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RESUMO 

 

A lavra de minérios a partir de minas subterrâneas requer o desenvolvimento 

de acessos à jazida, liberação do minério das rochas encaixantes e seu 

transporte para a superfície. Assim, são necessárias escavações que irão 

exercer diferentes funções, apresentando variadas dimensões. Os realces de 

lavra, aberturas das quais se extrai o minério, frequentemente, assumem 

grandes dimensões, como no caso do método de lavra por subníveis. Tensões 

induzidas por estas grandes escavações podem afetar as condições de 

estabilidade de outras escavações de menor porte, principalmente aquelas 

situadas em sua proximidade. Este trabalho tem como objetivo investigar a 

influência das tensões induzidas por realces de lavra nas galerias de 

desenvolvimento secundário de uma mina. Estudos paramétricos, alternando a 

posição das galerias de desenvolvimento em relação aos realces, foram 

realizados a fim de avaliar as condições de estabilidade destas aberturas. Para 

tanto, utilizou-se nas simulações a modelagem numérica, aplicando-se o 

método dos elementos finitos. Inicialmente, foi assumido um comportamento 

elástico do maciço rochoso, possibilitando a simulação de um grande número 

de localizações para as galerias. Os resultados indicaram cenários distintos, 

desde alguns casos de colapso total das galerias, até casos em que a 

estabilidade das aberturas se mostrou possível. De posse desses resultados, 

para aqueles casos em que o maciço apresentou as melhores condições de 

estabilidade, foram realizadas análises elasto-plásticas do mesmo, a fim de se 

verificar zonas de plastificação e obter um melhor entendimento da sua 

condição de estabilidade. A geometria das escavações da Mineração Caraíba, 

empresa situada no Brasil e que extrai cobre a partir de uma mina subterrânea, 

foi utilizada nestas análises, com o intuito de se ilustrar uma situação real, em 

que foram observados problemas de rupturas em suas galerias de 

desenvolvimento. 

 

Palavras-chave: tensão-deformação; mina subterrânea; tensões induzidas por 

realces; clivagem axial; ruptura frágil. 

  



ABSTRACT 

 

Ore extraction from subsurface mines requires the development of physical 

access to the orebody, ore liberation from the enclosed host rock and its 

transportation to the mine surface. Excavations of various sizes and functions 

are required in these mining operations. Stopes are the ore sources and they 

are often very large, as in the case of sublevel stoping method. Stresses 

induced by these large excavations affect stability conditions of small 

excavations in mines, especially those which are in close proximity to the 

stopes. This work aims to investigate the influence of induced stresses by 

sublevel stopes in development excavations needed to access the stopes. 

Parametric studies changing the position of development openings in relation to 

stopes were performed in order to evaluate the stability conditions of these 

openings. Numeric modeling using finite element method was applied to the 

simulations. An elastic behavior of the rock mass was assumed to allow the 

simulation of a lot of different opening locations. The results have showed 

distinct scenarios. Some cases of global collapse were found as well as some 

situations where the stability of the openings could be possible. Therefore, the 

most favorable situation was chosen to perform a plastic analysis in order to 

have a better knowledge of opening stability conditions. The geometry of the 

excavations from Caraiba mining company, which extracts copper from an 

underground mine in Brazil, was used in these analyses to illustrate a real 

situation where many failure problems in these development openings were 

observed.   

Keywords: stress-strain; underground mine; induced stress; spalling; brittle 

fracture. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A partir da década de 60 do último século, a Mecânica das Rochas tem 

ganhado um destaque cada vez maior no campo da engenharia. No caso da 

mineração a necessidade de um maior entendimento e avanços nessa área é 

facilmente explicada a partir do crescimento acelerado dos empreendimentos a 

céu aberto, cada vez gerando cavas mais robustas, e do aproveitamento cada 

vez maior de reservas profundas, através de métodos subterrâneos de lavra, o 

que implica, necessariamente, grandes escavações em rochas. Sabendo que 

as rochas são materiais com propriedades e comportamento bastante distintos 

de qualquer outro material, apresentando uma série de particularidades, como 

modo de ruptura e condições de fluxo de fluídos, a compreensão de seu 

comportamento geomecânico se torna fundamental para o avanço seguro dos 

trabalhos em rochas. A determinação de parâmetros como resistência, 

características de deformabilidade do material e o estado de tensões ao qual 

ele se encontra submetido, são fundamentais para a elaboração de qualquer 

projeto de lavra subterrânea, servindo de base para todo o processo de 

aproveitamento da reserva. 

Quando se pensa em segurança das estruturas escavadas em rocha, dois 

aspectos básicos devem ser analisados. Eles são a relação entre o estado de 

tensão que atua sobre o maciço e a sua resistência, além da preocupação com 

os deslocamentos induzidos por esse campo de tensão que podem ser 

demasiadamente grandes, causando danos e rupturas às estruturas presentes. 

A questão da estabilidade de uma escavação subterrânea em mineração é um 

importante fator a ser considerado nos trabalhos em subsolo, e deve-se ter em 

mente que diferentes situações podem ser desejadas, dependendo da 

utilização da escavação. Por exemplo, para os métodos de lavra com 

abatimento, como o abatimento em subníveis (Sublevel Caving) ou abatimento 

de blocos (Block Caving), é desejável que ocorra a ruptura dos limites da 

escavação realizada para a lavra do minério, e posterior abatimento da rocha 

encaixante. Existem ainda casos em que escavações realizadas em subsolo 

terão sua utilização por um curto espaço de tempo, o que pode implicar a 

necessidade de suporte apenas para garantir a estabilidade da abertura 

enquanto houver atividades em seu interior. Por fim, existem aquelas 

escavações que deverão permanecer estáveis por períodos maiores de tempo 

para operação, meses ou até mesmo anos, ou, a depender do plano de 

fechamento da mina, no pós-uso, o que levará a um projeto mais robusto e 

rigoroso sobre as condições de estabilidade e suporte das aberturas. 

É nesse contexto que se apresentam as galerias de desenvolvimento em uma 

mina subterrânea. Essas estruturas devem permanecer abertas, de modo 
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geral, durante grande parte da vida útil do empreendimento, fornecendo 

condições de acesso e possibilitando a operação da lavra. Dessa forma, 

espera-se dessas estruturas uma grande estabilidade e adequadas condições 

de segurança, não oferecendo riscos aos trabalhadores e máquinas que por 

ela transitem. 

A Mineração Caraíba S.A. é uma empresa mineradora de cobre, que apresenta 

grande relevância no cenário mineral do país. A mina, localizada no Vale do 

Curaçá, situada no município de Jaguarari (BA), iniciou suas operações ainda 

na década de 70, sob a responsabilidade da estatal Caraíba Metais S.A. Desde 

esse momento inicial o empreendimento já mostrava importância para o país, 

uma vez que durante certo tempo, a partir de sua fundação, era a única 

fabricante de cobre eletrolítico do Brasil. Durante o ano de 1994 a empresa 

passou por um processo de privatização, recebendo então o nome de 

Mineração Caraíba S.A. Nos dias atuais, a empresa apresenta lavra tanto a 

céu aberto, quanto subterrânea, sendo essa o objeto de estudo do presente 

trabalho. 

