

geomecânicas do maciço rochoso local. 

c) Adoção de um Fator de Segurança (FS) como critério de projeto.  

 

3.2.1 Determinação das tensões médias que atuam nos pilares 

As tensões médias ou carga total podem ser determinadas através da Teoria da Área Tributária 

- TAT (BRADY e BROWN, 1985), do método de Coates (COATES, 1981), métodos analíticos 
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como o de vigas sobre base elástica (SALAMON e ORAVECZ, 1976), método da 

Convergência-Confinamento (GILL et al., 1994) entre outros.  

 

Teoria da Área Tributária 

O método mais simplista e conservador dentre as hipóteses existentes para a determinação da 

tensão média é a Teoria da Área Tributária (TAT). Segundo Brady e Brown (1985), a teoria 

baseia-se, exclusivamente, em noções elementares de equilíbrio estático de tensões, 

considerando apenas cargas na direção vertical. Em resumo, cada pilar é responsável por 

suportar um determinado volume do maciço rochoso sobrejacente. A figura 3 ilustra a Teoria 

da Área Tributária. 

Figura 3: Representação da área tributária de um pilar em um arranjo uniforme de pilares. 

 
Fonte: Herrera, 2013. 

Sendo: 

𝑊𝑝 : largura do pilar 

𝐿𝑝 : comprimento do pilar 

𝑊𝑜 : largura da câmara 

𝐿𝑜 : comprimento da câmara 

𝜎𝑣  : tensão vertical in situ 

𝜎𝑝 : tensão média no pilar 
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O valor da tensão vertical (𝜎𝑣 ) das equações (3.2) e (3.10) normalmente é estimado pela 

hipótese litostática usual (BRADY e BROWN, 2004) em que apenas o peso do maciço rochoso 

sobrejacente é considerado conforme a equação (3.1). 

𝜎𝑣 = 𝛾 ∙ 𝑧 (3.1) 

Em que: 

𝜎𝑣  : tensão vertical in situ 

𝛾 : peso específico do maciço rochoso sobrejacente 

𝑧 : profundidade 

Desta forma, a tensão média em um pilar (𝜎𝑝) para um arranjo uniforme de pilares pode ser 

calculada pela equação (3.2) segundo Brady e Brown (1985).  

𝜎𝑝 = 𝜎𝑣 (
𝐴𝑡 

𝐴𝑝
) (3.2) 

  

a) Pilares quadrados 
𝜎𝑝 = 𝜎𝑣 (

(𝑊𝑝 + 𝑊𝑜)
2

(𝑊𝑝)
2 ) (3.3) 

b) Pilares retangulares 
𝜎𝑝 = 𝜎𝑣 (

(𝑊𝑝 + 𝑊𝑜)(𝐿𝑝 + 𝐿𝑜)

(𝑊𝑝𝐿𝑝)
) (3.4) 

c) Rib-pillar 
𝜎𝑝 = 𝜎𝑣 (

(𝑊𝑝 + 𝑊𝑜)

(𝑊𝑝)
) (3.5) 

Em que: 

𝜎𝑝 : tensão média no pilar 

𝜎𝑣  : tensão vertical in situ 

𝐴𝑡 : área total do pilar (em planta) 

𝐴𝑝 : área da seção tranversal do pilar (em planta) 

𝑊𝑝 : largura do pilar 

𝐿𝑝 : comprimento do pilar 

𝑊𝑜 : largura da câmara 

𝐿𝑜 : comprimento da câmara 
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A recuperação (R) é definida como a razão entre o volume lavrado e o volume total. 

Considerando um arranjo uniforme de pilares, a recuperação será dada pelas equações (3.6) a 

(3.9).  

𝑅 =
𝑉𝑙

𝑉𝑡
=

𝐴𝑙ℎ

𝐴𝑡ℎ
=

𝐴𝑙

𝐴𝑡
=

𝐴𝑡 − 𝐴𝑝

𝐴𝑡
= 1 −

𝐴𝑝

𝐴𝑡
 (3.6) 

  

a) Pilares quadrados 
𝑅 = 1 − (

𝑊𝑝
2

(𝑊𝑝 + 𝑊𝑜)
2) (3.7) 

b) Pilares Retangulares 
𝑅 = 1 − (

(𝑊𝑝𝐿𝑝)

(𝑊𝑝 + 𝑊𝑜)(𝐿𝑝 + 𝐿𝑜)
) (3.8) 

c) Rib-pillar 
𝑅 = 1 − (

(𝑊𝑝)

(𝑊𝑝 + 𝑊𝑜)
) (3.9) 

Em que: 

R : recuperação de minério 

ℎ : altura do pilar 

𝐴𝑙  : área lavrada (em planta) 

𝐴𝑡 : área total (em planta) 

𝐴𝑝 : área da seção tranversal do pilar (em planta) 

𝑊𝑝 : largura do pilar 

𝐿𝑝 : comprimento do pilar 

𝑊𝑜 : largura da câmara 

𝐿𝑜  comprimento da câmara 

De uma forma geral, a tensão média no pilar pode ser expressa em função da recuperação (R) 

mediante a equação (3.10).  

𝜎𝑝 =
𝜎𝑣

1 − 𝑅
 (3.10) 

Sendo: 

𝜎𝑝 : tensão média no pilar 

𝜎𝑣  : tensão vertical in situ 

R : recuperação de minério 
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Brady e Brown (2004) apresentam diversas limitações implícitas ao procedimento da TAT para 

determinação da tensão axial no pilar: 

a) A tensão média no pilar é puramente uma quantidade conveniente para representar o 

estado de carregamento do pilar em uma direção dada. 

b) A Teoria da Área Tributária restringe-se à análise da componente de tensão normal (pré-

lavra) atuante paralelamente ao eixo dos pilares desconsiderando outras componentes 

do campo de tensões atuante. 

c) O efeito da localização do pilar dentro do corpo do minério é ignorado. Assim, pilares 

centrais receberiam o mesmo carregamento que pilares próximos aos limites do corpo, 

o que não é verdadeiro. 

De maneira geral, a Teoria da Área Tributária só é aproximadamente correta quando houver 

grande extensão de lavra e, portanto, grande número de pilares, e a profundidade for pequena 

em relação àquela extensão (SOUZA, 2011). 

Oyangüren et al. (1984) discutem as tensões nos pilares levando em consideração a inclinação 

do depósito. Essas são descritas abaixo. 

a) Camadas horizontais e pilares normais às camadas 

A figura 3 ilustra o esforço aplicado a um pilar de acordo com a Teoria da Área Tributária. 

Neste caso admite-se uma tensão normal média uniforme como aproximação. Quando os pilares 

são submetidos à compressão em sua maior parte e são suficientemente esbeltos (i.e., a razão 

altura/largura é maior que 1,5), os cálculos da resistência dos pilares são feitos tendo em conta 

que o pilar trabalha à compressão simples. 

b) Camadas inclinadas e pilares normais às camadas 

Neste caso, a distribuição de tensões nos pilares é definida pela resultante das componentes 

vertical e horizontal. A componente vertical, 𝐹𝑉, representa o peso (área tributária) do terreno, 

e a componente horizontal, 𝐹𝐻, é a força devido ao empuxo lateral do terreno. A figura 4 mostra 

as forças atuantes no pilar perpendiculares à camada inclinada.  
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(a) (b) 

Figura 4: Forças atuantes no pilar perpendiculares à camada inclinada. 

 

 

 

 

Fonte: a) Souza, 2011; b) Oyangüren et al., 1984. 

Sendo: 

𝑊𝑜 : largura da câmara 

𝑊𝑝 : largura do pilar 

𝛾 : peso específico do maciço rochoso sobrejacente 

𝑧 : profundidade 

𝑘 : razão das tensões in situ, ou seja, tensões horizontais médias/tensões verticais 

𝜃 : mergulho do corpo mineralizado 

𝐹𝑉 : força vertical atuante no pilar 

𝐹𝐻 : forca horizontal atuante no pilar 

𝑁𝑉 : força normal vertical atuante no pilar 

𝑁𝐻 : forca normal horizontal atuante no pilar 

Assumindo que o depósito tenha um mergulho 𝜃, profundidade 𝑧 e peso específico da rocha 

sobrejacente 𝛾, as forças atuantes 𝐹𝑉, 𝐹𝐻 e a força resultante 𝑅 são calculadas pelas equações 

(3.11), (3.12) e (3.15), respectivamente (OYANGÜREN et al., 1984). 

𝐹𝑉 = 𝛾𝑧(𝑊𝑜 + 𝑊𝑝)𝑐𝑜𝑠𝜃 = 𝜎𝑣(𝑊𝑜 + 𝑊𝑝)𝑐𝑜𝑠𝜃 (3.11) 

𝐹𝐻 = 𝑘𝛾𝑧(𝑊𝑜 + 𝑊𝑝)𝑠𝑒𝑛𝜃 = 𝑘𝜎𝑣(𝑊𝑜 + 𝑊𝑝)𝑠𝑒𝑛𝜃 (3.12) 

𝜎𝑝 =
𝑁𝑉+𝑁𝐻

𝑊𝑝
 (3.13) 

𝜎𝑝 =
𝐹𝑉𝑐𝑜𝑠𝜃 + 𝐹𝐻𝑠𝑒𝑛𝜃

𝑊𝑝
 (3.14) 

Desta forma, o valor da tensão no pilar 𝜎𝑝 pode ser calculado pela equação (3.15) 

(OYANGÜREN et al., 1984). 
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𝜎𝑝 =
𝛾𝑧(𝑊𝑜 + 𝑊𝑝)(𝑐𝑜𝑠2𝜃 + 𝑘𝑠𝑒𝑛2𝜃)

𝑊𝑝
 (3.15) 

c) Camadas inclinadas e pilares inclinados em relação à normal das camadas (Figura 5) 

Troumbatchev e Melnikov (1964) mostraram que as concentrações de tensões são reduzidas e 

tornam mais uniformes ao alinhar a direção das paredes do pilar com a direção da força 

resultante (R). Desta forma, a capacidade resistente pode ser aproveitada ao máximo. A figura 

5 apresenta as forças atuantes no pilar não perpendiculares à camada inclinada. 

 

Figura 5: Forças atuantes no pilar inclinado em relação à normal das camadas. 

 

Fonte: adaptado de Souza, 2011. 

Sendo: 

𝑊𝑜 : largura da câmara 

𝑊𝑝 : largura do pilar 

𝛾 : peso específico do maciço rochoso sobrejacente 

𝑧 : profundidade 

𝑘 : razão das tensões in situ 

𝜃 : mergulho do corpo mineralizado 

𝐹𝑉 : força vertical atuante no pilar 

𝐹𝐻 : forca horizontal atuante no pilar 

𝑅 : força resultante atuante no pilar 

𝛼 : inclinação do eixo dos pilares em relação à normal da camada mineralizada 

𝜆 : ângulo que a direção da força resultante 𝑅 faz com a força vertical atuante no pilar 
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A equação (3.20) (OYANGÜREN et al., 1984) determina uma inclinação ótima dos pilares 

para que a distribuição de tensões seja a mais uniforme possível. 

tan(𝜆) =
𝐹𝐻

𝐹𝑉
 (3.16) 

tan( 𝜃 − 𝛼) =  
𝑘𝜎𝑣(𝑊𝑜 + 𝑊𝑝)𝑠𝑒𝑛𝜃

𝜎𝑣(𝑊𝑜 + 𝑊𝑝)𝑐𝑜𝑠𝜃
 (3.17) 

tan( 𝜃 − 𝛼) =  𝑘𝑡𝑎𝑛(𝜃) (3.18) 

𝜃 − 𝛼 = tan−1(𝑘𝑡𝑎𝑛(𝜃)) (3.19) 

𝛼 = 𝜃 − tan−1(𝑘𝑡𝑎𝑛(𝜃)) (3.20) 

A força resultante 𝑅 atuante no pilar inclinado em relação à normal das camadas pode ser 

calculada pela equação (3.21) conforme Oyangüren et al., 1984. A sua dedução é mostrada no 

Anexo desse trabalho. 

𝑅 = 𝑘𝛾𝑧(𝑊𝑜 + 𝑊𝑝)
𝑠𝑒𝑛𝜃

𝑠𝑒𝑛(𝜃 − 𝛼)
 (3.21) 

𝜎𝑝 = 𝑅𝑐𝑜𝑠𝛼 (3.22) 

Desta forma, o valor da tensão no pilar 𝜎𝑝 pode ser calculado pela equação (3.23). 

𝜎𝑝 = (
𝑘𝛾𝑧(𝑊𝑜 + 𝑊𝑝)𝑠𝑒𝑛𝜃

𝑊𝑝(𝑠𝑒𝑛(𝜃 − 𝛼))
) 𝑐𝑜𝑠𝛼 (3.23) 

 

Método de Coates 

A Teoria da Área Tributária ignora em seu cálculo algumas propriedades geométricas e 

geomecânicas que o método de Coates leva em consideração, sendo elas a localização do pilares 

dentro da zona de lavra, o comprimento (finito) do painel de lavra, a altura dos pilares, a 

magnitude das tensões horizontais e módulos de deformabilidade das rochas encaixantes e da 

litologia dos pilares (COATES, 1973).  
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Coates (1981) propôs uma solução baseada nas deflexões das escavações de lavra para incluir 

o efeito dessas propriedades no problema. Ele estabelece que a deflexão total dos pilares ∆𝛿𝑝, 

resultante da lavra, é diretamente proporcional ao aumento da tensão nos mesmos e considera 

que esta deflexão pode ser decomposta em quatro componentes como:  

a) Deflexão para dentro (convergência) devida à escavação completa do painel (R = 100%) 

somada à deflexão devida à compressão do maciço pelas tensões in situ (figura 6a); 

b) Deflexão vertical devida à eliminação do confinamento lateral dos pilares , associada a 

um efeito de Poisson de extensão horizontal (figura 6b); 

c) Deflexão reversa das rochas encaixantes devida à reação de todos os pilares distribuída 

uniformemente (sentido contrário da deflexão de convergência) (figura 6c); 

d) Deflexão reversa (divergente) devida à penetração dos pilares nas rochas encaixantes 

que se associa a uma concentração local da tensão média (reação de todos os pilares 

distribuída uniformemente) (figura 6d). 