A mina, atualmente, apresenta regiões com profundidades bastante 

acentuadas, podendo chegar a mais de 1200 metros. As altas tensões 

existentes nos pontos mais profundos da mina, aliadas ao comportamento frágil 

das rochas presentes na região, têm levado a situações de instabilidade ao 

longo dos últimos anos. Rupturas que se dão repentinamente têm ocorrido em 

determinados pontos da mina, trazendo alguns inconvenientes no que diz 

respeito à segurança e operacionalidade da lavra. Em especial, ao longo das 

galerias de desenvolvimento secundário, para acesso ao corpo de minério, é 

comum perceber a ocorrência de rupturas que se dão devido à ação de 

tensões compressivas de grande magnitude, advindas da redistribuição de 

tensões dos realces próximos. Essas rupturas ocorrem tanto nas paredes 

laterais das aberturas, quanto em seu teto, a depender da direção da 

escavação. 

Este trabalho teve como objetivo realizar análises das condições de 

estabilidade de galerias localizadas em diferentes posições em um mesmo 

nível da mina, buscando identificar locais mais adequados à instalação dessas 

escavações, além de um melhor entendimento das razões dessas rupturas e 

de seu comportamento. 

Para tanto, foram utilizados aplicativos computacionais que auxiliarão nas 

análises de estabilidade dessas estruturas. Serão utilizados, 

fundamentalmente, os softwares Examine 3D e RS², ambos desenvolvidos pela 

empresa Rocscience, que possibilitam análises da relação tensão-deformação 

presente nas escavações, que acredita-se ser a grande causadora das 

rupturas observadas nas galerias de desenvolvimento da mina. 
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2 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA 
 

O entendimento do comportamento geomecânico do maciço rochoso em 

grandes profundidades, o campo de tensões atuante sobre ele e a distribuição 

das tensões que ocorre após a realização de escavações subterrâneas, são 

desafios que a engenharia tem buscado solucionar ao longo dos anos. 

O bom conhecimento do estado de tensões ao qual o maciço rochoso se 

encontra submetido em escavações de mineração, assim como da sua 

resistência, podem ser determinantes para um melhor entendimento das 

possíveis situações de ruptura que possam ocorrer, possibilitando um melhor 

planejamento da lavra, evitando diluições desnecessárias ou perda de material 

com valor econômico, além de possibilitar redução de custos e ganhos 

operacionais, como no sistema de ventilação, transporte e sustentação. 

Sabendo que essas informações são essenciais para um bom 

dimensionamento de escavações subterrâneas e de suas estruturas de 

sustentação, o presente trabalho propõe estudar esses aspectos, aplicados à 

situação vivenciada pela Mineração Caraíba S.A. 

O trabalho teve como foco entender o mecanismo de ruptura que ocorre com 

relativa frequência nas galerias de desenvolvimento secundário da mina e sua 

relação com a localização em que a escavação é realizada. 
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3 OBJETIVOS 
 

Este trabalho tem por objetivo efetuar análises paramétricas de estabilidade 

das galerias de desenvolvimento secundário da Mineração Caraíba S.A., 

variando-se a posição dessas galerias em níveis que apresentam histórico de 

ruptura. Foram realizadas análises tensão-deformação, visando um melhor 

entendimento dos fenômenos de instabilidade observados em campo, e da 

influência da posição dessas galerias nessas ocorrências. 
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4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

4.1 Desafios da mineração subterrânea 

 

Devido à progressiva redução das reservas minerais a céu aberto, ou em 

baixas profundidades, pode ser observada ao redor do mundo uma tendência 

cada vez maior do aproveitamento de jazidas que se situam a grandes 

profundidades, através de métodos de lavra subterrâneos. Esses métodos são, 

muitas vezes, a única forma de se realizar a extração de bens minerais a 

grandes profundidades de maneira economicamente viável. 

É importante ressaltar, entretanto, que a mineração subterrânea apresenta 

algumas situações que em muito se diferem da mineração a céu aberto, e que 

essas situações nem sempre estão bem compreendidas e analisadas. 

Problemas no que diz respeito à estabilidade de escavações realizadas em 

subsolo têm se mostrado uma das grandes preocupações das empresas que 

trabalham nesse tipo de ambiente. 

Sabendo que uma instabilidade do maciço rochoso próximo a uma escavação 

subterrânea pode acarretar prejuízos de ordem social e econômica para a 

mineradora (como perda de vidas, equipamentos, paradas na produção, 

diluição do minério, entre outros), é fundamental que sejam realizadas 

profundas análises e constante monitoramento das escavações nessas 

regiões. 

GOODMAN (1989) define ruptura como sendo a total perda de integridade de 

uma amostra de rocha. No caso da Geotecnia aplicada à mineração, esse 

conceito é utilizado para denominar o momento no qual a rocha passa a não 

mais desempenhar determinada função que dela se espera. Essa função, 

normalmente, está relacionada ao suporte de uma escavação, seja ela a céu 

aberto ou subterrânea, e a ruptura da rocha implica o fato desse material, 

devido a algum processo físico, ter perdido sua capacidade de resistência. 

O bom conhecimento da geologia local, das propriedades do maciço rochoso 

no qual se irá trabalhar, e das condições às quais estarão submetidas as 

escavações realizadas durante as operações de lavra de uma mina 

subterrânea, podem evitar grandes transtornos e devem ser levados em 

consideração desde o planejamento inicial das operações, até o plano de 

fechamento da mina. 

Potenciais problemas de estabilidade podem ocasionar rupturas do maciço 

rochoso e, por isto, devem ser analisadas e bem compreendidas, a fim de que 
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se possa evitar a sua ocorrência, ou mesmo minimizar os impactos negativos 

que poderia causar. 

Para se obter essa compreensão e efetuar análises representativas da situação 

vivenciada em campo, é necessário que os fatores envolvidos no processo de 

ruptura do maciço estejam bastante claros, assim como as condições limites 

sob as quais os maciços não mais possam resistir. 

 

4.2 Surgimento de instabilidades 

 

Vários são os aspectos que interferem na condição de estabilidade de uma 

abertura realizada em subsolo. Entre esses aspectos, pode-se destacar como 

mais relevantes aqueles envolvendo as propriedades da rocha escavada e das 

rochas encaixantes (como resistência a esforços de tração e compressão, 

deformabilidade, permeabilidade, entre outros), sejam elas minério ou estéril, e 

a presença de descontinuidades no maciço rochoso. Outros fatores como a 

geometria da escavação a ser realizada, a sequência e velocidade com que 

essa escavação será efetuada e as tensões in situ que atuam na região do 

problema analisado, também podem afetar consideravelmente a sua 

estabilidade (HOEK et al., 1995). 

Dificilmente um maciço rochoso se apresentará contínuo, homogêneo ou 

isotrópico. Na maioria dos casos, ele apresentará uma quantidade considerável 

de descontinuidades, além da ocorrência de diferentes graus de alteração ou 

intemperismo, e a presença de uma assembleia variada de minerais, em 

diferentes proporções a depender da localidade. Dessa forma, torna-se 

bastante complexa a determinação de sua resistência, uma vez que ela 

dependerá tanto das propriedades da rocha intacta, quanto das 

descontinuidades. A possibilidade que se tem então, através de meios viáveis, 

é a estimação desses parâmetros de resistência. Essa estimação é feita a 

partir dos valores encontrados para a resistência da rocha intacta, em ensaios 

de laboratório, e de informações acerca das descontinuidades, como 

espaçamento, persistência e rugosidade de sua superfície (HOEK et al., 1995). 

Um maciço rochoso, na grande maioria dos casos, apresenta uma resistência 

inferior àquela observada nas rochas que o constituem. Esse fato está 

associado à presença de planos de fraqueza, como juntas ou zonas de falhas, 

conforme explicado anteriormente. Em um maciço rochoso em que existe a 

presença considerável desses planos de fraqueza, sua condição de 

estabilidade e resistência sofre a influência de diversos fatores, entre os quais 

podemos destacar a resistência da rocha intacta que constitui o maciço, a 

frequência com que as descontinuidades aparecem em campo, a resistência 

apresentada por essas descontinuidades, as tensões de confinamento, às 
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quais o maciço estará sujeito, e a presença de água percolando as 

descontinuidades (preenchimento). 

Esses fatores irão influenciar a resistência do maciço, de forma a reduzi-la 

quanto menor se apresentar a resistência da rocha intacta e das 

descontinuidades, maior for a frequência em que as descontinuidades são 

observadas, menores forem as tensões de confinamento e maior a presença 

de água (STACEY & PAGE, 1986). 

O presente trabalho busca analisar alternativas à situação de instabilidades 

vivenciadas nas galerias de desenvolvimento secundário da mina subterrânea 

da Mineração Caraíba S.A. O estágio atual da lavra e o desenvolvimento de 

novos níveis a serem lavrados na mina, a grandes profundidades, trazem à 

tona importantes desafios geotécnicos. 

De um modo geral, a geologia da mina consta de gnaisses resistentes e que 

apresentam um comportamento de rupturas do tipo frágil. É de suma 

importância ressaltar que, embora o maciço se apresente bastante fraturado, 

principalmente próximo à superfície, a maiores profundidades o nível de 

tensões passa a ser o fator preponderante nos fenômenos de instabilização do 

maciço. 

Em regiões próximas à superfície, a probabilidade de uma ruptura surgir e se 

propagar através da rocha intacta é bem pequena. Nesses casos, espera-se 

que a ruptura se dê a partir das descontinuidades presentes no maciço. Isto se 

deve à existência de um campo de tensão, comumente, de pequena magnitude 

a baixas profundidades. De forma análoga, à medida que se aprofunda no 

terreno, espera-se um aumento progressivo das tensões envolvidas no 

problema. Assim, para escavações realizadas em maiores profundidades, 

espera-se que haja uma maior participação da rocha intacta nos possíveis 

mecanismos de ruptura, e é nessa situação que o problema em estudo se 

encontra, uma vez que as galerias de desenvolvimento analisadas encontram-

se em profundidades que podem ultrapassar os 1000 metros (HOEK et al., 

1995). 

Sabendo que, basicamente, os tipos possíveis de rupturas em rochas se 

dividem entre aqueles estruturalmente controlados e aqueles devido aos 

esforços de tensão que atuam no maciço rochoso, e tomando como base a 

informação da não influência de grandes descontinuidades na região analisada, 

o trabalho proposto terá como foco principal a análise do campo de tensão que 

atua no maciço circunvizinho às galerias de desenvolvimento e sua influência 

no comportamento desse maciço. 

BIENIAWSKI (1967) define ruptura frágil como sendo aquela na qual não é 

observada, ou observada em pequena escala, deformação plástica. Isso 
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significa que um material que apresente ruptura dita frágil, irá apresentar 

ruptura de forma repentina sem deformação significativa ao longo do processo. 

Deformabilidade de um maciço rochoso, segundo GOODMAN (1989), é a 

capacidade que o maciço possui de se deformar a partir da aplicação ou alívio 

de tensões. 

Os maciços rochosos podem apresentar diferentes comportamentos, a partir de 

um estado de deformação. Em uma aproximação inicial de estruturas mais 

complexas, visando um modelo simples e coerente, pode-se considerar a 

existência de deformações puramente elásticas. Quando o modelo apresentar 

fortes evidências de ruptura, modelos não lineares darão repostas mais 

confiáveis. 

STACEY & PAGE (1986) trazem uma abordagem empírica para o critério de 

resistência de rochas rúpteis ou frágeis, para túneis de seção quadrada com 

dimensões próximas a 3 e 4 metros. O critério apresentado pelos autores é 

baseado na relação entre a maior tensão principal in situ e a resistência à 

compressão uniaxial da rocha. A Tabela 1 traz o critério proposto pelos 

autores. 

Tabela 1: Critério empírico de estabilidade para maciços rochosos rúpteis. (Adaptado de 
STACEY & PAGE, 1986) 

σ1/σci Condição de Estabilidade 

< 0,2 Não apresenta problemas significativos 

0,2 – 0,4 
Ruptura da superfície paralela à σ1. 

Necessidade de suporte robusto. 

0,4 – 0,5 
Necessidade de suporte robusto. 

Rupturas mais significativas. 

0,5 – 0,67 
Condição crítica, apresentando sérios riscos. 
Dificuldade de se manter a escavação aberta. 

Suporte robusto e de alto custo. 

> 0,67 Condição impraticável. 
 

 

4.3 Estado de tensão 

 

O trabalho em subsolo é muitas vezes guiado pela mecânica das rochas. 

Situações como abertura de túneis, galerias, realces de lavra, entre outras, são 

planejadas a partir dos estudos geotécnicos realizados e seus resultados. A 

determinação das tensões in situ na região, das propriedades do maciço 

rochoso envolvido na obra de engenharia e das tensões induzidas por essa 

obra, são alguns dos pré-requisitos básicos para que ocorra um planejamento 

eficiente dos trabalhos em sub-superfície. Aspectos como localização, 

dimensão e orientação de uma escavação, serão estabelecidos a partir desses 
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dados, visando garantir melhores condições de segurança e bom 

aproveitamento técnico e econômico (STACEY & PAGE, 1986). 

Na análise de estabilidade das escavações subterrâneas, é de suma 

importância o conhecimento do estado de tensão ao qual o maciço rochoso 

encontra-se submetido antes da realização de qualquer alteração no ambiente. 

Sabe-se que, mesmo para um maciço rochoso que não passou por nenhum 

tipo de perturbação gerada pelo homem, existe um estado de tensão atuante, 

denominado estado de tensão in situ. Esse campo de tensões pode ser 

ocasionado por diferentes situações, sendo que as mais comuns são o peso 

próprio das camadas de rocha sobrejacentes, tensões geradas pelo 

confinamento ao qual a rocha muitas vezes encontra-se submetida e ao 

histórico do maciço, como a ocorrência de sismos em tempos geológicos 

passados (GOODMAN, 1989). 