Figura 6: Componentes da deflexão total nos pilares. (a) Deflexão para dentro devida à escavação completa do 

painel; (b) Deflexão devida à eliminação do confinamento lateral dos pilares; (c) Deflexão reversa das rochas 

encaixantes devida à reação dos pilares; (d) Deflexão reversa devida à penetração dos pilares nas rochas 

encaixantes. 

 
 

(a) (b) 

  

  
(c) (d) 

  

Fonte: Hermano e Figueiredo, 2014. 
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Coates (1981) deduziu uma expressão para o acréscimo total de tensão em rib-pillars (equação 

3.24) com base nas expressões da teoria da elasticidade (JAEGER e COOK, 1979) para todas 

as componentes da deflexão líquida, as quais podem ser aplicadas e simplesmente superpostas.  

∆𝜎𝑝 = (𝐶𝐶)𝜎𝑉 = (
2𝑅 − 𝑘ℎ(1 − 𝑤) − 𝑊𝑝𝑘𝑁ℎ

𝑁ℎ + 2(𝑅 − 1) (1 +
1
𝑛) + 2𝑅𝑏

(1 − 𝑤)
𝜋

)𝜎𝑉  (3.24) 

Sendo: 

𝑁 =
𝑀

𝑀𝑝
 (3.25) 

ℎ =
𝐻𝑝

𝐿
 (3.26) 

𝑏 =
𝑊𝑝

𝐿
 (3.27) 

𝑘 =
𝜎𝐻

𝜎𝑉
 (3.28) 

𝑀 =
𝐸𝑐

1 − 𝑣𝑐
2
 (3.29) 

𝑀𝑝 =
𝐸𝑝

1 − 𝑣𝑝
2
 (3.30) 

𝑤 =
𝑣𝑐

1 − 𝑣𝑐
 (3.31) 

𝑅 = 1 −
𝐴𝑝

𝐴𝑡
= 1 − (

𝑛𝑊𝑝

(𝑛 + 1)𝑊𝑝 + 𝑛𝑊𝑜
) (3.32) 

Em que: 

∆𝜎𝑝 : parcela da tensão média no pilar que excede a tensão vertical in situ, 𝜎𝑉 

𝐶𝐶 : carga de Coates 2D 

𝑅 : recuperação 

𝑘 : razão das tensões in situ 

𝜎𝐻 : tensão horizontal in situ 

𝜎𝑉 : tensão vertical in situ 

𝐻𝑝 : altura dos pilares 

𝑣𝑐 : coeficiente de Poisson das rochas encaixantes 

𝐸𝑐 : módulo de elasticidade das rochas encaixantes 

𝑣𝑝 : coeficiente de Poisson dos pilares 
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𝐸𝑝 : módulo de elasticidade dos pilares 

𝐿 : largura total do painel de lavra 

𝑊𝑝 : largura do pilar 

𝐻𝑝 : altura do pilar 

𝑛 : número total de pilares no painel de lavra 

Considerando que a tensão média em rib-pillars é dada pela equação (3.33), tem-se: 

𝜎𝑝 = 𝜎𝑉 (
(𝑊𝑝 + 𝑊𝑜)

(𝑊𝑝)
) = 𝜎𝑉 (1 +

𝑊𝑜

𝑊𝑝
) = 𝜎𝑉 + 𝜎𝑉

𝑊𝑜

𝑊𝑝
 (3.33) 

Desta forma, a tensão média total no pilar (𝜎𝑝
𝑅) é dada pelo somatório da tensão vertical (𝜎𝑉) 

e do acréscimo de tensões (∆𝜎𝑝), conforme equação (3.34). 

𝜎𝑝
𝑅 = 𝜎𝑉 + ∆𝜎𝑝 (3.34) 

Entretanto, esta expressão deduzida por Coates (1965) é relativa a pilares rib-pillars 2D, sendo 

essa a sua principal limitação para o uso prático. Lara e Figueiredo (2014) consideram válido o 

argumento de superposição apresentado por Hoek e Brown (1980) (figura 7) e propuseram, 

com base no mesmo, uma generalização do método de Coates (1965) para 3D. Segundo os 

autores, esta generalização permite determinar as tensões atuantes em pilares quadrangulares 

e/ou retangulares de forma bem mais realista que a fornecidada pela Teoria da Área Tributária, 

permitindo o melhor dimensionamento dos pilares e, consequentemente, maiores recuperações 

na lavra. 

Figura 7: (a) Distribuição de tensão em um rib-pillar Norte-Sul devido à interação dos campos de tensões das 

aberturas Norte-Sul que o ladeiam; (b) idem ao item anterior, na direção Leste-Oeste; (c) distribuição da tensão 

em um pilar quadrado, rodeado por aberturas Norte-Sul e Leste-Oeste, obtida por simples superposição. 

   
(a) (b) (c) 

Fonte: Hoek e Brown (1980). 
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As fórmulações finais propostas por Hermano e Figueiredo (2014) para a carga em pilares 

quadrados e retangulares obtidos pela generalização do método de Coates para 3D são 

apresentadas pelas equações (3.35) e (3.36), respectivamente.



 

 

17 

 

Pilares quadrados   

𝜎𝑝
𝑄 = 𝜎𝑉 + 2𝜎𝑉

(

 
2 [(

𝑛1𝑊𝑝

(𝑛1 + 1)𝑊𝑝 + 𝑛1𝑊𝑜
)] − 𝑘

𝐻𝑝

𝐿
(1 − 𝑤) − 𝑊𝑝𝑘

𝑀
𝑀𝑝

𝐻𝑝

𝐿

𝑀
𝑀𝑝

𝐻𝑝

𝐿
+ 2([(

𝑛1𝑊𝑝

(𝑛1 + 1)𝑊𝑝 + 𝑛1𝑊𝑜
)] − 1) (1 +

1
𝑛1

) + 2 [(
𝑛1𝑊𝑝

(𝑛1 + 1)𝑊𝑝 + 𝑛1𝑊𝑜
)]

𝑊𝑝

𝐿
(1 − 𝑤)

𝜋 )

 

+ 𝜎𝑉

(

 
2 [(

𝑛2𝑊𝑝

(𝑛2 + 1)𝑊𝑝 + 𝑛2𝑊𝑜
)] − 𝑘

𝐻𝑝

𝐿
(1 − 𝑤) − 𝑊𝑝𝑘

𝑀
𝑀𝑝

𝐻𝑝

𝐿

𝑀
𝑀𝑝

𝐻𝑝

𝐿 + 2([(
𝑛2𝑊𝑝

(𝑛2 + 1)𝑊𝑝 + 𝑛2𝑊𝑜
)] − 1) (1 +

1
𝑛2

) + 2 [(
𝑛2𝑊𝑝

(𝑛2 + 1)𝑊𝑝 + 𝑛2𝑊𝑜
)]

𝑊𝑝

𝐿
(1 − 𝑤)

𝜋 )

 

2

 

(3.35) 

Pilares retangulares  

𝜎𝑝
𝑅 = 𝜎𝑉

⌈
⌈
⌈
⌈
⌈
⌈
⌈
⌈
⌈
⌈
⌈
⌈
⌈
⌈
⌈
⌈
⌈
 

1 +

(

 
2 [(

𝑛1𝑊𝑝

(𝑛1 + 1)𝑊𝑝 + 𝑛1𝑊𝑜
)] − 𝑘

𝐻𝑝

𝐿
(1 − 𝑤) − 𝑊𝑝𝑘

𝑀
𝑀𝑝

𝐻𝑝

𝐿

𝑀
𝑀𝑝

𝐻𝑝

𝐿
+ 2([(

𝑛1𝑊𝑝

(𝑛1 + 1)𝑊𝑝 + 𝑛1𝑊𝑜
)] − 1) (1 +

1
𝑛1

) + 2 [(
𝑛1𝑊𝑝

(𝑛1 + 1)𝑊𝑝 + 𝑛1𝑊𝑜
)]

𝑊𝑝

𝐿
(1 − 𝑤)

𝜋 )

 

+

(

 
2[(

𝑛2𝑊𝑝

(𝑛2 + 1)𝑊𝑝 + 𝑛2𝑊𝑜
)] − 𝑘

𝐻𝑝

𝐿
(1 − 𝑤) − 𝑊𝑝𝑘

𝑀
𝑀𝑝

𝐻𝑝

𝐿

𝑀
𝑀𝑝

𝐻𝑝

𝐿
+ 2([(

𝑛2𝑊𝑝

(𝑛2 + 1)𝑊𝑝 + 𝑛2𝑊𝑜
)] − 1) (1 +

1
𝑛2

) + 2 [(
𝑛2𝑊𝑝

(𝑛2 + 1)𝑊𝑝 + 𝑛2𝑊𝑜
)]

𝑊𝑝

𝐿
(1 − 𝑤)

𝜋 )

 

+

(

 
2 [(

𝑛1𝑊𝑝

(𝑛1 + 1)𝑊𝑝 + 𝑛1𝑊𝑜
)] − 𝑘

𝐻𝑝

𝐿
(1 − 𝑤) − 𝑊𝑝𝑘

𝑀
𝑀𝑝

𝐻𝑝

𝐿

𝑀
𝑀𝑝

𝐻𝑝

𝐿 + 2([(
𝑛1𝑊𝑝

(𝑛1 + 1)𝑊𝑝 + 𝑛1𝑊𝑜
)] − 1) (1 +

1
𝑛1

) + 2 [(
𝑛1𝑊𝑝

(𝑛1 + 1)𝑊𝑝 + 𝑛1𝑊𝑜
)]

𝑊𝑝

𝐿
(1 − 𝑤)

𝜋 )

 

×

(

 
2[(

𝑛2𝑊𝑝

(𝑛2 + 1)𝑊𝑝 + 𝑛2𝑊𝑜
)] − 𝑘

𝐻𝑝

𝐿
(1 − 𝑤) − 𝑊𝑝𝑘

𝑀
𝑀𝑝

𝐻𝑝

𝐿

𝑀
𝑀𝑝

𝐻𝑝

𝐿
+ 2([(

𝑛2𝑊𝑝

(𝑛2 + 1)𝑊𝑝 + 𝑛2𝑊𝑜
)] − 1) (1 +

1
𝑛2

) + 2 [(
𝑛2𝑊𝑝

(𝑛2 + 1)𝑊𝑝 + 𝑛2𝑊𝑜
)]

𝑊𝑝

𝐿
(1 − 𝑤)

𝜋 )

 

⌉
⌉
⌉
⌉
⌉
⌉
⌉
⌉
⌉
⌉
⌉
⌉
⌉
⌉
⌉
⌉
⌉
 

 (3.36) 
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Sendo: 

𝑀 =
𝐸𝑐

1 − 𝑣𝑐
2

 (3.37) 

𝑀𝑝 =
𝐸𝑝

1 − 𝑣𝑝
2
 (3.38) 

𝑤 =
𝑣𝑐

1 − 𝑣𝑐
 (3.39) 

Em que: 

𝜎𝑝
𝑄 : tensão atuante nos pilares quadrados 

𝜎𝑝
𝑅 : tensão atuante nos pilares retangulares 

𝑛1 : número de pilares considerados na direção leste-oeste 

𝑛2 : número de pilares considerados na direção norte-sul 

𝜎𝑉 : tensão vertical in situ 

𝑘 : razão das tensões in situ 

𝐻𝑝 : altura dos pilares 

𝑣𝑐 : coeficiente de Poisson das rochas encaixantes 

𝐸𝑐 : módulo de Young das rochas encaixantes 

𝑣𝑝 : coeficiente de Poisson dos pilares 

𝐸𝑝 : módulo de Young dos pilares 

𝐿 : largura total do painel de lavra 

𝑊𝑝 : largura do pilar 

 

3.2.2 Resistência dos Pilares  

Os primeiros estudos que investigaram a resistência de pilares iniciaram-se na década de 60, 

após uma tragédia na mina de carvão de Coalbrook, na África do Sul, onde aproximadamente 

900 pilares da mina entraram em colapso resultando em perda de vidas e equipamentos. A partir 

deste desastre, diversos pesquisadores tentaram elaborar expressões empíricas baseadas em 

ensaios de resistências à compressão, in situ e em laboratório, para estabelecer a resistência dos 

pilares. Essas expressões assumem duas formulações básicas segundo Peng (1986), as quais 

são válidas para pilares prismáticos de base quadrada, sendo representadas pelas equações 

(3.40) e (3.41). 
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𝜎𝑟 = 𝜎𝑐 (𝐴 + 𝐵
𝑊𝑝

𝐻𝑝
) (3.40) 

  

𝜎𝑟 = 𝜎𝑐 

𝑊𝑝
𝛼

𝐻𝑝
𝛽

 (3.41) 

Em que: 

𝜎𝑟  : resistência do pilar 

𝜎𝑐  : resistência do maciço rochoso 

𝑊𝑝 : largura do pilar 

𝐻𝑝 : altura do pilar 

𝐴, 𝐵, 𝛼, 𝛽 
: 

parâmetros que dependem das características do maciço rochoso formador do 

pilar 

A tabela 1 apresenta algumas expressões para determinação da resistência do pilar baseadas em 

observações do comportamento de pilares em diversas minas. 

Tabela 1: Expressões para determinação da resistência do pilar. 