A importância de um bom conhecimento do estado de tensão in situ do maciço 

rochoso vem do fato de que tanto sua magnitude quanto sua direção, 

influenciam diretamente algumas análises de grande relevância, como análises 

de resistência, permeabilidade e deformabilidade, que sob determinadas 

condições podem vir a apresentar resultados bastante variáveis. Dessa forma, 

quanto mais precisa for a determinação desse estado inicial, maiores as 

chances de se realizar uma análise realmente compatível com a situação 

vivenciada em campo. Entretanto, a determinação, através de medições, desse 

estado de tensão, tem se mostrado de difícil execução e interpretação, levando 

algumas vezes a resultados pouco coerentes. 

É prática comum considerar as tensões verticais e horizontais como sendo as 

tensões principais do maciço rochoso. A tensão in situ vertical, que atua sobre 

determinado ponto do maciço rochoso, pode ser aproximada através da 

equação (1): 

       (1) 

 

Onde: 

  : Tensão vertical atuante no ponto analisado; 

 : Peso específico médio das camadas de rocha sobrejacentes ao ponto 

analisado; 

Z: Profundidade do ponto analisado. 
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As tensões in situ horizontais que atuam em um maciço rochoso são de difícil 

estimação. Normalmente, sua magnitude é descrita em relação às tensões 

verticais, e é relacionada pelo parâmetro k, conforme mostrado na equação (2). 

              

 

(2) 

Onde, 

    Tensão horizontal atuante no ponto analisado; 

k: Razão entre as tensões horizontais e verticais que atuam no ponto 

analisado; 

  : Tensão vertical atuante no ponto analisado; 

 : Peso específico médio das camadas de rocha sobrejacentes ao ponto 

analisado; 

Z: Profundidade do ponto analisado. 

Vale destacar a possibilidade das tensões horizontais apresentarem 

magnitudes diferentes para cada direção principal, situação muitas vezes 

observada em campo. Nesses casos, ao invés de existir um único valor para o 

parâmetro k, existiriam dois valores, k1 e k2.  

Medidas de tensões horizontais in situ ao redor do mundo apontaram a 

tendência de que, para pontos próximos à superfície, os valores de k 

assumiriam valores relativamente altos, enquanto que para maiores 

profundidades, dentro de um mesmo maciço, esse valor passaria por um 

processo de contínuo decréscimo (HOEK et al., 1995). 

Para aquelas situações nas quais o campo de tensões principais não coincide 

com as tensões verticais e horizontais, é possível se obter o valor das tensões 

principais e a inclinação da tensão principal maior com a horizontal, 

respectivamente, através das seguintes equações (3) e (4): (BRADY & 

BROWN, 2004) 

   
 

 
              

  
 

 
         

 
 

 
  

 

   
 

 
              

  
 

 
         

  
 

   

(3) 
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  (4) 

Entretanto, apenas o conhecimento do estado prévio do campo de tensões não 

é suficiente para uma análise da estabilidade de uma escavação em subsolo. 

Ao se realizar uma escavação em um maciço rochoso que se encontra sob um 

estado prévio de tensão, é esperado que as tensões na vizinhança dessa nova 

abertura passem por um processo de rearranjo, sendo redistribuídas e gerando 

um novo estado de tensão, denominado estado de tensões induzidas. Esse 

novo estado de tensão passará a reger o comportamento do maciço rochoso, 

após a realização de uma escavação (HOEK et al., 1995). 

Nesse contexto, é essencial que se entenda o conceito de zona de influência 

de uma escavação. BRADY & BROWN (2004) a definem como sendo a região 

na qual o estado de tensão in situ é consideravelmente afetado por uma 

escavação subterrânea. 

A Figura 1 traz um esquema representativo dessa zona de influência. Vale 

observar que ambas as escavações presentes na figura apresentam 

dimensões dentro de uma mesma ordem de grandeza. A distância entre as 

escavações é tal que faz com que naquela região central, na qual as zonas de 

influência se sobrepõem, o estado de tensões seja afetado por ambas as 

escavações, enquanto as regiões em cinza, apenas uma das escavações 

interfere no estado de tensão atuante sobre o maciço. Escavações desse tipo 

são ditas singulares. 

 

 

Figura 1: Representação da zona de influência de escavações subterrâneas. Adaptado de BRADY & 
BROWN (2004). 

 

Já no caso apresentado pela Figura 2, observam-se duas escavações com 

dimensões bastante diferentes. A distância entre elas é tal que a abertura de 

maior dimensão apresenta-se fora da zona de influência daquela escavação de 

menor porte, que por sua vez, encontra-se dentro dos limites da zona de 
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influência da primeira escavação. Assim o estado de tensões na escavação de 

menor porte será dependente das tensões induzidas pela escavação de maior 

porte. Escavações desse tipo são ditas múltiplas. 

Essa situação em muito se aproxima daquela observada na Mineração 

Caraíba, onde os realces de lavra se comportariam como as escavações de 

maior escala (ordem de dezenas de metros), perturbando o estado de tensão in 

situ de uma vasta região, região está na qual estão inseridas as galerias de 

desenvolvimento secundário, apresentando-se em menor escala (ordem de 

poucas unidades de metros). Dessa forma, pode-se afirmar que o estado de 

tensão in situ atuante sobre as galerias de desenvolvimento, nada mais é do 

que o estado de tensões induzidas pela escavação dos realces de lavra mais 

próximos. Essa é uma informação essencial e irá guiar a metodologia adotada 

pelo presente trabalho. 

 

 

Figura 2: Efeito da escavação de aberturas próximas que apresentem diferentes dimensões. Adaptado 
de BRADY & BROWN (2004). 

 

4.4 Critério de resistência e parâmetros pós-pico 

 

HOEK et al. (2002) propuseram um critério empírico para a determinação da 

resistência de um maciço rochoso, denominado critério generalizado de Hoek & 

Brown. Esse critério possui ampla aceitação no campo da mecânica das rochas 

e é utilizado em inúmeros trabalhos e estudos ao redor do mundo, 

apresentando resultados confiáveis e condizentes com a realidade observada 

em campo. 
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O critério pode ser definido pela equação (5): 

              

   

   
   

 

 

 

(5) 

Onde: 

σ1’: Tensão efetiva principal maior; 

σ3’: Tensão efetiva principal menor; 

σci: Resistência à compressão uniaxial da rocha intacta; 

mb, s e a: Constantes dependentes das propriedades do maciço rochoso. 

Se o maciço rochoso é submetido a um campo de tensões superior àquele ao 

qual é capaz de resistir, rupturas começam a se propagar através da rocha, 

modificando sua estrutura e comportamento geotécnico. 

Ao se atingir o limite de tensões elásticas, há um processo de transferência de 

tensões para porções do maciço que ainda não atingiram esse limite, já que o 

maciço rochoso deixa de exercer sua função estabilizadora, entretanto 

mantendo uma certa capacidade de suporte. Esse processo se repete até que 

seja obtido um estado de equilíbrio ou a ruptura se propague levando ao 

colapso do maciço em torno da escavação. 

Os parâmetros geotécnicos da rocha após a ruptura são conhecidos como 

parâmetros residuais e, na maioria das vezes, são de difícil determinação. 

CROWDER & BAWDEN (sd) abordam as principais tendências para a 

estimação desses parâmetros, a partir da consulta a diversos especialistas no 

tema. Uma das abordagens trazidas pelos autores foi sugerida por HOEK, e se 

baseia no índice GSI (Geological Strength Index) e características do maciço 

rochoso. Este índice, proposto por HOEK (1994), visa à classificação do 

maciço rochoso, segundo critérios da mecânica das rochas, e pode ser 

aplicado na estimação de parâmetros de resistência do maciço. Essa 

orientação é apresentada na Tabela 2 e será aplicada na realização das 

análises plásticas no presente trabalho. 
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Tabela 2: Sugestões de HOEK para estimação dos parâmetros residuais de resistência 
do maciço rochoso. (Adaptado de CROWDER & BAWDEN, sd) 

GSI Características 

Parâmetros residuais 

de resistência do 

maciço 

70<GSI<90 

- Altas tensões, resultando em ruptura 

da rocha intacta 

- Perda total de resistência após a 

ruptura 

sr = 0 

mr = 1 

dilatância = 0 

50<GSI<65 

- Níveis moderados de tensão, 

resultando em rupturas das juntas 

- Rupturas geram cascalhos 

sr = 0 

mr = 15 

dilatância = 0,3(mr) 

40<GSI<50 

- Granito, Xisto ou arenito 

intemperizado 

- Perda de resistência à tração, 

mantendo sua resistência ao 

cisalhamento 

sr = 0 

mr = 0,5(mb) 

dilatância = pequena 

GSI<30 

- Forte ação tectônica ocasionando 

cisalhamento e dobras (filitos) 

- Comportamento elasto-plástico 

perfeito, sem dilatância (parâmetros já 

residuais) 

sr = 0 

mr = mb 

dilatância = 0 

 

4.5 Clivagem Axial 

 

O modo de ruptura observado para rochas de comportamento frágil, 

submetidas a esforços de compressão, é caracterizado pelo surgimento de 

fraturas que se propagam segundo planos paralelos à direção da tensão 

principal máxima. FAIRHURST & COOK (1966) trazem um estudo completo 

sobre esse modo de ruptura, sendo os primeiros autores a descrever o 

processo de forma satisfatória. Os autores destacam alguns aspectos 

importantes para o entendimento desse fenômeno, como o fato de que a 

clivagem axial, paralela à direção de máxima compressão do maciço rochoso, 

é a forma como as fraturas em rochas de comportamento frágil se iniciam. 

Esse modo de ruptura é denominado “spalling”, “splitting”, ou ainda, “slabbing”, 

na língua inglesa. Na língua portuguesa, na ausência de um termo de uso 

generalizado para nomear esse fenômeno, o presente trabalho irá se referir a 

esse modo de ruptura como clivagem axial. Essa escolha advém do fato de 

que a superfície de ruptura resultante no processo se apresenta de forma 

coaxial com a tensão principal máxima. 
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Para rochas frágeis localizadas a grandes profundidades, que apresentam 

poucas descontinuidades, ou descontinuidades com espaçamento de tamanho 

igual ou superior às dimensões das escavações a serem realizadas, é comum 

a ocorrência de rupturas por clivagem axial, no contorno dessas escavações 

subterrâneas. Essas rupturas podem passar por um processo significativo de 

avanço gradativo, resultando em grandes zonas danificadas. Em alguns casos, 

a energia envolvida em uma ruptura desse tipo pode apresentar uma 

magnitude considerável, dando ao fenômeno um caráter de explosão de rocha 

(rockburst) (HOEK et al., 1995). 

O trabalho de MARTIN et al. (2003) discute esse fenômeno, indicando que a 

profundidades intermediárias as rupturas se dão de forma pontual, próxima às 

paredes da escavação, enquanto que à medida que se avança em 

profundidade, essa região passível de ruptura pode abranger áreas mais 

extensas, comprometendo toda a estabilidade da galeria. 

De acordo com a geologia local, a localização das galerias de 

desenvolvimento, para acesso ao corpo de minério, estudadas e a observação 

de rupturas presentes na região, espera-se que a situação vivenciada pela 

Mineração Caraíba seja aquela descrita nos parágrafos anteriores. No entorno 

das escavações, há um acúmulo de tensões compressivas atuando sobre o 

maciço, e esse fato, aliado ao seu comportamento frágil, faz com que seja 

considerável a possibilidade de ocorrência de rupturas dessa natureza na 

região. 

Diferentes autores, das mais diversas regiões do mundo, apresentaram 

estudos de maciços rochosos submetidos a condições similares àquelas 

presentes na Mineração Caraíba, sempre indicando rupturas controladas pelo 

estado de tensão do maciço, e que ocorrem segundo uma direção preferencial. 

A Figura 3 ilustra de forma bastante clara a relação existente entre a direção da 

tensão principal maior e a direção de propagação das rupturas formadas. 
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Figura 3: Ruptura por clivagem axial, e sua relação com a direção da tensão principal maior que atua 
no maciço. Adaptado de HOEK et al. (1995). 

Já a Figura 4, trazida pelos mesmos autores, mostra a ocorrência desse tipo de 

ruptura em um quartzito, localizado a 1500 metros de profundidade, na parede 

de uma mina de urânio. A situação apresentada na figura é bastante similar 

àquela observada nas paredes das galerias de desenvolvimento da Mineração 

Caraíba, no que diz respeito à forma como as rupturas acontecem. 

PANTHI (2012) afirma que para maciços rochosos situados a grandes 

profundidades, e que não apresentam uma grande quantidade de 

descontinuidades em sua estrutura, os principais problemas relativos à 

estabilidade que tendem a surgir são as explosões de rochas e as rupturas por 

clivagem axial. 

 

 

Figura 4: Ruptura em um quartzito, localizado a 1500 metros de profundidade, na parede de uma 
mina de urânio (HOEK et al., 1995). 
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HOEK et al. (1995) afirmam que o Underground Research Laboratory, do 

Atomic Energy of Canada, é um dos principais locais de observação e estudo 

desse tipo de ruptura, trazendo diversos trabalhos que representaram avanços 

para o melhor entendimento desse mecanismo. 

A Figura 5 traz o perfil de um túnel escavado nesse centro de pesquisa e a 

localização das rupturas que ocorreram. Vale a pena ressaltar o fato dessa 

ruptura ter apresentado um caráter progressivo, avançando com o passar do 

tempo, assim como pode ser observado nas galerias de desenvolvimento da 

Mineração Caraíba, segundo relatórios internos da empresa. É observado, 

mais uma vez, o comportamento no qual as rupturas se propagam em planos 

paralelos à direção da tensão principal maior. 

 

 

Figura 5: Estudo do desenvolvimento progressivo de uma ruptura localizada no Underground 
Research Laboratory. Adaptado de HOEK et al. (1995). 

Já a Figura 6 apresenta uma análise computacional feita para essa mesma 

escavação, através do software Phase2. Observa-se que os resultados obtidos 

nessa análise confirmam a situação vivenciada em campo, mostrando a 

eficiência dessa metodologia no estudo e determinação de possíveis zonas de 

rupturas. 
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JIANG et al. (2013) apresentam um estudo indicando a importância de se 

utilizar os dados obtidos a partir de rupturas causadas por um elevado estado 

de tensão, na obtenção de boas estimativas para os valores do estado de 

tensão in situ atuante sobre o maciço em questão. Essa estimação se mostra 

possível, uma vez que se é capaz de estimar a direção das tensões principais, 

a partir da direção em que as rupturas se apresentam, e sua intensidade pode 

ser determinada como aquela na qual surgem os primeiros indícios de ruptura. 