Autor Fórmula de resistência do pilar (MPa) Maciço rochoso 

Obert e Duvall (1967) 𝜎𝑟 = 𝜎𝑐 (0.778 + 0.222
𝑊𝑝

𝐻𝑝
) Rochas duras 

Salamon e Munro 

(1967) 
𝜎𝑟 = 0.79𝜎𝑐

𝑊𝑝
0,46

𝐻𝑝
0,66  Carvão 

Bieniawski (1967) 𝜎𝑟 = 𝜎𝑐 (0.64 + 0.36
𝑊𝑝

𝐻𝑝
) Carvão 

Hedley e Grant (1972) 𝜎𝑟 = 133
𝑊𝑝

0,5

𝐻𝑝
0,75 Quartzitos 

Merwe (1999) 𝜎𝑟 = 𝜎𝑐

𝑊𝑝
0,81

𝐻𝑝
0,76  - 

Lunder e Pakalnis 

(1997) 
𝜎𝑟 = 0.44𝜎𝑐(0.68 + 0.52𝑘) Rochas duras 

Potvin et al. (1989) 𝜎𝑟 = 0.42𝜎𝑐

𝑊𝑝

𝐻𝑝
 

Rochas do 

Canadá 

Mark e Chase (1997) 𝜎𝑟 = 𝜎𝑐 [0.64 + 0.54 (
𝑊𝑝

𝐻𝑝
) − 0.18(

(𝑊𝑝)
2

𝐿𝑝𝐻
)] - 

Fonte: adaptado de Souza, 2011. 
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Em que: 

𝜎𝑟  : resistência do pilar 

𝜎𝑐  : resistência in situ de um cubo da rocha constituinte do pilar 

𝑊𝑝 : largura do pilar 

𝐿𝑝 : comprimento do pilar 

𝑘 : razão das tensões in situ 

𝐻𝑝 : altura do pilar 

Nas expressões empíricas da tabela 1, o fator (𝑊𝑝 𝐻𝑝⁄ ), que define a esbeltez do pilar, é quase 

sempre determinante da resistência. Pilares esbeltos (pequeno 𝑊𝑝 𝐻𝑝⁄ ) são pouco resistentes e 

vice-versa (FIGUEIREDO e CURI, 2004). 

Entretanto, a estimativa da resistência do maciço rochoso é um dos maiores problemas 

enfrentados na fase de projeto de suporte de dimensionamento de pilares em minas segundo 

Goodman (1989). Isso acontece, porque a utilização de diferentes fórmulas empíricas para 

mesma dimensão do pilar oferece resistências diferentes (figura 8), o que implica diferentes 

valores para o fator de segurança. Desta forma, não é possível afirmar qual o valor do fator de 

segurança é mais adequado.  

Figura 8: Gráfico ilustrando o uso de diferentes fórmulas empíricas para o cálculo da resistência de pilar. 

 

Fonte: Peng, 1986 apud Zingano, 2002. 
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Além disso, a maioria das expressões é limitada a pilares com seção resistente equidimensional 

(SOUZA, 2011). Para pilares com seção não equidimensional (retangulares ou longos) não se 

tem, ainda hoje, expressões consagradas pela prática. Mark e Chase (1997), apud Figueiredo e 

Curi (2004), propuseram uma equação, apresentada na tabela 1, que tem tido uma boa aceitação, 

principalmente, na mineração de carvão norte-americana. 

 

3.2.3 Adoção de um Fator de Segurança 

O fator de segurança (FS) é definido como um critério de projeto e assume valores consagrados 

pela prática, obtidos através de retroanálise de casos históricos (FIGUEIREDO e CURI, 2004). 

Este fator tem como finalidade garantir que os pilares não sejam levados à situação de colapso 

e comprometam a estrutura global da mina. Para que isso não ocorra, os pilares devem ser 

sempre submetidos a uma carga menor que a máxima capacidade de resistência. O FS pode ser 

calculado pela equação (3.44). 

 𝐹𝑆 =
𝜎𝑟

𝜎𝑝
 (3.44) 

Sendo: 

𝐹𝑆 : fator de segurança 

𝜎𝑟 : resistência do pilar (MPa) 

𝜎𝑝 : tensão máxima aplicada sobre o pilar. 

Quanto maior o valor do FS, maior será a estabilidade do pilar, entretanto, menor será a 

recuperação do minério. Adotando baixos valores para o FS, próximo de 1,0, há grande risco 

de ocorrer um colapso no pilar e, se isso acontecer, a carga do pilar colapsado será redistribuída 

nos pilares vizinhos, produzindo, assim, uma sobrecarga e ruptura progressiva dos pilares 

circundantes, o que inevitavelmente produziria um efeito dominó (NUNEZ, 2016).   

Uma maneira de evitar a ruptura progressiva dos pilares é a delimitação do arranjo por pilares-

barreira. Estes são colocados para garantir uma maior segurança, uma vez que eles protegem 

um painel contra a propagação descontrolada para outro. 
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3.3 Pesquisa Operacional 

A Pesquisa Operacional (PO) consiste na utilização de métodos que auxiliam na tomada de 

decisão. A primeira atividade formal desse campo de estudo segundo Belfiore e Fávero (2013) 

surgiu durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945) quando um grupo de cientistas 

gerenciaram de maneira eficaz os recursos militares limitados. O resultado positivo alcançado 

por esses cientistas fez com que a Pesquisa Operacional fosse disseminada no mundo.  

Em 1947 George Dantzig foi o primeiro a desenvolver um algoritmo simples denominado 

Simplex para solucionar problemas de programação linear. Este algoritmo permitiu a resolução 

manual de diversos problemas de PO, especialmente aqueles de baixa complexidade. Desde 

então, o conhecimento de Pesquisa Operacional vem ampliando, com sucesso, a otimização em 

diversos segmentos industriais e comerciais. Além disso, o uso de microcomputadores, o rápido 

aumento na velocidade de processamento e na capacidade de memória nos últimos anos 

contribuíram para que PO avançasse ainda mais tornando-se possível soluções de alta 

complexidade. 

Entretanto, mesmo com ferramentas de apoio na tomada de decisão, existem ainda muitos 

profissionais que tomam suas decisões baseadas no consenso geral, em experiências prévias e 

observações empíricas. Não que isso seja errado, mas realizar a tomada de decisão embasada 

em um correto tratamento de dados que considere as incertezas, riscos, custos e complexidades 

inerentes ao processo dão suporte ao processo decisório.  

Na PO, a modelagem de um processo é fundamento para a tomada de decisão. Sua utilização 

faz com que o modelo matemático descrito represente o sistema real, definindo claramente os 

seus objetivos e as principais variáveis envolvidas. Um modelo é composto por três elementos 

principais de acordo com Belfiore e Fávero (2013): 

a) Variáveis de decisão e parâmetros: as variáveis de decisão são as incógnitas que serão 

determinadas pela solução do modelo. Os parâmetros são dados de entrada previamente 

conhecidos do problema; 

b) Função Objetivo: é uma função matemática que determina o valor alvo que se pretende 

alcançar em função das variáveis de decisão e dos parâmetros, podendo ser uma função 

a ser maximizada ou minimizada; 
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c) Restrições: estas podem ser definidas como um conjunto de equações e inequações, às 

quais as variáveis de decisão do modelo devem satisfazer. 

Eom e Kim (2006) apud Belfiore e Fávero (2013) classificam a Pesquisa Operacional em três 

grandes grupos. A figura 9 apresenta uma simplificação desta classificação. 

Figura 9: Ferramentas da Pesquisa Operacional. 

 

Fonte: Eom e Kim, 2006 apud Belfiore e Fávero, 2013 (adaptado). 

 

3.3.1 Modelo de programação matemática 

Nos modelos de Programação Matemática (PM), todas as variáveis envolvidas em sua 

formulação foram identificadas. Eles são compostos por uma função objetivo, geralmente de 

maximização ou de minimização, e um conjunto de restrições do problema que precisam ser 

atendidas. Resolvidos analiticamente, geram uma única solução exata, dita matematicamente 

ótima. Existem diferentes modelos de programação matemática, tais como a programação 

linear, a programação não linear, a programação binária e inteira, entre outras, como mostra a 

figura 9. A formulação geral de um modelo de programação matemática é: 
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Maximize ou Minimize: 𝑓(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥n) 

𝑓(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛) ∶  Função Objetivo 

 

Sujeito a: 

𝑔1(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛) {≤,=,≥} 𝑏1 

𝑔2(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛) {≤,=,≥} 𝑏2 

⋮ ⋮ ⋮ 

𝑔𝑚(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥n) {≤,=,≥} 𝑏𝑛 

 

𝑥𝑗 : Variáveis de decisão, 𝑗 = 1,2, … , 𝑛. 

𝑏𝑖 : Termo independente, quantidade de recursos disponíveis da i-ésima restrição. 

𝑔𝑖(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛) : Representa a restrição 𝑖, 𝑖 = 1,2, … ,𝑚. 

 

𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛 ≥ 0 

A maioria dos trabalhos encontrados na literatura que usaram a PO para o dimensionamento de 

câmaras e pilares trabalhou com um problema padrão de Programação Matemática. Alguns 

autores como Figueiredo e Curi (2004), Souza (2011) e Nunez (2016) formularam um problema 

de dimensionamento via programação não linear com o objetivo de maximizar a recuperação. 

Estes trabalhos fornecem o conteúdo necessário para o entendimento da técnica. 

Segundo Guimarães et al. (2006), a busca pela solução ótima em problemas complexos que 

abordam uma gama de variáveis utilizando modelos de programação matemática pode exigir 

um tempo de processamento inaceitável operacionalmente. Desta forma, boas soluções, isto é, 

aquelas que estão o mais próximo possível da solução ótima e que foram encontradas utilizando 

as técnicas do terceiro grupo (metodologia multicritério de apoio à decisão, análise envoltória 

de dados, inteligência artificial, inteligência computacional, heurísticas e metaheurísticas) 

podem ser aceitas, uma vez que são obtidas em um tempo computacional satisfatório e com 

baixo custo de desenvolvimento.  

Existem na literatura diversas referências que utilizam a Programação Matemática para o 

dimensionamento das câmaras e pilares. Entretanto, para a realização deste estudo, não foram 
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encontrados na literatura trabalhos utilizando as técnicas heurísticas e metaheurísticas para o 

dimensionamento de pilares em minas subterrâneas. Com o uso destas técnicas, é esperado que 

sejam encontrados bons resultados, os quais serão comparados ao dimensionamento realizado 

com os modelos de programação matemática não linear. 

 

3.3.2 Heurísticas e Metaheurísticas 

As heurísticas e metaheurísticas são um campo da PO, da Inteligência Artificial e Inteligência 

Computacional que surgiram como alternativa aos métodos exatos para resolução de problemas 

de otimização de alta complexidade computacional e que não podem ser resolvidos em tempo 

polinomial (BELFIORE e FÁVERO, 2013). 

Uma heurística é definida como um procedimento de busca, guiada por uma regra ou ideia, que 

visa encontrar soluções viáveis para um problema em um tempo satisfatório. Segundo 

Rodrigues (2006), são usadas para decidir a solução mais efetiva para alcançar um objetivo, 

dentre muitas alternativas consideradas.  

Os métodos heurísticos podem ser construtivos ou de refinamento. Segundo Costa (2005), os 

métodos construtivos visam gerar uma solução, elemento por elemento. Sua construção pode 

ser feita de duas formas: a conhecida como gulosa, a qual gera soluções com qualidade superior 

quando comparadas com outras técnicas de construção de solução inicial clássicas, mas 

necessitam de um maior tempo computacional para seu refinamento; e a aleatória, que tem 

como vantagem a simplicidade de implementação e a diversidade de soluções, mas produz 

soluções de baixa qualidade que necessitam de um trabalho maior para o seu refinamento.  

Pantuza Jr. (2011) ressalta que as heurísticas de refinamento, também conhecidas como 

Métodos de Busca Local, partem de uma solução inicial, que pode ser gerada a partir de uma 

heurística construtiva, e procura, no espaço de soluções vizinhas, a solução que melhora o valor 

da função de avaliação do problema. Esta função é utilizada para avaliar a qualidade das 

soluções encontradas pelo procedimento heurístico, permitindo comparar duas soluções 

encontradas para decidir qual é a melhor.  
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Destaca-se entre as heurísticas de refinamento o Método de Descida em Vizinhança Variável 

ou Variable Neighborhood Descent (VND) (seção 4.3), o qual explora o espaço de soluções 

através de trocas sistemáticas de estruturas de vizinhança. 

As técnicas heurísticas clássicas são limitadas, já que a regra estabelecida para a resolução de 

um determinado problema muitas vezes só se aplica a esse problema. As metaheurísticas, no 

entanto, são desenvolvidas para evitar este inconveniente (DESTRO, 2015). 

As metaheurísticas representam uma combinação de procedimentos de busca com estratégias 

de mais alto nível, incluindo intensificação e diversificação, buscando escapar de ótimos locais 

com o intuito de encontrar soluções muito próximas do ótimo global, porém sem garantia da 

otimalidade (BELFIORE e FÁVERO, 2013). Segundo Alves (2007), as metaheurísticas são 

algoritmos que, iterativamente, fazem uso de heurísticas mais internas para obter melhores 

soluções para o problema em questão ultrapassando o ponto de paradas das heurísticas 

tradicionais. 

Costa (2005) também afirma que as metaheurísticas se diferenciam dos Métodos de Busca 

Local por possuírem critério de escolha de uma solução inicial, critério de seleção de uma 

solução vizinha dentro de um espaço de soluções N(s), definição da vizinha N(s) de uma 

solução s, além de critério de parada. 

Melo (2009) relata que uma desvantagem das metaheurísticas é o fato de poderem terminar sua 

execução antes de alcançarem uma solução aceitável, justificável, pois isto pode ocorrer devido 

ao uso de uma solução inicial de baixa qualidade, a ineficiência dos operadores na determinação 

do próximo conjunto de soluções, além da configuração inadequada de parâmetros no 

algoritmo. 

A figura 10 mostra uma representação gráfica de uma solução utilizando o procedimento de 

Busca Local (BL) associado a técnicas metaheurísticas. Uma solução 𝑠∗, presa em um ótimo 

local, é submetida a uma perturbação na tentativa de encontrar soluções melhores, mais 

próximas da solução ótima global. 

Destacam-se, entre as metaheurísticas, os métodos Greedy Randomized Adaptive Search 

Procedures (GRASP), Tabu Search (TS), Simulated Annealing (AS) e Iterated Local Search 

(ILS) (seção 4.3), conhecidos como métodos não populacionais segundo Temponi (2007). 
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Nesses métodos, os movimentos são aplicados para melhorar iterativamente uma solução. Os 

métodos Genetic Algorithms (GA) e Ant Colony Optimization (ACO) são métodos 

populacionais segundo o mesmo autor, em que a busca por soluções melhores se dá através da 

combinação de um conjunto de boas soluções. 

Figura 10: Representação gráfica de uma solução utilizando o procedimento de Busca Local associado a técnicas 

metaheurísticas. 𝐵𝐿 = Busca Local, 𝑓𝑎 = função de avaliação. 

 

Fonte: Lourenço et al., 2003 apud Destro, 2015 (adaptado). 
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4 METODOLOGIA 

4.1 Modelo proposto para o dimensionamento de pilares de minas subterrâneas 

4.1.1 Dados de entrada 

Sejam os seguintes parâmetros de entrada: 

𝜎𝑐 : resistência in situ de um cubo da rocha constituinte do pilar 

𝛾 : peso específico da rocha sobrejacente 

𝐻𝑝 : espessura da camada mineralizada 

𝑧 : profundidade média 

𝑡 : espessura dos estratos sobrejacentes imediatos 

𝜎𝑡 : resistência à tração dos estratos 

𝑡 : espessura dos estratos sobrejacentes imediatos 

𝐸 : módulo de elasticidade da rocha do teto 

𝐿𝑚𝑖𝑛 : largura mínima para o tráfego dos equipamentos 

𝐴𝑚𝑖𝑛 : área mínima para suprimento adequado de ar 

𝑘 : razão das tensões in situ 

𝑐 : coesão das rochas encaixantes 

θ : mergulho da camada mineralizada 

𝛼 : inclinação do eixo do pilar com relação à camada  

∅ : ângulo de atrito da interface pilar-teto 

𝑣𝑒 : coeficiente de Poisson das rochas encaixantes 

𝑣𝑝 : coeficiente de Poisson dos pilares 

𝐸𝑒 : módulo de elasticidade das rochas encaixantes 

𝐸𝑝 : módulo de elasticidade dos pilares 

𝐹𝑆𝑝 : fator de segurança do pilar 

𝐹𝑆𝑡 : fator de segurança do teto 

𝐹𝑆𝑓 : fator de segurança da fundação 

𝛿𝑓𝑠𝑝
−  : penalidade por desvio negativo em relação ao fator de segurança do pilar que 

garante o suporte das rochas sobrejacentes 

𝛿𝑓𝑠𝑓
−  : penalidade por desvio negativo em relação ao fator de segurança da fundação que 

garante a capacidade de carga das fundações dos pilares 

𝛿𝑓𝑙𝑒𝑤𝑜
−  : penalidade por desvio negativo em relação a largura máxima do vão que garante a 

estabilidade à flexão 

𝛿𝑓𝑙𝑒𝑙𝑜
−  : penalidade por desvio negativo em relação ao comprimento máximo do vão que 

garante a estabilidade à flexão 

𝛿𝑓𝑙𝑎𝑤𝑜
−  : penalidade por desvio negativo em relação a largura máxima do vão que garante a 

estabilidade à flambagem 
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𝛿𝑓𝑙𝑎𝑙𝑜
−  : penalidade por desvio negativo em relação ao comprimento máximo do vão que 

garante a estabilidade à flambagem 

𝛿𝑤𝑜𝑚𝑖𝑛
−  : penalidade por desvio negativo em relação a largura do vão mínimo para tráfego 

dos equipamentos 

𝛿𝑙𝑜𝑚𝑖𝑛
−  : penalidade por desvio negativo em relação ao comprimento do vão mínimo para 

tráfego dos equipamentos  

𝛿𝑎𝑚𝑖𝑛
−  : penalidade por desvio negativo em relação a área mínima para suprimento 

adequado de ar  

𝛿𝑑𝑒𝑠
−  : penalidade por desvio negativo em relação a inclinação do eixo do pilar com a 

camada mineral que garante a estabilidade ao deslizamento  

𝛿𝑡𝑜𝑚
−  : penalidade por desvio negativo em relação a inclinação do eixo do pilar com a 

camada mineral que garante a estabilidade ao tombamento 

𝛿𝑟𝑒𝑐 : peso atribuído à recuperação obtida 

 

4.1.2 Variáveis de decisão 

O modelo considera as seguintes variáveis de decisão: 

𝑊𝑜 : largura da câmara 

𝐿𝑜 : comprimento da câmara 

𝑊𝑝 : largura do pilar 

𝐿𝑝 : comprimento da câmara 

𝑑𝑓𝑠𝑝
−  : desvio negativo do fator de segurança do pilar encontrado, em relação ao fator 

de segurança do pilar recomendado 

𝑑𝑓𝑠𝑓
−  : desvio negativo do fator de segurança da fundação encontrado, em relação ao 

fator de segurança da fundação recomendado largura máxima do vão  

𝑑𝑓𝑙𝑒𝑤𝑜
−  : desvio negativo da largura máxima do vão encontrada, em relação a largura 

máxima do vão que garante a estabilidade à flexão 

𝑑𝑓𝑙𝑒𝑙𝑜 
−  : desvio negativo do comprimento máximo do vão encontrado, em relação ao 

comprimento máximo do vão que garante a estabilidade à flexão 

𝑑𝑓𝑙𝑎𝑤𝑜
−  : desvio negativo da largura máxima do vão encontrada, em relação a largura 

máxima do vão que garante a estabilidade à flambagem 

𝑑𝑓𝑙𝑎𝑙𝑜
−  : desvio negativo do comprimento máximo do vão encontrado, em relação ao 

comprimento máximo do vão que garante a estabilidade à flambagem 

𝑑𝑤𝑜𝑚𝑖𝑛
−  : desvio negativo da largura mínima do vão encontrado, em relação a largura 

mínima do vão recomendado para tráfego dos equipamentos 

𝑑𝑙𝑜𝑚𝑖𝑛
−  : desvio negativo do comprimento mínimo do vão encontrado, em relação ao 

comprimento mínimo do vão recomendado para tráfego dos equipamentos 

𝑑𝑎𝑚𝑖𝑛
−  : desvio negativo da área mínima encontrada, em relação a área mínima 

recomendada para suprimento adequado de ar  
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𝑑𝑑𝑒𝑠
−  : desvio negativo do limite superior da inclinação do eixo do pilar com a camada 

mineral que garante a estabilidade ao deslizamento  

𝑑𝑡𝑜𝑚
−  : desvio negativo do limite superior da inclinação do eixo do pilar com a camada 

mineral que garante a estabilidade ao tombamento 

 

4.1.3 Função Objetivo 

A função objetivo está representada pela equação (4.1), indicando que se pretende maximizar 

a recuperação R satisfazendo às restrições operacionais e geomecânicas. 

𝑓𝑜 = 𝑚𝑎𝑥

(

 
 

𝛿𝑟𝑒𝑐𝑅 − (

(𝛿𝑓𝑠𝑝
− |𝑑𝑓𝑠𝑝

− |) + (𝛿𝑓𝑠𝑓
− |𝑑𝑓𝑠𝑓 

− |) + (𝛿𝑤𝑜𝑚𝑖𝑛
−  |𝑑𝑤𝑜𝑚𝑖𝑛 

− |) + (𝛿𝑙𝑜𝑚𝑖𝑛
− |𝑑𝑙𝑜𝑚𝑖𝑛

− |)

+(𝛿𝑓𝑙𝑒𝑤𝑜
− |𝑑𝑓𝑙𝑒𝑤𝑜

− |) + (𝛿𝑓𝑙𝑒𝑙𝑜
− |𝑑𝑓𝑙𝑒𝑙𝑜 

− |) + (𝛿𝑓𝑙𝑎𝑤𝑜
− |𝑑𝑓𝑙𝑎𝑤𝑜 

− |)

+(𝛿𝑓𝑙𝑎𝑙𝑜
− |𝑑𝑓𝑙𝑎𝑙𝑜 

− |) + (𝛿𝑎𝑚𝑖𝑛
− |𝑑𝑎𝑚𝑖𝑛 

− |) +  (𝛿𝑑𝑒𝑠
− |𝑑𝑑𝑒𝑠 

− |) + (𝛿𝑡𝑜𝑚
− |𝑑𝑡𝑜𝑚 

− |)

)

)

 
 

 (4.1) 

 

4.1.4 Restrições 

As restrições utilizadas neste trabalho foram extraídas do trabalho de Figueiredo e Curi (2004) 

e são apresentadas abaixo na formulação geral, sem especificar o tipo de arranjo, as expressões 

para cálculo das tensões e da resistência dos pilares.  

a) Restrição de resistência dos pilares de painel 

A equação (4.3) modela a restrição de resistência dos pilares de painel. Esta relação é 

considerada a restrição geomecânica principal que garante o suporte das rochas sobrejacentes.  

𝐹𝑆𝑝
∗ ≤ 𝐹𝑆𝑝 (4.2) 

𝐹𝑆𝑝
∗ ≤

𝜎𝑟

𝜎𝑝
 (4.3) 

Sendo: 

𝐹𝑆𝑝 : fator de segurança do pilar 

𝐹𝑆𝑝
∗ : fator de segurança recomendado para o pilar 

𝜎𝑟 : resistência do pilar 

𝜎𝑝 : tensão máxima aplicada sobre o pilar 
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b) Restrição à ruptura pelas fundações dos pilares de painel 

A capacidade de cargas das fundações dos pilares é outro fator importante que se deve avaliar 

para manter a estabilidade do pilar. Segundo Brady e Brown (1985) há possibilidade de ruptura 

das fundações dos pilares, principalmente nos pilares pouco esbeltos, de alta resistência. Este 

mecanismo de colapso é analisado de maneira similar às capacidades de carga (𝑞b) de 

fundações rasas em estruturas civis (equação 4.4). 

𝑞𝑏(𝑊𝑝, 𝐿𝑝) =
1

2
𝛾𝑊𝑝𝑁𝛾𝑆𝛾 + 𝑐 cot 𝜙 𝑁𝑞𝑆𝑞 − 𝑐 cot 𝜙 (4.4) 

Em que 𝑆𝛾 e 𝑆𝑞 são os fatores de forma e 𝑁𝑐, 𝑁𝑞 e 𝑁𝛾 são os fatores de capacidade de carga 

adimensionais e são definidos por Vesic (1975) conforme expressões (4.5) a (4.9): 

𝑆𝛾 = 1.0 − 0.4(
𝑊𝑝

𝐿𝑝
) (4.5) 

𝑆𝑞 = 1.0 + sin𝜙 (
𝑊𝑝

𝐿𝑝
) (4.6) 

𝑁𝑐 = (𝑁𝑞 − 1) cot 𝜙 (4.7) 

𝑁𝑞 = 𝑒𝜋 tan𝜙𝑡𝑎𝑛2 (
𝜋

4
+

𝜙

2
) (4.8) 

𝑁𝛾 = 1,5(𝑁𝑞 − 1) tan𝜙 (4.9) 

Sendo: 

𝑞𝑏 : capacidade de carga das fundações 

𝑊𝑝 : largura do pilar 

𝐿𝑝 : comprimento do pilar 

𝛾 : peso específico da rocha encaixante  

𝑐 : coesão da rocha encaixante 

𝜙 : ângulo de atrito da rocha encaixante 

A equações (4.10) e (4.11) modelam a restrição relativa à ruptura pelas fundações dos pilares 

de painel. 
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𝐹𝑆𝑓
∗ ≤ 𝐹𝑆𝑓 (4.10) 

𝐹𝑆𝑓
∗ ≤

𝑞𝑏

𝜎𝑝
 (4.11) 

Sendo: 

𝐹𝑆𝑓 : fator de segurança da fundação 

𝐹𝑆𝑓
∗ : fator de segurança recomendado para a fundação 

𝑞𝑏 : capacidade de carga das fundações 

𝜎𝑝 : tensão máxima aplicada sobre o pilar 

Sobre o vão das câmaras incidem restrições operacionais e geomecânicas. As restrições (4.12) 

e (4.13) são de natureza geomecânica e tentam satisfazer aos requisitos de estabilidade do teto. 

Elas fazem referência à teoria clássica das vigas elásticas (GOODMAN, 1989), em que se 

admite que o teto das câmaras funciona como vigas bi-engastadas. 

c) Condição de estabilidade à flexão dos estratos 

max (𝑊𝑜, 𝐿𝑜) ≤ √
2𝜎𝑡

𝛾𝐹𝑆𝑡
 (4.12) 

d) Condição de estabilidade à flambagem dos estratos 

max (𝑊𝑜 , 𝐿𝑜) ≤ √
𝜋2𝐸𝑡2

60𝜎𝐻𝐹𝑆𝑡
 (4.13) 

Sendo: 

𝑊𝑜 : largura do vão 

𝐿𝑜 : comprimento do vão 

𝜎𝑡 : resistência a tração dos estratos 

𝛾 : peso específico da rocha sobrejacente 

𝑡 : espessura dos estratos sobrejacentes imediatos 

𝐹𝑆𝑓 : fator de segurança do teto definido como critério de projeto 

𝐸 : módulo de elasticidade da rocha do teto 

𝜎𝐻 : tensão horizontal atuante no maciço rochoso 
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As restrições (4.14) e (4.15) são operacionais, dependentes do vão mínimo requerido para o 

tráfego dos equipamentos e da área mínima necessária para suprimento adequado de ar, 

respectivamente. 

e) Restrição que garante o vão mínimo para tráfego dos equipamentos 

𝑚𝑎𝑥 (𝑊𝑜,𝐿𝑜) ≥ 𝐿𝑚𝑖𝑛 (4.14) 

f) Restrição que garante a área mínima para suprimento adequado de ar 

𝑚𝑎𝑥 (𝑊𝑜𝐻𝑝, 𝐿𝑜𝐻𝑝) ≥ 𝐴𝑚𝑖𝑛 (4.15) 

Em que: 

𝑊𝑜 : largura do vão 

𝐿𝑜 : comprimento do vão 

𝐿𝑚𝑖𝑛  Largura mínima do vão para tráfego de equipamentos 

𝐻𝑝 : Altura do pilar 

𝐴𝑚𝑖𝑛  Área mínima necessária para suprimento adequado de ar 

Ademais, foram incluídas no modelo duas restrições apresentadas por Souza (2011), ao se tratar 

de uma lavra por câmaras e pilares inclinados. Estas restrições buscam satisfazer os requisitos 

de estabilidade do pilar ao deslizamento (4.16) e ao tombamento (4.17), respectivamente. 

g) Condição da estabilidade dos pilares ao deslizamento 

tan(𝛼) ≤ tan(∅) (4.16) 

h) Condição da estabilidade dos pilares ao tombamento 

tan(𝛼) ≤
𝑊𝑝

𝐻𝑝
+ 𝑠𝑒𝑛(𝛼) (4.17) 

Sendo: 

𝑊𝑝 : largura do pilar 

𝐻𝑝 : altura do pilar 

𝛼 : inclinação do eixo dos pilares em relação à normal da camada mineralizada 

∅ : ângulo de atrito da interface pilar-teto 
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4.2 Modelagem heurística do problema abordado 

Neste trabalho, o modelo proposto para o dimensionamento de pilares de minas subterrâneas 

foi utilizado em um algoritmo de otimização baseado na metaheurística Iterated Local Search 

(ILS) (seção 4.2.1), tendo como método de Busca Local o procedimento Variable 

Neighborhood Descent (VND) (seção 4.2.2). O aplicativo computacional gerado a partir da 

implementação do modelo recebeu o nome de DPM (acrônimo de Dimensionamento de 

Pilares de Mina). A seguir são descritas características da modelagem. 