 

 

Figura 6: Modelagem computacional, através do software Phase², para um túnel no Underground 
Research Laboratory. (HOEK et al., 1995) 

 

A Figura 7, trazida por JIANG et al. (2013), traz uma imagem de uma ruptura 

que se deu tipicamente por clivagem axial. Observa-se novamente que a 

direção da tensão principal está localizada paralelamente à direção do plano 

em que se deu a propagação da ruptura, como é esperado para esse tipo de 

situação. 
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Figura 7: Mapa relacionando a ruptura ocorrida por clivagem axial, em um túnel, com a direção das 
tensões principais presentes antes da escavação. Adaptado de JIANG et al. (2013). 

 

O trabalho de HIDALGO & NORDLUND (2012) mostra uma comparação entre 

os resultados de testes laboratoriais de compressão uniaxial e análises 

numéricas. Isso foi realizado a partir da relação entre os resultados para 

deformações axial e lateral, nos ensaios de laboratório, e dados de deformação 

volumétrica e tensão máxima de cisalhamento, apresentados nas análises 

numéricas, para rupturas do tipo clivagem axial, com o intuito de se analisar a 

possibilidade desse tipo de ruptura ser prevista através de ensaios de 

laboratório. Na modelagem numérica os autores fizeram uso do software RS², 

assim como o presente trabalho se propõe a fazer, obtendo resultados 

satisfatórios. Uma importante constatação dos autores é o fato de que a ruptura 

tem início nas proximidades da escavação realizada, avançando 

posteriormente para o seu interior. 

A Figura 8 mostra um caso de ruptura por clivagem axial em uma passagem 

destinada à ventilação, semelhante às rupturas observadas na mina objeto de 

estudo nesse trabalho. Observando a relação da direção das fraturas, com as 

direções das tensões principais, mais uma vez fica evidenciada a situação na 

qual a ruptura se propaga em um plano paralelo à direção da tensão principal 

maior. 

HAJIABDOLMAJID et al. (2002) afirmam que através da observação de testes 

de laboratório, envolvendo rupturas de rochas do tipo frágil, pode-se afirmar 

que esse mecanismo engloba três fases distintas, sendo elas a iniciação, o 

crescimento e a acumulação de micro-fraturas. Os autores ainda reforçam a 

ideia de que para rochas situadas a grandes profundidades os mecanismos de 

ruptura não são definidos pela presença de descontinuidades, mas sim pelo 

estado de tensão ao qual o maciço está submetido e sua resistência a esses 

esforços. 
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Figura 8: Direção da ruptura por clivagem axial em uma passagem de ventilação, comparada à direção 
das tensões principais. Adaptado de HIDALGO & NORDLUND (2012). 

 

Por fim, GERMANOVICH & DYSKIN (2000) reforçam a ideia de que as 

rupturas por clivagem axial se iniciam nas paredes da escavação realizada, ou 

em suas proximidades. Os autores afirmam ainda que essas rupturas se 

desenvolvem ao longo de micro-fraturas paralelas à direção em que a ruptura 

se dá, e vão se estendendo a partir da face livre escavada, em direção ao 

interior do maciço. 

 

4.6 Localização das galerias 

 

Uma das questões mais relevantes no planejamento de uma mina subterrânea 

é a localização das galerias de desenvolvimento para acesso ao corpo de 

minério. Esse interesse é justificado, uma vez que existem dois aspectos 

básicos que devem ser atendidos e que, por vezes, acabam entrando em 

conflito. Esses aspectos envolvem a estabilidade da estrutura, que deve ser 

garantida por um longo período de tempo, já que por essas galerias irão 

transitar funcionários, equipamentos e minério, e a questão econômica, que 

abrange os custos com transporte, construção e estabilização das galerias 

(SILVEIRA, 1980). 

Além da localização das galerias, outros aspectos devem ser considerados no 

momento do planejamento da escavação de uma galeria de desenvolvimento. 

GOEL et al. (2007) apresentam um estudo paramétrico da distribuição de 

tensões no entorno de uma escavação variando-se três parâmetros: formato da 

escavação, profundidade e distribuição da tensão horizontal. O objetivo dos 
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autores foi estabelecer o comprimento adequado de cabos para sustentação 

dessas galerias. 

EDELBRO (2010) foi outro autor a realizar estudos paramétricos envolvendo a 

estabilidade de escavações subterrâneas. O trabalho apresenta uma análise 

paramétrica da influência dos parâmetros de resistência do maciço rochoso na 

simulação de rupturas do tipo frágil e de quedas de blocos formados a partir de 

fraturas geradas pelo rearranjo de tensões no entorno da escavação. Foram 

realizadas análises puramente elásticas e elasto-plásticas. No primeiro caso, o 

autor considerou como ruptura os pontos em que o Fator de Segurança obtido 

foi inferior ou igual a 1,0, já para as análises elasto-plásticas, a zona de ruptura 

foi determinada a partir da observação dos elementos plastificados, da 

deformação volumétrica e das tensões máximas de cisalhamento. 

 

4.7 Métodos numéricos na solução de problemas geotécnicos 

 

Em geral, as escavações realizadas em subsolo pela mineração se apresentam 

relativamente próximas umas das outras, o que acaba gerando um modelo 

bastante complexo no que diz respeito à distribuição do campo de tensão após 

abertura dessas escavações. Essa complexidade é ainda agravada devido à 

irregularidade de forma com que muitas vezes essas escavações são 

executadas, além é claro da presença de descontinuidades e mudanças na 

geologia. 

Dessa forma, métodos analíticos de análise do estado de tensão do maciço se 

mostram, muitas vezes, inviáveis. Atualmente, a Mecânica das Rochas tem 

resolvido esse problema através de métodos numéricos implementados em 

programas computacionais. Ao longo dos anos têm surgido programas cada 

vez mais potentes e confiáveis para esse tipo de análise, levando a resultados 

bastante aceitáveis e próximos da realidade presenciada em campo. 

Entre os métodos numéricos utilizados na resolução desse tipo de problema, 

alguns se apresentam como aqueles mais aplicados nos dias atuais. São eles 

os métodos dos elementos de contorno, método dos elementos finitos e 

método das diferenças finitas. Cada um desses métodos possui vantagens e 

desvantagens, que serão abordadas a seguir, e devem ser consideradas no 

momento de se optar pela utilização de um deles. (HOEK et al., 1995) 

Modelos numéricos baseados em métodos de domínio, como os métodos dos 

elementos finitos e das diferenças finitas, podem apresentar problemas no 

momento em que se define a malha de elementos que será trabalhada, 

principalmente, para casos de modelos complexos, com escavações múltiplas, 

como mostrado na Figura 2. Entretanto, os softwares que trazem essa 
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abordagem na solução de problemas geotécnicos apresentam algoritmos cada 

vez mais sofisticados para a determinação de uma malha adequada, 

contornando boa parte desse problema. Para o método numérico dos 

elementos de contorno, esse inconveniente na geração da malha é menos 

expressivo, uma vez que apenas os elementos situados ao redor de uma 

escavação devam ser discretizados, sendo o restante do domínio do problema 

considerado como um contínuo infinito (HOEK et al., 1995). 