4.2.1 Representação da Solução e Geração de uma solução inicial 

A solução para o problema do dimensionamento de pilares de duas dimensões é apresentada 

em uma matriz quadrada 𝐷2×2. Nesta matriz, cada linha representa uma estrutura a ser 

dimensionada (pilar e vão), e as colunas “W (m)” e “L (m)”, respectivamente, representam a 

largura e o comprimento, em metros, dessas estruturas.  

Uma solução inicial (dimensões do pilar e do vão representadas por números inteiros entre 0 e 

20 metros) é gerada aleatoriamente com auxílio de uma semente para geração de números 

aleatórios. Esta solução é apresentada na matriz “Dimensões”. A tabela 2 ilustra um exemplo 

desta forma de representação para um pilar retangular com largura de 9 m e comprimento de 

11 m e vão de largura 4 m e comprimento 6 m.  

Tabela 2: Representação de uma solução no aplicativo DPM. 

 

 

4.2.2 Avaliação de um solução 

A qualidade de uma solução é avaliada pela sua função de avaliação, denominada 𝑓𝑎. Esta tem 

a finalidade de determinar se uma solução é melhor ou pior que outra. Neste trabalho, a função 

de avaliação utilizada foi de maximização, expressa pela equação (4.18), em que cada 

componente pode ser hierarquizada por pesos diferentes. Estes definem a importância e 

W (m) L (m)

Pilar 9 11

Vão 4 6
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prioridade da restrição, sendo considerado um fator de penalização caso os valores encontrados 

pela solução 𝑠 sejam diferentes dos valores recomendados pelas restrições. Assim, uma solução 

será escolhida como a melhor solução entre um conjunto de soluções, porque possui o maior 

valor da função avaliação. 

𝑓𝑎(𝑠) =  𝛿𝑟𝑒𝑐𝑅(𝑠) − ∑𝛿𝑖

𝑖𝜖𝐼

𝑑𝑖
−(𝑠)  (4.18) 

Em que: 

𝑓𝑎(𝑠) : função de avaliação da solução 𝑠 

𝑅(𝑠) : recuperação na solução 𝑠 

𝛿𝑟𝑒𝑐 : peso associado à recuperação 

𝐼 : conjunto de restrições  

𝛿𝑖 : peso associado à 𝑖-ésima restrição 

𝑑𝑖
−(𝑠) : desvio negativo da solução 𝑠 em relação 𝑖-ésima restrição 

Os desvios em relação às restrições especificadas são calculados pela equação (4.19). 

𝑑(𝑠) = |
𝑉

𝑉𝑟
− 1| × 100 (4.19) 

Sendo: 

𝑑(𝑠) : desvio da solução 𝑠 em relação a um determinado valor recomendado 

𝑉𝑟 : valor recomendado 

𝑉 : valor do parâmetro na solução s 

 

4.2.3 Iterated Local Search - ILS 

O algoritmo implementado para dimensionamento de pilares de minas subterrâneas foi baseado 

na metaheurística Iterated Local Search (ILS), tendo como método de Busca Local o 

procedimento Variable Neighborhood Descent (VND). 

Segundo Lourenço et al. (2003), o procedimento metaheurístico ILS consiste em explorar uma 

região maior do espaço de soluções por meio de perturbações em ótimos locais gerados 

anteriormente por outro método de otimização. A perturbação precisa ser suficientemente forte 
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para permitir que a busca local explore diferentes soluções, mas, também, fraca o suficiente 

para evitar um reinício aleatório (STÜTZLE, 2006). 

O pseudocódigo da figura 11 descreve o procedimento ILS para um problema de maximização. 

Admitida uma solução inicial 𝒔𝟎, encontra-se um primeiro máximo local 𝒔∗ através de um 

procedimento de busca local. Então, inicia-se o processo iterativo. Utilizando uma estrutura de 

vizinhança k, modificações ou perturbações são feitas na solução ótima local corrente e uma 

nova solução 𝒔′, dita intermediária, é obtida. Esta solução é submetida ao procedimento de 

busca local, encontrando um novo ótimo local 𝒔∗′. Então, verifica-se se a solução 𝒔∗′
 possui 

valor da função de avaliação maior do que a solução corrente local 𝒔∗. Caso o critério de 

aceitação seja verdadeiro (i.e., 𝒇𝒂(𝒔∗′) > 𝒇𝒂(𝒔∗)), esta passa a ser a solução ótima local 

corrente; caso contrário, retorna-se à 𝒔∗. Para que a busca não fique presa no ótimo local gerado, 

o procedimento é repetido até que o critério de parada (e.g. tempo máximo de processamento 

ou o número máximo de iterações) seja atingido. 

Figura 11: Pseudocódigo do procedimento ILS. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Lourenço et al., 2003 apud Destro, 2015 (adaptado). 

 

4.2.4 Busca Local 

A Busca Local do ILS é feita pelo método Variable Neighborhood Descent (VND). De acordo 

com Hansen e Mladenović (2003), o procedimento VND faz uma busca local nas soluções 

vizinhas através de trocas sistêmicas utilizando diferentes estruturas de vizinhança (k) definidas 

em uma ordem sequencial.  

Procedimento ILS(s) 

início 

1. 𝑠0  ← 𝑠olução inicial; 
2. 𝑠∗  ← 𝐵𝑢𝑠𝑐𝑎𝐿𝑜𝑐𝑎𝑙 (𝑠0); 
3. Repita 

4.     𝑠′ ← 𝑃𝑒𝑟𝑡𝑢𝑏𝑎çã𝑜 (𝑁𝑘 , 𝑠∗) 

5.     𝑠∗′ ← 𝐵𝑢𝑠𝑐𝑎𝐿𝑜𝑐𝑎𝑙 (𝑠′); 
6.     𝑠∗ ← 𝐶𝑟𝑖𝑡é𝑟𝑖𝑜𝐷𝑒𝐴𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎çã𝑜 (𝑠∗′); 
7. Até critério de parada = verdadeiro; 

8. Retorne a melhor solução 𝑠∗; 
fim ILS; 
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A figura 12 descreve o procedimento VND. Neste procedimento é admitida uma solução inicial 

𝑠0 qualquer que passa a ser a solução corrente 𝑠. Então, uma busca utilizando as estruturas de 

vizinhança k é iniciada através de uma intensificação na solução corrente e uma nova solução 

𝑠′ é obtida. Verifica-se se a solução 𝑠′ possui valor da função de avaliação maior do que o da 

solução corrente. Se o critério de aceitação seja verdadeiro, isto é, 𝑓𝑎(𝑠′) > 𝑓𝑎(𝑠), então o 

ótimo local 𝑠′ passará a ser a melhor solução corrente, retornando-se à primeira estrutura de 

vizinhança; caso contrário, uma nova estrutura de vizinhança deverá ser utilizada. Se k > kmax 

então o procedimento termina retornando a melhor solução 𝑠 encontrada.  

Figura 12: Pseudocódigo do procedimento VND. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Hansen e Mladenović, 2003 apud Destro, 2015 (adaptado). 

 

4.2.5 Movimentos e Estrutura de Vizinhança 

Dada uma solução 𝑠, para que esta atinja uma solução 𝑠’, dito vizinho de s, utilizam-se os 

chamados movimentos (k). Eles são regras pré-definidas que modificam uma solução 𝑠. No 

modelo implementado, foram utilizados cinco tipos de movimentos: (a) Aumentar ou diminuir 

a largura do pilar; (b) Aumentar ou diminuir o comprimento do pilar; (c) Aumentar ou diminuir 

a largura do vão; (d) Aumentar ou diminuir o comprimento do vão; (e) Realocar dimensões 

entre o vão e o pilar. O valor de 0,02 metros foi utilizado em todos os movimentos (fase de 

intensificação na busca pela melhor solução). 

Procedimento VND(s) 

início 

1. 𝑘 ← 1; 
2. 𝑠0  ← solução inicial; 
3. 𝑠 ← 𝑠0 

4. repita 

5.     Encontre o melhor vizinho 𝑠′ ∈  𝑁𝑘(𝑠); 
6.           se 𝑓𝑎(𝑠′) > 𝑓𝑎(𝑠) então 

7.            𝑠 ← 𝑠′; 
8.            𝑘 ← 1; 
9.           senão 𝑘 ← 𝑘 + 1; 
10.      fim-se; 

11.   até 𝑘 > 𝑘𝑚á𝑥; 

12.   Retorne a melhor solução 𝑠; 
fim VND; 
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Esses movimentos definem cinco diferentes estruturas de vizinhança, a saber: 

𝑁𝑊𝑃(𝑠),  𝑁𝐿𝑃(𝑠),  𝑁𝑊𝑂(𝑠) ,  𝑁𝐿𝑂(𝑠) e  𝑁𝐷𝐴(𝑠), as quais são descritas em detalhes a seguir. 

a) Movimento Largura do Pilar 

O movimento “Largura do Pilar” define a estrutura de vizinhança denominada 𝑁𝑊𝑃(𝑠) e 

consiste em gerar vizinhos s’ quando o valor da largura do pilar é alterado em 0,02 metros. 

Testa-se o acréscimo e o decréscimo de 0,02 metros na largura do pilar, retornando-se como 

melhor vizinho a solução que apresentar o melhor valor para a função de avaliação. 

A Figura 13 ilustra o movimento de acréscimo na largura do pilar, com o qual a largura do pilar 

passa da dimensão de 9 metros para a dimensão de 9,02 metros. 

Figura 13: Movimento de acréscimo na largura do pilar. 

 

A Figura 14 ilustra o movimento de decréscimo na largura do pilar, com o qual a largura do 

pilar passa da dimensão de 9 metros para a dimensão de 8,98 metros. 

Figura 14: Movimento de decréscimo na largura do pilar. 

 

b) Movimento Comprimento do Pilar 

O movimento “Comprimento do Pilar” define a estrutura de vizinhança denominada 𝑁𝐿𝑃(𝑠) e 

consiste em gerar vizinhos s’ quando o valor do comprimento do pilar é alterado em 0,02 

metros. Testa-se o acréscimo e o decréscimo de 0,02 metros no comprimento do vão, 

retornando-se como melhor vizinho a solução que apresentar o melhor valor para a função de 

avaliação. 

A Figura 15 ilustra o movimento de acréscimo no comprimento do pilar, com o qual o 

comprimento do pilar passa da dimensão de 11 metros para a dimensão de 11,02 metros. 

W (m) L (m) W (m) L (m)

Pilar 9 11 Wp + 0,02 Pilar 9,02 11

Vão 4 6 Vão 4 6

W (m) L (m) W (m) L (m)

Pilar 9 11 Wp - 0,02 Pilar 8,98 11,02

Vão 4 6 Vão 4 6
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Figura 15: Movimento de acréscimo no comprimento do pilar. 

 

A Figura 16 ilustra o movimento de decréscimo no comprimento do pilar, com o qual o 

comprimento do pilar passa da dimensão de 11 metros para a dimensão de 10,98 metros. 

Figura 16: Movimento de decréscimo no comprimento do pilar. 

 

c) Movimento Largura do Vão 

O movimento “Largura do Vão” define a estrutura de vizinhança denominada 𝑁𝑊𝑂(𝑠) e 

consiste em gerar vizinhos s’ quando o valor da largura do vão é alterado em 0,02 m. Testa-se 

o acréscimo e o decréscimo de 0,02 m na largura do vão, retornando-se como melhor vizinho a 

solução que apresentar o melhor valor para a função de avaliação. 

A Figura 17 ilustra o movimento de acréscimo na largura do vão, com o qual a largura do vão 

passa da dimensão de 4 m para a dimensão de 4,02 m. 

Figura 17: Movimento de acréscimo na largura do vão. 

 

A Figura 18 ilustra o movimento de decréscimo na largura do vão, com o qual a largura do vão 

passa da dimensão de 4 m para a dimensão de 3,98 m. 

Figura 18: Movimento de decréscimo na largura do vão. 

 

W (m) L (m) W (m) L (m)

Pilar 9 11 Lp + 0,02 Pilar 9 11,02

Vão 4 6 Vão 4 6

W (m) L (m) W (m) L (m)

Pilar 9 11 Lp - 0,02 Pilar 9 10,98

Vão 4 6 Vão 4 6

W (m) L (m) W (m) L (m)

Pilar 9 11 Wo + 0,02 Pilar 9 11

Vão 4 6 Vão 4,02 6

W (m) L (m) W (m) L (m)

Pilar 9 11 Wo - 0,02 Pilar 9 11,02

Vão 4 6 Vão 3,98 6
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d) Movimento Comprimento do Vão 

O movimento “Comprimento do Vão” define a estrutura de vizinhança denominada 𝑁𝐿𝑂(𝑠) e 

consiste em gerar vizinhos s’ quando o valor do comprimento do pilar é alterado em 0,02 m. 

Testa-se o acréscimo e o decréscimo de 0,02 m no comprimento do vão, retornando-se como 

melhor vizinho a solução que apresentar o melhor valor para a função de avaliação. 

A Figura 19 ilustra o movimento de acréscimo no comprimento do vão, com o qual o 

comprimento do vão passa da dimensão de 6 m para a dimensão de 6,02 m. 

Figura 19: Movimento de acréscimo no comprimento do vão. 

 

A Figura 20 ilustra o movimento de decréscimo no comprimento do vão, com o qual o 

comprimento do vão passa da dimensão de 6 m para a dimensão de 5,98 m. 

Figura 20: Movimento de decréscimo no comprimento do vão. 

 

e) Movimento Dimensões do Arranjo 

O movimento “Dimensões do Arranjo” define a estrutura de vizinhança denominada 𝑁𝐷𝐴(𝑠) e 

consiste em gerar um vizinho s’ quando os valores das dimensões dos pilares e dos vãos são 

alterados em 0,02 m da seguinte forma: testa-se o acréscimo de 0,02 m nas dimensões do pilar 

juntamente com o decréscimo de 0,02 m nas dimensões do vão, e vice-versa, retornando-se 

como melhor vizinho a solução que apresentar o valor para a função de avaliação mais 

favorável. 

A Figura 21 ilustra o movimento de realocação da dimensão do vão para o pilar. O vão com 

largura de 4 m e comprimento de 6 m realoca a dimensão de 0,02 m para a largura e para o 

W (m) L (m) W (m) L (m)

Pilar 9 11 Lo + 0,02 Pilar 9 11

Vão 4 6 Vão 4 6,02

W (m) L (m) W (m) L (m)

Pilar 9 11 Lo - 0,02 Pilar 9 11

Vão 4 6 Vão 4 5,98
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comprimento do pilar. Desta forma, as novas dimensões do arranjo são: pilar com largura de 

9,02 m e comprimento de 11,02 m, e vão com largura de 3,98 m e comprimento 5,98 m.  

Figura 21: Movimento realocar dimensão do vão para o pilar. 

 

A Figura 22 ilustra o movimento de realocação das dimensões do pilar para o vão. O pilar com 

largura 9 m e comprimento 11 m transfere para a largura e comprimento do vão 0,02 m. Desta 

forma, as novas dimensões do arranjo são: pilar com largura 8,98 m e comprimento 10,98 m, e 

vão com largura de 4,02 m e comprimento 6,02 m.  

Figura 22: Movimento realocar dimensão do pilar para o vão. 

 

 

4.2.6 VND aplicado ao DPM 

O método VND implementado no aplicativo DPM foi apresentado no pseudocódigo da figura 

12. As cinco estruturas de vizinhança 𝑁𝑊𝑃(𝑠), 𝑁𝐿𝑃(𝑠) e 𝑁𝑊𝑂(𝑠), 𝑁𝐿𝑃(𝑠) 𝑒 𝑁𝐷𝐴(𝑠) foram 

definidas na seção (4.2.5). Estas estruturas de vizinhança são definidas pelos tipos de 

movimentos que permitem a exploração efetiva do espaço de soluções do problema. O 

aplicativo DPM explora o espaço das soluções utilizando a seguinte ordem: 

a) 𝑁𝑊𝑂(𝑠): largura do vão; 

b) 𝑁𝐿𝑂(𝑠): comprimento do vão; 

c) 𝑁𝑊𝑃(𝑠): largura do pilar; 

d) 𝑁𝐿𝑃(𝑠): comprimento do pilar; 

e) 𝑁𝐷𝐴(𝑠): dimensões do arranjo. 

W (m) L (m) W (m) L (m)

Pilar 9 11 Pilar 9,02 11,02

Vão 4 6 Vão 3,98 5,98

W (m) L (m) W (m) L (m)

Pilar 9 11 Pilar 8,98 10,98

Vão 4 6 Vão 4,02 6,02
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A ordem de exploração das estruturas de vizinhança foi determinada através da realização de 

testes com o aplicativo, sendo escolhida aquela que apresentou o melhor resultado nos testes. 

4.2.7 Pertubações 

Para tentar escapar de ótimos locais, o método Iterated Local Search modifica a solução 

corrente gerando uma solução intermediária. Essa modificação recebe o nome de perturbação 

e funciona como um mecanismo de diversificação do algoritmo na tentativa de encontrar 

soluções melhores e, portanto, mais próximas do ótimo global. O valor de 0,06 metros foi 

utilizado em todos os movimentos característicos da perturbação (fase de diversificação na 

busca pela melhor solução). 

Neste trabalho foram usadas as seguintes perturbações. 

a) Diminuir 0,06 metros da largura e do comprimento do pilar; 

b) Aumentar 0,06 metros da largura e do comprimento do vão;  

c) Aumentar simultaneamente 0,06 metros na largura e no comprimento do vão e do pilar. 

Para que a busca não fique presa no ótimo local gerado, este procedimento é repetido até que o 

número máximo de 10 iterações por perturbação seja atingido. Estes três movimentos foram 

considerados satisfatórios e forneceram boas soluções. 

4.3 Desenvolvimento do aplicativo de dimensionamento  

O DPM (acrônimo de Dimensionamento de Pilares de Mina) foi implementado usando a IDE 

(Integrated Development Environment ou Ambiente de Desenvolvimento Integrado) Lazarus 

na versão 2.0.12. O Lazarus é um software livre utilizado para Desenvolvimento Rápido de 

Aplicações (RAD – Rapid Application Development) com base no compilador Free Pascal. Ele 

permite a criação de interfaces amigáveis, constituída de janelas (formulários) contendo vários 

componentes tais como botões, tabelas, campos para entrada de dados e outputs do modelo, 

entre outros. O Lazarus foi escolhido para esta aplicação por se mostrar eficiente quanto aos 

recursos necessários à implementação e a apresentação visual do procedimento metaheurístico 

para o dimensionamento de pilares de minas subterrâneas.  
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O aplicativo computacional foi desenvolvido e testado em um computador com processador 

Intel Core i5-7200U e sistema operacional Windows 10, frequência 2,50 GHz e 8GB de RAM. 

O DPM foi avaliado usando dois cenários-teste disponíveis na literatura. A tabela 3 apresenta 

a configuração dos testes realizados em cada cenário. 

Tabela 3: Cenários-teste. 

 

  

Cenário 1

Figueiredo e Curi (2004)

1 2 3

Inclinação da camada Horizontal Horizontal Horizontal

Geometria do pilar Quadrado Quadrado Quadrado

Inclinação do pilar Perpendicular a camada mineral Perpendicular a camada mineral Perpendicular a camada mineral

Resistência do pilar Obert & Duvall (1967) Protodiakonov ajustado (1989) Protodiakonov ajustado (1989)

Tensão no pilar Teoria da Área Tributária Teoria da Área Tributária Generalização do Método de 

Coates para 3D

Cenário 2

López (2017)
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

5.1 O aplicativo DPM 

O DPM é composto por uma tela principal, onde as soluções (outputs) são exibidas, e por uma 

janela para a entrada de dados. As subseções seguintes detalham a interface do aplicativo. 

 

5.1.1 Tela de entrada de parâmetros geomecânicos e operacionais 

Nesta interface, o operador define os parâmetros geomecânicos do maciço rochoso e da rocha 

sobrejacente e os parâmetros operacionais do painel de lavra.  

Além disso, é necessário informar se a extensão do painel é limitada ou ilimitada. Caso a 

extensão do painel seja ilimitada, as tensões médias nos pilares são calculadas pela Teoria da 

Área Tributária; caso a extensão do painel seja finita, ou seja, painéis delimitados com número 

reduzido de pilares, a tensão atuante no pilar é calculada pela generalização do Método de 

Coates para 3D (HERMANO e FIGUEIREDO, 2014). A Figura 23 ilustra a interface para a 

entrada dos parâmetros considerando pilares verticais (camadas horizontais) e extensão do 

painel ilimitada; já a Figura 24 mostra a interface para a entrada dos parâmetros para pilares 

inclinados e com extensão do painel finita. 
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Figura 23: Interface do aplicativo DPM para entrada dos parâmetros geomecânicos e operacionais de pilares verticais com extensão do painel ilimitada.  
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Figura 24: Interface do aplicativo DPM para entrada dos parâmetros geomecânicos e operacionais de pilares inclinados com extensão do painel finita. 
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5.1.2 Tela principal 

A tela principal do DPM (figura 26) apresenta opções para que o operador indique o cenário a 

ser dimensionado. Nesta interface, o operador indica a inclinação da camada de minério 

(inclinada ou horizontal), a geometria do pilar (quadrado ou retangular) e a expressão de 

resistência que será utilizada no dimensionamento. Para pilares quadrados, a resistência pode 

ser calculada pelas expressões de Obert e Duvall (1967), Bieniaswki (1967), Merwe (1967), 

Salamon e Munro (1967) e Protodiaknov Ajustado (1989). Para pilares retangulares, a 

resistência é calculada pela expressão de Mark e Chase (1997).  

O botão “INSERIR PARÂMETROS” abre uma janela para o input dos parâmetros 

geomecânicos do maciço rochoso e das rochas sobrejacentes e dos parâmetros operacionais do 

painel de lavra. 

Após inserir os parâmetros, o operador escolhe as restrições que serão consideradas no modelo. 

Elas estão listadas na caixa denominada “Componentes da Função de Avaliação (fa)”. Cada 

componente selecionada integra a função de avaliação. Após a escolha das componentes, uma 

solução inicial é gerada aleatoriamente utilizando o botão “SOLUÇÃO INICIAL”. Em seguida, 

é exibida na tela a solução gerada. O quadro denominado “Rec” apresenta os valores 

recomendados para cada componente da função de avaliação e, analogamente, o quadro 

“Calculado” apresenta os valores calculados das mesmas componentes para a solução 

apresentada na tabela “DIMENSÕES (m)”. Caso as restrições não sejam atendidas, os valores 

dos desvios negativos são apresentados no quadro “Desvios”. O valor da função de avaliação 

também é exibido na etiquete “fa”, sendo obtido pela recuperação menos o somatório dos 

desvios negativos das componentes selecionadas.  

A exploração do espaço das soluções utilizando os movimentos definidos pelas estruturas de 

vizinhança (seção 4.2.5) é visualizada quando os botões “Mov 1”, “Mov 2”, “Mov 3”, “Mov 

4” e “Mov 5’ são clicados.  

Aplica-se para o dimensionamento de pilares quadrados os botões “Mov 1”, “Mov 3” e “Mov 

5”. O movimento do botão “Mov 1” avalia o acréscimo e o decréscimo de 0,02 metros na largura 

e no comprimento do vão; o movimento do botão “Mov 3” avalia o acréscimo e o decréscimo 

de 0,02 metros na largura e no comprimento do pilar, e o botão “Mov 5” avalia o acréscimo de 

0,02 metros na largura e no comprimento do pilar e o decréscimo de 0,02 metros na largura e 
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no comprimento do vão e vice-versa. O botão “Mov 1 - Completo” realiza o movimento “Mov 

1” até que a melhor solução do movimento seja encontrada. O mesmo acontece para os botões 

“Mov 3 - Completo” e “Mov 5 - Completo”, realizando os movimentos “Mov 3” e “Mov 5”, 

respectivamente, até que a melhor solução de cada movimento seja encontrada.  

Aplica-se para o dimensionamento de pilares retangulares os botões “Mov 1”, “Mov 2”, “Mov 

3”, “Mov 4” e “Mov 5”. O movimento o botão “Mov 1” avalia o acréscimo e o decréscimo de 

0,02 metros na largura do vão; o movimento do botão “Mov 2” avalia o acréscimo e o 

decréscimo de 0,02 metros na comprimento do vão; o movimento do botão “Mov 3” avalia o 

acréscimo e o decréscimo de 0,02 metros na largura do pilar; o movimento do botão “Mov 4” 

avalia o acréscimo e o decréscimo de 0,02 metros na comprimento do pilar e o botão “Mov 5” 

avalia o acréscimo de 0,02 metros na dimensão do pilar e o decréscimo de 0,02 metros na 

dimensão do vão e vice-versa. O botão “Mov 1 - Completo” realiza o movimento “Mov 1” até 

que a melhor solução do movimento seja encontrada. O mesmo acontece para os botões “Mov 

2 - Completo”, “Mov 3 - Completo”, “Mov 4 - Completo” e “Mov 5 - Completo”, realizando 

os movimentos “Mov 2”, “Mov 3”, “Mov 4” e “Mov 5”, respectivamente, até que a melhor 

solução de cada movimento seja encontrada.  

A diversificação da solução para tentar escapar de ótimos locais acontece quando os botões de 

perturbação “Perturbação 1”, “Perturbação 2” e “Perturbação 3” são clicados. O botão 

“Perturbação 1” realiza o decréscimo de 0,06 m na largura e no comprimento do pilar. O botão 

“Perturbação 2” realiza o acréscimo de 0,06 m na largura e no comprimento do pilar, e o botão 

“Perturbação 3” realiza o acréscimo simultâneo 0,06 m na largura e no comprimento do vão e 

do pilar. 

O botão “Busca Local” executa o procedimento de Busca Local VND e o botão “Melhor fa” 

retorna a solução que possui o melhor valor para a função de avaliação. 

Para cada nova solução, o DPM calcula e atualiza na interface os valores calculados para cada 

restrição selecionada, os desvios negativos, o status de atendimento ou não atendimento da 

restrição e os valores da função de avaliação para a solução atual e para a melhor solução na 

etiqueta “fa” e “Melhor ótimo local”, respectivamente. Ao final dos movimentos de 

intensificação e diversificação, o DPM retorna na tabela “DIMENSÕES (m)” as dimensões do 

pilar e do vão que apresentaram o melhor valor da função de avaliação, ou seja, o melhor ótimo 
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local. A melhor solução também pode ser encontrada utilizando somente o botão 

“DIMENSIONAR”. Esse botão realiza automaticamente a metaheurística ILS utilizando o 

método VND como procedimento de busca local. O procedimento executado pelo botão está 

esquematizado na figura 25.  