Ao se tratar de problemas envolvendo domínios infinitos ou semi-infinitos, 

assim como naqueles em que o contorno é alterado repetidamente, o método 

dos elementos de contorno apresenta melhores resultados na obtenção de 

resultados. 

Muitos autores têm utilizado métodos numéricos para solucionar os mais 

variados problemas geotécnicos envolvendo questões relacionadas ao estado 

de tensão-deformação do maciço rochoso. KUZNETSOV & TROFIMOV (2007) 

realizaram estudos sobre a subsidência gerada por escavações em minas 

subterrâneas, através do método numérico dos elementos de contorno, 

obtendo resultados que em muito se aproximavam da situação que se 

apresentou em campo. 

XIAO & CARTER (1993) apresentam uma análise tensão-deformação de 

maciços rochosos anisotrópicos, a partir de modelagem matemática com o 

método dos elementos de contorno. Os autores conseguiram bons resultados 

para as situações onde foram utilizados elementos constantes e, 

principalmente, quadráticos. O estudo ainda apontou para a grande influência 

das descontinuidades, seja por seu espaçamento ou orientação, nos resultados 

obtidos. 

Outra aplicação do método dos elementos de contorno na mecânica das 

rochas pode ser encontrado no trabalho desenvolvido por KE et al. (2009). Nele 

os autores fazem uso, com sucesso, desse tipo de modelagem matemática, 

com o intuito de se obter uma representação da propagação de uma ruptura 

em rocha anisotrópica. 

 

4.8 Modelagem do problema 

 

Embora as escavações num maciço rochoso sejam, via de regra, 

tridimensionais, no momento de se realizar a modelagem de escavações em 

que uma das dimensões apresenta um tamanho consideravelmente maior que 

as demais, modelos bidimensionais podem ser utilizados, sem perda de 

qualidade nos resultados obtidos. Isto se deve ao fato de que tanto as tensões, 

como os deslocamentos em um plano normal ao eixo principal da abertura, não 
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sofrerão influência da frente da escavação, quando situadas a distâncias 

relativamente grandes dessa frente. Algumas obras típicas da mineração 

subterrânea que se enquadram nesse contexto são túneis e poços, como no 

objeto de estudo deste trabalho, galerias de desenvolvimento (HOEK et al., 

1995). 

Entretanto, para aqueles casos nos quais a diferença entre as dimensões da 

escavação não se mostra tão acentuada, essa simplificação pode ocasionar 

em distorções nos resultados obtidos, de forma a se fazer necessária uma 

análise tridimensional. Realces de lavra são exemplos de aberturas 

subterrâneas que tipicamente apresentam essa configuração (HOEK et al., 

1995). 

SHNORHOKIAN et al. (2014) ressaltam a importância de se obter uma boa 

calibração do modelo para atingir resultados compatíveis com a realidade 

observada em campo. Entre os aspectos a serem considerados estão o campo 

de tensões in situ e as propriedades do maciço rochoso. 

Baseado nessas condições, o presente trabalho realizará análises 

bidimensionais, para as galerias de desenvolvimento. Para o estudo do campo 

de tensões induzidas pelos realces de lavra será realizada uma simplificação, 

efetuando-se análises também bidimensionais. Pode-se afirmar que essa 

simplificação é possível, uma vez que se trata de um estudo paramétrico, com 

foco nas galerias de desenvolvimento, o que faz com que essa análise não 

comprometa a validade dos resultados. Durante a realização do trabalho foram 

utilizados dois aplicativos computacionais desenvolvidos pela empresa 

Rocscience, sendo eles o software Examine 3D (para determinação das 

seções típicas dos realces de lavra) e RS² (para determinação das tensões 

induzidas pela escavação dos realces e análises tensão-deformação das 

galerias de desenvolvimento). 

Importante ressaltar ainda a importância de uma boa malha de elementos para 

a obtenção de resultados precisos e confiáveis, conforme conclui o trabalho de 

GRABINSKY & CURRAN (1993). Os autores apresentam um trabalho no qual 

é discutida a relevância de se obter uma malha eficiente para a solução de 

problemas de engenharia através do método numérico dos elementos finitos. 

4.8.1 Aplicativo RS² 

 

RS² é um software desenvolvido, pela empresa Rocscience, para realizar 
análises de tensão-deformação através do método dos elementos finitos em 
duas dimensões (deformação plana ou axi-simétrica). O programa permite, em 
seu processo de modelagem, que se considere o maciço rochoso como sendo 
um meio elástico ou elasto-plástico sendo capaz de solucionar situações típicas 
de aberturas subterrâneas e de lavra a céu aberto.  
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No caso de análises elásticas, o RS² trabalhará no sentido de distribuir as 
tensões envolvidas no problema, de forma que cada elemento gerado no 
modelo irá resistir aos esforços que nele atuam, sem que seja preciso 
especificar a sua resistência residual, já que não há redistribuição de tensões 
quando a resistência de pico é atingida. De outro modo, para os casos em que 
se considera um modelo elasto-plástico, essas tensões induzidas no maciço 
serão redistribuídas para aqueles elementos adjacentes, no caso dessas 
tensões atingirem a resistência de pico do elemento. Nesses elementos que 
passarem por processo de plastificação serão mobilizadas suas respectivas 
resistências residuais. Entretanto, mesmo que essa situação represente melhor 
a situação observada em campo, a determinação desses parâmetros pós-pico 
nem sempre é de fácil execução, o que pode levar a erros de análise. 
 
Na geração da malha de elementos, necessária para a análise através do 

método dos elementos finitos, o usuário pode optar por uma malha composta 

por triângulos, com 3 ou 6 nós, ou ainda elementos quadrilaterais, com 4 ou 8 

nós. É possível ainda determinar se a malha apresentará uma densidade de 

elementos uniforme ou variável ao longo dos limites do problema. 

Uma possibilidade importante que o software abre ao usuário é a realização de 

análises dos diversos estágios pelo qual o problema passa, e não apenas do 

seu estado final. 

Outra função interessante do software é a possibilidade de se inserir no 
problema algumas juntas e estruturas de suporte, como tirantes e 
revestimentos, além de poder levar em consideração na análise a presença de 
água. 
 
As tensões in situ podem ser definidas como constantes ou gravitacionais, e 

para as tensões principais é permitida a entrada de até três valores. Para a 

entrada de dados das propriedades do maciço rochoso o software permite a 

utilização de diversos critérios de resistência. 

Após a realização da análise, os resultados obtidos são disponibilizados sob a 

forma de componentes de tensões, deslocamentos, fatores de segurança, 

trajetórias de tensões, vetores de deslocamentos, configuração deformada, 

elementos plastificados, entre outros. 