Figura 25: Representação esquemática do procedimento metaheurístico utilizado na implementação do DPM. 
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Figura 26: Tela principal do DPM mostrando a representação de uma solução para o dimensionamento de pilares quadrados. 
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Em que: 

𝑓𝑎 : função avaliação da solução na tabela “DIMENSÕES” 

Rec : valores recomendados 

W (m) : largura em metros 

L (m) : comprimento em metros 

Mov 1 : movimento 1 

Mov 2 : movimento 2 

Mov 3 : movimento 3 

Mov 4 : movimento 4 

Mov 5 : movimento 5 

 

5.2 Cenário 1 

5.2.1 Construção do Modelo 

Figueiredo e Curi (2004) formularam um problema Programação Matemática não linear na 

forma padrão para maximização da recuperação em lavra por Câmaras e Pilares, sem 

particularizar o tipo de arranjo, as expressões de resistência dos pilares e dos vãos máximos das 

câmaras. O modelo está apresentado seguir pelas relações (5.1) a (5.5).  

Função Objetivo:  

Maximize: R(𝑊𝑃, 𝐿𝑃,𝑊𝑜 ,𝑊𝑜) (5.1) 

  

Sujeito as restrições:  

Resistência dos pilares de painel: 𝜎𝑟(𝑊𝑃, 𝐿𝑃, 𝐻𝑃) = 𝐹𝑆𝑝𝜎𝑝(𝑊𝑃,𝑊𝑜) (5.2) 

Garante o vão mínimo para tráfego dos equipamentos: max (𝑊𝑜, 𝐿𝑜) ≥ 𝐿𝑚𝑖𝑛 (5.3) 

Garante a estabilidade à flexão dos estratos: max (𝑊𝑜, 𝐿𝑜) ≤ √
2𝜎𝑡

𝛾𝐹𝑆𝑡
 (5.4) 

Garante o suprimento adequado de ar: max (𝑊𝑜𝐻𝑝, 𝐿𝑜𝐻𝑝) ≥ 𝐴𝑚𝑖𝑛 (5.5) 

Em que: 

𝑊𝑜 : largura da câmara 

𝑊𝑝 : largura do pilar 

𝐿𝑜 : comprimento da câmara 
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𝐿𝑝 : comprimento do pilar 

𝐻𝑝 : altura do pilar 

𝜎𝑟 : resistência do pilar 

𝜎𝑝 : tensão média no pilar 

𝜎𝑡 : resistência a tração dos estratos 

𝐹𝑆 : fator de segurança 

𝐿𝑚𝑖𝑛 : largura mínima das câmaras 

𝛾 : peso específico da rocha sobrejacente  

𝑡 : espessura do estrato sobrejacente 

𝐸 : módulo de elasticidade da rocha do teto 

Observa-se nesta formulação que a função objetivo (5.1) deve ser maximizada em função das 

dimensões dos pilares. Este modelo de otimização está sujeito às restrições (5.2) a (5.5). A 

restrição (5.3) é operacional, dependente do vão mínimo requerido para o tráfego dos 

equipamentos. A restrição (5.4) garante a estabilidade à flexão dos estratos. Foi definido um 

vão máximo para que a flexão não ocorra. A restrição (5.2) é considerada a função geomecânica 

principal, pois garante o suporte das rochas sobrejacentes. Ela foi definida em função da tensão 

média atuante no pilar e da sua resistência.  

Este modelo refere-se ao exemplo ilustrativo também extraído do trabalho de Figueiredo e Curi 

(2004) aplicado a uma camada horizontal lavrada por um arranjo uniforme de pilares quadrados. 

Os parâmetros geomecânicos e operacionais utilizados na otimização do modelo estão 

apresentados na tabela 4. 

Tabela 4: Dados de entrada. 

PARÂMETROS Valor Unidade Nomenclatura 

Resistência à compressão do maciço 7,18 MPa 𝜎𝑐 

Peso específico da rocha sobrejacente 0,025 MPa/m 𝛾 

Profundidade média (até o topo do pilar) 80 m 𝑧 

Espessura da camada mineral (altura do pilar) 2,5 m 𝐻𝑝 

Resistência à tração do maciço 0,718 MPa 𝜎𝑡 

Espessura do estrato sobrejacente imediato 1/1,5/1,8 m 𝑡 

Largura mínima para tráfego dos equipamentos 4 m 𝐿𝑚𝑖𝑛 

Área mínima para suprimento adequado de ar 15 m² 𝐴𝑚𝑖𝑛 

Fator de Segurança do pilar 1,6 - 𝐹𝑆𝑝 

Fator de Segurança do teto 1 - 𝐹𝑆𝑡 
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Neste cenário, a tensão média atuante no pilar foi calculada pela Teoria da Área Tributária e a 

resistência do pilar foi calculada pela fórmula Obert e Duvall (equação 5.6) e, também, pela 

fórmula de Merwe (equação 5.7).  

𝜎𝑟 = 𝜎𝑐 (0,788 + 0,222
𝑊𝑝

𝐻𝑃
) (5.6) 

𝜎𝑟 = 𝜎𝑐

𝑊𝑝
0,81

𝐻𝑝
0,76  (5.7) 

Sendo: 

𝜎𝑟  : resistência do pilar 

𝜎𝑐  : resistência à compressão do maciço 

𝑊𝑝 : largura do pilar 

𝐻𝑝 : altura do pilar 

 

5.2.2 Otimização utilizando Programação Matemática Não Linear 

O modelo de otimização apresentado acima foi resolvido pelo software LINGO 7.0. As 

variáveis de decisão foram as dimensões dos pilares e dos vãos, definidas como Wp (largura do 

pilar), Wo (largura do vão), Lp (comprimento do pilar) e Lo (comprimento do vão) no modelo 

matemático. Os resultados encontrados pelo modelo matemático considerando as duas 

expressões de resistência estão apresentados na tabela 5. Esta tabela apresenta as dimensões 

dos pilares e dos vãos encontradas e a recuperação máxima (R) atingida para diferentes 

espessuras do estrato sobrejacente imediato (𝑡). 

Tabela 5: Resultados do modelo de programação matemática não linear. 

 
Merwe Obert e Duvall 

t=1,0 m t=1,5 m t=1,8 m t=1,0 m t=1,5 m t=1,8 m 

Wp (m) 6,2 7 7,4 8,7 10 10,6 

Wo (m) 7,6 9,3 10,2 7,6 9,3 10,2 

R (%) 80 82 82 71 73 74 

Fonte: Figueiredo e Curi, 2004. 
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5.2.3 Otimização utilizando procedimentos heurísticos/metaheurísticos 

O exemplo apresentado por Figueiredo e Curi (2004) foi testado no aplicativo metaheurístico 

DPM, comparando-se as soluções produzidas por ele com aquelas geradas pelo modelo de 

programação matemática não linear. Para efeito de comparação, foram inseridos no DPM os 

mesmos parâmetros geomecânicos e operacionais, além das restrições e as expressões de 

resistência dos pilares e dos vãos máximos utilizadas no modelo matemático. O atendimento a 

todas as restrições especificadas foi considerado essencial e o não atendimento torna a solução 

inviável. 

As soluções encontradas no DPM foram avaliadas pela função de avaliação de maximização 

(𝑓𝑎) expressa pela equação (5.8). 

𝑓𝑎(𝑠) = 𝛿𝑟𝑒𝑐𝑅(𝑠) − (
(𝛿𝑓𝑠𝑝|𝑑𝑓𝑠𝑝

− (𝑠)|) + (𝛿𝑤𝑜𝑚𝑖𝑛|𝑑𝑤𝑜𝑚𝑖𝑛 
− (𝑠)|) +

(𝛿𝑓𝑙𝑒𝑤𝑜|𝑑𝑓𝑙𝑒𝑤𝑜
− (𝑠)|) + (𝛿𝑎𝑚𝑖𝑛|𝑑𝑎𝑚𝑖𝑛 

− (𝑠)|)
) (5.8) 

Em que: 

𝑓𝑎(𝑠) : função de avaliação da solução 𝑠 

𝛿𝑟𝑒𝑐 : peso atribuído à recuperação 

𝑅(𝑠) : recuperação na solução 𝑠 

𝛿𝑓𝑠𝑝
−  : penalidade por desvio negativo em relação ao fator de segurança do pilar 

que garante o suporte das rochas sobrejacentes 

𝑑𝑓𝑠𝑝
− (𝑠) : desvio negativo do fator de segurança do pilar na solução 𝑠 em relação ao 

fator de segurança do pilar recomendado 

𝛿𝑓𝑙𝑒𝑤𝑜
−  : penalidade por desvio negativo em relação a largura máxima do vão que 

garante a estabilidade à flexão 

𝑑𝑓𝑙𝑒𝑤𝑜
− (𝑠) : desvio negativo da largura máxima do vão na solução 𝑠 em relação a largura 

máxima do vão que garante a estabilidade à flexão 

𝛿𝑤𝑜𝑚𝑖𝑛
−  : penalidade por desvio negativo em relação a largura do vão mínimo para 

tráfego dos equipamentos 

𝑑𝑤𝑜𝑚𝑖𝑛
− (𝑠) : desvio negativo da largura mínima do vão na solução 𝑠 em relação a largura 

mínima do vão recomendado para tráfego dos equipamentos 

𝛿𝑎𝑚𝑖𝑛
−  : penalidade por desvio negativo em relação a área mínima para suprimento 

adequado de ar  

𝑑𝑎𝑚𝑖𝑛
− (𝑠) : desvio negativo da área mínima na solução 𝑠 em relação a área mínima 

recomendada para suprimento adequado de ar  
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Uma semente para geração de números aleatórios foi utilizada para se obter a solução inicial 1 

apresentada na Tabela 6. 

Tabela 6: Solução inicial 1 obtida pelo DPM. 

 

O aplicativo DPM realizou o dimensionamento a partir da solução inicial 1 (tabela 5) para um 

arranjo uniforme de pilares quadrados de uma camada horizontal utilizando a expressão de 

resistência de Obert e Duvall (1967) e a espessura do estrato de 1,5 metros.  Peso e penalidades 

iguais a 1 foram considerados para o cálculo de fa(s). A tabela 7 apresenta a solução encontrada 

e, também, um comparativo entre os valores recomendados e os calculados para cada restrição 

considerada.  

Tabela 7: Comparativo 1 entre os valores recomendados e aqueles da melhor solução encontrada pelo DPM a partir 

da solução inicial 1. A espessura do estrato é 1,5 m. Peso e penalidades iguais a 1 foram utilizados no cálculo de 

fa(s). 

 

A melhor solução encontrada pelo procedimento metaheurístico atendeu a todas as restrições 

especificadas no modelo, o que torna a solução viável. As dimensões encontradas foram 9,96 

metros para o pilar e 9,28 metros para o vão. Com essas dimensões, espera-se uma recuperação 

de 73%. Estas dimensões foram ligeiramente diferentes daquelas obtidas pelo modelo de 

programação matemática.   

Outros testes foram realizados no DPM, partindo de diferentes sementes de geração de números 

aleatórios para se obter a solução inicial. Os testes foram realizados com a expressão de Obert 

Largura (m) Comprimento (m)

Pilar 9 9

Vão 4 4

Componentes da função de avaliação Recomendado Calculado Desvio Status

Fator de Segurança do Pilar 1,6 1,6 - Atendido

Vão estável à flexão dos estratos (m) 9,28 9,28 - Atendido

Área mínima para suprimento adequado de ar (m²) 15 23,2 - Atendido

Vão mínimo para tráfego dos equipamentos (m) 4 9,28 - Atendido

Recuperação (%) - 73 - -

DIMENSÕES (m) INICIAL
MELHOR 

SOLUÇÃO

Pilar 9 9,96

Vão 4 9,28
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e Duvall (1967) e Merwe (1999) e a espessura do estrato sobrejacente de 1, 1,5 e 1,8 metros. 

Os resultados obtidos também atenderam às restrições adotadas no modelo e encontraram 

dimensões para os pilares e para os vãos coincidentes com as encontradas por Figueiredo e Curi 

(2004), as quais estão apresentadas na tabela 5. 

5.3 Cenário 2 

Nesta avaliação, foram considerados dados já aplicados pela mineradora Vale na galeria Mariza 

da Mina de Urucum, localizada no município de Corumbá, região oeste do estado do Mato 

Grosso do Sul. A extração do minério de manganês ocorre na camada Mn2 localizada entre 200 

e 250 metros de profundidade. Este minério é de alta qualidade e é extraído da mina utilizando 

o método de câmaras e pilares em camadas horizontais. A galeria Mariza, foco do estudo, 

apresenta uma extensão de cerca de 500 metros e profundidade de 234,4 metros e a tensão 

vertical (𝜎𝑉) é de 8,97 MPa. Seus pilares apresentam seção quadrada com dimensões médias 

de 15 metros, câmaras de 5 metros e espessura média de 3,5 metros, com recuperação de 44%. 

A resistência à compressão simples (RCS) da rocha intacta varia de 30 a 115 MPa. Os dados 

sobre a mina e os parâmetros geomecânicos e operacionais citados acima e listados na tabela 8 

foram retirados do trabalho de López (2017). 

Tabela 8: Parâmetros geomecânicos e operacionais da Mina de Urucum. 

PARÂMETROS Valor Unidade Nomenclatura 

Resistência à compressão do maciço 15,56 MPa 𝜎𝑐 

Peso específico da rocha sobrejacente 0,0316 MPa/m 𝛾 

Profundidade média (até o topo do pilar) 234,4 m 𝑧 

Espessura da camada mineral (altura do pilar) 3,5 m 𝐻𝑝 

Resistência à tração do maciço 2,1 MPa 𝜎𝑡 

Espessura do estrato sobrejacente imediato 2,3 m 𝑡 

Largura mínima para tráfego dos equipamentos 5 m 𝐿𝑚𝑖𝑛 

Área mínima para suprimento adequado de ar 17,5 m² 𝐴𝑚𝑖𝑛 

Fator de Segurança do pilar 1,4 - 𝐹𝑆𝑝 

Fator de Segurança do teto 1,4 - 𝐹𝑆𝑡 

Fonte: López, 2017. 

O dimensionamento dos pilares e dos vãos da galeria Mariza foi testado no aplicativo 

metaheurístico DPM. Os parâmetros geomecânicos e operacionais citados acima foram 
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inseridos no programa. As restrições e a função de avaliação utilizadas no dimensionamento 

são as mesmas do cenário 1 e foram apresentadas nas seções (5.2.1) e (5.2.3), respectivamente.  

A tabela 9 apresenta o resultado encontrado pelo DPM para um arranjo uniforme de pilares 

quadrados de uma camada horizontal da Mina de Urucum utilizando a Teoria da Área Tributária 

para cálculo da tensão média atuante no pilar e a expressão de resistência de Protodiakonov 

ajustada (1967). Esta expressão foi utilizada por López (2017) por se tratar de uma metodologia 

previamente aplicada ao maciço de Urucum.  

𝜎𝑟 = 𝜎𝑐 (0,344 + 0,656
𝑊𝑝

𝐻𝑝
) (5.9) 

Partindo da solução inicial 1 (tabela 5), as melhores dimensões encontradas e que atendem as 

restrições foram 10,26 metros para o pilar e 8,66 metros para o vão. Com essas dimensões, 

espera-se uma recuperação de 70,6% e o atendimento a todas as restrições adotadas. Além 

disso, é possível observar que as dimensões encontradas pelo aplicativo aumentariam a 

recuperação em 26,6% em comparação às dimensões já utilizadas na galeria.  

Tabela 9: Comparativo 2 entre os valores recomendados e aqueles da melhor solução encontrada pelo DPM a partir 

da solução inicial 1. Peso e penalidades iguais a 1 foram utilizados no cálculo de fa(s). 

 

Outro teste foi realizado considerando os mesmos parâmetros utilizados no dimensionamento 

anterior. Entretanto, a extensão finita do painel de lavra foi considerada e, portanto, o cálculo 

da tensão atuante no pilar foi realizado pela Generalização do Método de Coates para 3D. Para 

isso, foi necessária a inserção de outros dados do maciço, da rocha sobrejacente e do painel de 

lavra, os quais estão listados na tabela 10 (LÓPEZ, 2017). 

Componentes da função de avaliação Recomendado Calculado Desvio Status

Fator de Segurança do Pilar 1,4 1,4 - Atendido

Vão estável à flexão dos estratos (m) 14,78 8,66 - Atendido

Área mínima para suprimento adequado de ar (m²) 17,5 30,31 - Atendido

Vão mínimo para tráfego dos equipamentos (m) 5 8,66 - Atendido

Recuperação (%) - 70,6 - -

DIMENSÕES (m) INICIAL
MELHOR 

SOLUÇÃO

Pilar 9 10,26

Vão 4 8,66
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Tabela 10: Parâmetros geomecânicos e operacionais da galeria Mariza. 

PARÂMETROS Valor Unidade Nomenclatura 

Coesão das rochas encaixantes  3,9 MPa 𝑐 

Coeficiente de Poisson dos pilares  0,25 - 𝑣𝑝 

Módulo de Elasticidade dos pilares  12990 MPa 𝐸𝑝 

Coeficiente de Poisson das rochas encaixantes 0,25 - 𝑣𝑒 

Módulo de Elasticidade das rochas encaixantes  21210 MPa 𝐸𝑒 

Número de pilares alinhados (direção Norte-Sul) 25 - N1 

Largura do painel de lavra 500 m W 

Número de pilares alinhados (direção Leste-Oeste) 25 - N2 

Comprimento do painel de lavra 500 m L 

Fonte: López, 2017. 

O resultado encontrado pelo DPM para o dimensionamento de um arranjo uniforme de pilares 

quadrados da galeria Mariza utilizando a Generalização do Método de Coates para 3D no 

cálculo da tensão média atuante no pilar e a expressão de resistência de Protodiakonov ajustada 

(1967) está apresentado na tabela 11. Partindo da solução inicial 1 (tabela 5), as melhores 

dimensões encontradas, e que atendem a todas as restrições especificadas, foram 9,66 metros 

para o pilar e 9,68 metros para o vão. Com essas dimensões, espera-se uma recuperação de 

75,1%. As dimensões encontradas no DPM aumentariam a recuperação em 31,1% em 

comparação com as dimensões já utilizadas na galeria e que apresentam uma recuperação de 

44%. 

Tabela 11: Comparativo 3 entre os valores recomendados e aqueles da melhor solução encontrada pelo DPM a 

partir da solução inicial 1. Peso e penalidades iguais a 1 foram utilizados no cálculo de fa(s). 

 

Componentes da função de avaliação Recomendado Calculado Desvio Status

Fator de Segurança do Pilar 1,4 1,4 - Atendido

Vão estável à flexão dos estratos (m) 14,78 9,68 - Atendido

Área mínima para suprimento adequado de ar (m²) 17,5 33,88 - Atendido

Vão mínimo para tráfego dos equipamentos (m) 5 9,68 - Atendido

Recuperação (%) - 75,1 - -

DIMENSÕES (m) INICIAL
MELHOR 

SOLUÇÃO

Pilar 9 9,66

Vão 4 9,68
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Observa-se que o maior aumento na recuperação ocorreu quando as tensões foram calculadas 

pela generalização do Método de Coates para 3D. Nota-se um aumento de 4,5% (= 75,1% – 

70,6%) em comparação com a recuperação encontrada utilizando a Teoria da Área Tributária 

na determinação das tensões. Isso acontece, porque o Método de Coates considera em seu 

cálculo algumas propriedades geométricas e geomecânicas que fazem com que tensões sejam 

mais realistas e menores quando comparadas às tensões encontradas pela TAT, que ignora estas 

propriedades e só considera cargas na direção vertical. 
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6 CONCLUSÕES 

Esta dissertação apresentou o aplicativo computacional DPM desenvolvido na IDE Lazarus. 

Foi utilizado no desenvolvimento do software o procedimento metaheurístico Iterated Local 

Search (ILS), tendo como método de Busca Local o procedimento Variable Neighborhood 

Descent (VND). 

O aplicativo desenvolvido permite o dimensionamento de um arranjo de câmaras e pilares que 

busca maximizar a recuperação da jazida e, ao mesmo tempo, atender os parâmetros de 

segurança, operacionais e geomecânicos especificados previamente. Para isso, ele calcula as 

tensões atuantes nos pilares pela Teoria da Área Tributária quando a extensão (finita) do painel 

de lavra não é levada em consideração e as características geomecânicas (como tensão 

horizontal e os módulos de deformabilidade das rochas encaixantes e do maciço) não forem 

fornecidas. Caso estas propriedades geométricas e geomecânicas sejam conhecidas, as tensões 

atuantes podem ser calculadas pelo Método de Coates generalizado para 3D. Já a resistência 

dos pilares pode ser calculada por fórmulas empíricas consagradas pela prática, sendo a escolha 

da expressão a ser utilizada no dimensionamento metaheurístico ficando a critério do usuário.  

O DPM testou dois cenários apresentados pelos autores Figueiredo e Curi (2004) e López 

(2017). Os resultados foram satisfatórios e mostraram a eficácia do método metaheurístico 

utilizado no dimensionamento de pilares de minas subterrâneas, indicando que é possível 

aumentar a recuperação sem comprometer a segurança e a operação em subsolo.  

Desta forma, o software DPM desenvolvido no trabalho se mostrou útil e eficiente na fase de 

avaliação preliminar da estabilidade dos pilares de mina podendo ser utilizado como uma 

ferramenta de apoio no dimensionamento de câmaras e pilares na lavra subterrânea. As soluções 

encontradas atenderam às restrições especificadas em um tempo de processamento satisfatório 

comparado a outras metodologias. O aplicativo possui baixo custo de implementação, 

capacidade de análise simultânea de muitas variáveis, flexibilidade no sentido de que outras 

restrições, pesos e penalizações podem ser facilmente incorporadas e, também, busca evitar o 

término prematuro em um ótimo local, permitindo, assim, a exploração do espaço das soluções 

além da otimalidade local. 
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ANEXO 

DEDUÇÃO DA FORÇA RESULTANTE ATUANTE NO PILAR INCLINADO EM 

RELAÇÃO À NORMAL DAS CAMADAS (OYANGÜREN et al., 1984) 

Considerando que o depósito tenha um mergulho 𝜃, profundidade 𝑧 e peso específico da rocha 

sobrejacente 𝛾 e que o eixo dos pilares apresenta uma inclinação 𝛼 em relação à normal da 

camada mineralizada, as forças atuantes 𝐹𝑉 e 𝐹𝐻 são calculadas pelas equações (1.1) e (1.2), 

respectivamente.  

𝐹𝑉 = 𝛾𝑧(𝑊𝑜 + 𝑊𝑝)𝑐𝑜𝑠𝜃 = 𝜎𝑣(𝑊𝑜 + 𝑊𝑝)𝑐𝑜𝑠𝜃 (1.1) 

𝐹𝐻 = 𝑘𝛾𝑧(𝑊𝑜 + 𝑊𝑝)𝑠𝑒𝑛𝜃 = 𝑘𝜎𝑣(𝑊𝑜 + 𝑊𝑝)𝑠𝑒𝑛𝜃 (1.2) 

𝑅 = √𝐹𝑉
2 + 𝐹𝐻

2 (1.3) 

𝑅 = √[𝜎𝑣(𝑊𝑜 + 𝑊𝑝)𝑐𝑜𝑠𝜃]
2
+ [𝑘𝜎𝑣(𝑊𝑜 + 𝑊𝑝)𝑠𝑒𝑛𝜃]

2
 (1.4) 

𝑅 = 𝜎𝑣(𝑊𝑜 + 𝑊𝑝)√𝑐𝑜𝑠2𝜃 + 𝑘2𝑠𝑒𝑛2𝜃 (1.5) 

𝑅 = 𝛾𝑧(𝑊𝑜 + 𝑊𝑝)√𝑐𝑜𝑠2𝜃 + 𝑘2𝑠𝑒𝑛2𝜃 (1.6) 

Entretanto, 

tan(𝜆) =
𝐹𝐻

𝐹𝑉
 (1.7) 

tan(𝜆) = 
𝑘𝜎𝑣(𝑊𝑜 + 𝑊𝑝)𝑠𝑒𝑛𝜃

𝜎𝑣(𝑊𝑜 + 𝑊𝑝)cos𝜃
 (1.8) 

tan(𝜆) =
𝑘𝑠𝑒𝑛𝜃

cos𝜃
 (1.9) 

tan( 𝜃 − 𝛼) = 𝑘𝑡𝑎𝑛𝜃 (1.10) 

𝑠𝑒𝑛(𝜃 − 𝛼)

cos (𝜃 − 𝛼)
=

𝑘𝑠𝑒𝑛𝜃

cos𝜃
 (1.11) 

𝑘𝑠𝑒𝑛(𝜃) =  
𝑠𝑒𝑛(𝜃 − 𝛼)cos𝜃

cos (𝜃 − 𝛼)
 (1.12) 

𝑘𝑠𝑒𝑛(𝜃) =  tan( 𝜃 − 𝛼) cos𝜃 (1.13) 

Substituindo a equação (1.13) na equação (1.6), encontra-se: 



 

 

67 

 

𝑅 = 𝛾𝑧(𝑊𝑜 + 𝑊𝑝)√𝑐𝑜𝑠2𝜃 + (tan( 𝜃 − 𝛼) 𝑐𝑜𝑠𝜃)2 (1.14) 

𝑅 = 𝛾𝑧(𝑊𝑜 + 𝑊𝑝)√𝑐𝑜𝑠2𝜃 (1 + tan2( 𝜃 − 𝛼)) (1.15) 

𝑅 = 𝛾𝑧(𝑊𝑜 + 𝑊𝑝)𝑐𝑜𝑠𝜃√(1 + tan2( 𝜃 − 𝛼) (1.16) 

𝑅 = 𝛾𝑧(𝑊𝑜 + 𝑊𝑝)𝑐𝑜𝑠𝜃√(1 + tan2 𝜆) (1.17) 

𝑅 = 𝛾𝑧(𝑊𝑜 + 𝑊𝑝)𝑐𝑜𝑠𝜃√1 +
𝑠𝑒𝑛2𝜆

cos2𝜆
 (1.18) 

𝑅 = 𝛾𝑧(𝑊𝑜 + 𝑊𝑝)𝑐𝑜𝑠𝜃√
cos2𝜆 + 𝑠𝑒𝑛2𝜆

cos2𝜆
 (1.19) 

𝑅 = 𝛾𝑧(𝑊𝑜 + 𝑊𝑝)𝑐𝑜𝑠𝜃√
1

cos2𝜆
 (1.20) 

𝑅 = 𝛾𝑧(𝑊𝑜 + 𝑊𝑝)
𝑐𝑜𝑠𝜃

cos𝜆
 (1.21) 

𝑅 = 𝛾𝑧(𝑊𝑜 + 𝑊𝑝)
𝑐𝑜𝑠𝜃

cos (𝜃 − 𝛼)
 (1.22) 

  

Da Equação (1.12), tem-se: 

cos𝜃

cos (𝜃 − 𝛼)
=

𝑘𝑠𝑒𝑛𝜃

𝑠𝑒𝑛(𝜃 − 𝛼)
 (1.23) 

Por fim, substituindo a equação (1.12) na equação (1.22), tem-se: 

𝑅 = 𝛾𝑧(𝑊𝑜 + 𝑊𝑝)
𝑘𝑠𝑒𝑛𝜃

𝑠𝑒𝑛(𝜃 − 𝛼)
 (1.24) 
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