 

4.8.2 Aplicativo Examine 3D 

 

Examine 3D é um software desenvolvido, pela empresa Rocscience, para 

resolver problemas de engenharia envolvendo análises elásticas 

tridimensionais de tensão-deformação. As análises são efetuadas através do 

método dos elementos de contorno. 
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O software é composto por três módulos, sendo um de modelagem do 

problema, um de cálculo da tensão-deformação do maciço e, por fim, um 

módulo de visualização e interpretação dos resultados obtidos. A possibilidade 

de trabalho com modelos tridimensionais é um grande atrativo do programa, 

viabilizando análises de situações tipicamente presentes na mineração 

subterrânea, como a abertura de grandes realces de lavra. 
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5 METODOLOGIA 
 

A metodologia utilizada neste trabalhado foi dividida em duas fases. A primeira 

fase consta da determinação do campo de tensões que atua sobre as regiões 

próximas às galerias de desenvolvimento secundário da Mineração Caraíba, 

em setores que apresentam um histórico de instabilidades. De posse dessa 

informação, o estudo avança para a segunda fase, na qual, de fato, foram 

realizadas análises paramétricas das condições de estabilidade da escavação 

citada, em relação à localização das galerias. 

Estudos realizados anteriormente pela empresa, através de medição direta e 

retroanálises baseadas em rupturas que ocorreram em diferentes momentos na 

mina, apresentam dados confiáveis e estabelecidos para o estado de tensão in 

situ. As propriedades geotécnicas do maciço rochoso também foram 

amplamente abordadas pela empresa ao longo dos anos, fornecendo uma 

base sólida de informações sobre a mina. Dessa forma, esses dados 

fornecidos pela empresa serviram como entrada na primeira fase do projeto. 

Durante a fase de determinação das tensões que atuam nas galerias de 

desenvolvimento, foram realizadas análises bidimensionais do efeito da 

escavação dos realces de lavra nas suas proximidades.  

Para a definição de uma seção bidimensional representativa das escavações 

foram avaliadas diversas seções, segundo a direção leste-oeste, seguindo 

indicações de relatórios internos da empresa, chegando-se a uma situação 

considerada mais adequada. Essas seções foram retiradas a partir de um 

modelo tridimensional fornecido pela Mineração Caraíba, através do software 

Examine 3D. 

Pelo fato dos realces apresentarem dimensão muito superior àquela 

apresentada pelas galerias de desenvolvimento, juntamente com o fato dessas 

escavações se localizarem próximas, acredita-se que o campo de tensão 

atuante nas galerias de desenvolvimento é diretamente afetado pelo rearranjo 

de tensões provocado pela abertura desses realces. 

Sendo assim, com o auxílio do software RS², foi realizada a modelagem 

simplificada de uma seção representativa dos realces de lavra e se 

estabeleceu as tensões induzidas por eles nas regiões vizinhas, passíveis de 

receberem as galerias de desenvolvimento da mina. Foram avaliados os 

campos de tensão nas regiões entre os realces (em intervalos de 5 metros), e 

200 metros à direita e à esquerda dos mesmos (em intervalos de 20 metros), 

para três níveis distintos, já escavados pela mineradora, e que apresentaram 

problemas de estabilidade ao longo da vida da mina. 
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Estabelecido esse campo de tensões induzidas pelos realces, deu-se 

sequência à segunda parte do estudo. Considerando as tensões induzidas 

pelos realces como as tensões in situ atuantes na modelagem das galerias, 

foram efetuadas análises elásticas bidimensionais das galerias de 

desenvolvimento da Mineração Caraíba para cada ponto analisado 

anteriormente, verificando a distribuição do Fator de Segurança no entorno de 

galerias escavadas em diferentes locais.  

A partir da avaliação desses resultados, realizaram-se análises elasto-plásticas 

para aqueles cenários que apresentaram as melhores condições de 

estabilidade para cada nível, observando-se os pontos de plastificação e 

deslocamentos totais de cada caso. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

6.1 Dados Geotécnicos 

 

As galerias de desenvolvimento secundário da Mineração Caraíba são 

escavadas, basicamente, em gnaisses. O maciço rochoso apresenta-se pouco 

fraturado nas regiões estudadas, evidenciando um comportamento das 

rupturas diretamente ligado aos aspectos envolvendo o campo de tensões ao 

qual se encontra submetido, tendo o padrão estrutural do maciço pouca relação 

com as zonas de instabilidade. 

A Tabela 3 traz as informações sobre o estado de tensão in situ da mina. O 

campo de tensão pode ser definido como um campo gravitacional, e os valores 

apresentados foram amplamente estudados pela empresa e aplicados em 

diversas situações em que se conseguiu representar de forma adequada 

fenômenos observados na mina. 

 

Tabela 3: Estado de tensão in situ do maciço rochoso. 

 σV σH1 σH2 

Direção 0 90 0 

Mergulho 90 0 0 

K - 1 1 

 

A superfície do terreno encontra-se a 455 metros de altura, em relação ao nível 

do mar, e o peso específico do material é 0,027 MN/m³. A Tabela 4 apresenta 

os parâmetros de resistência das rochas encaixantes (gnaisse), segundo o 

critério de resistência de Hoek-Brown, e suas constantes elásticas. 

 

Tabela 4: Parâmetros de resistência e constantes elásticas do maciço rochoso. 

Parâmetros de Resistência 

Resistência à compressão uniaxial 162 MPa 

m 11,056 

s 0,0622 

Constantes Elásticas 

Módulo de Young (E) 53062,8 MPa 

Coeficiente de Poisson (Ϟ) 0,25 
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6.2 Determinação da seção típica dos realces 

 

O presente trabalho optou por determinar uma seção bidimensional que 

representasse os realces de lavra da Mineração Caraíba. Essa decisão foi 

tomada com o intuito de simplificar as análises a serem realizadas, uma vez 

que são grandes as dificuldades em se efetuar uma modelagem numérica 

tridimensional. Como o foco do trabalho são as galerias de desenvolvimento da 

mina, e a influência da sua localização em suas condições de estabilidade, esta 

simplificação do modelo pôde ser feita, sem acarretar grandes impactos e 

distorções nos resultados. 

Em um primeiro momento, analisaram-se diversas seções da mina, obtidas a 

partir de um modelo tridimensional fornecido pela empresa no software 

Examine 3D. Foram realizados cortes na direção Leste-Oeste, seguindo 

padrões utilizados em relatórios internos da própria empresa para análises 

similares do estado de tensões induzidas no maciço rochoso pela escavação 

dos realces de lavra para níveis menos profundos. 

Como esperado, as seções obtidas falharam em representar a mina como um 

todo, já que em todos os casos algum realce representativo, em termos das 

rupturas típicas observadas, acabava sendo omitido. Para contornar essa 

situação, adotou-se uma postura conservadora no momento da definição da 

seção a ser analisada, gerando uma seção a partir da superposição de todas 

as seções da mina na direção desejada. Essa seção pode ser observada a 

partir da visão Leste-Oeste das escavações, fornecida pelo próprio software. 

A Figura 9 apresenta o modelo do software Examine 3D, do qual se extraíram 

as seções superpostas. 

Para a modelagem no software RS², tomou-se como base o modelo 

apresentado na Figura 9, efetuando-se porém pequenas simplificações nos 

contornos das escavações, visando auxiliar o processo de convergência do 

método numérico de análise. A Figura 10 traz o modelo dos realces elaborado 

no software RS², a partir do qual realizaram-se análises do estado de tensão 

em regiões próximas a eles, nos níveis em que houve ocorrência de 

instabilidades nas escavações das galerias de desenvolvimento (Níveis -487, -

522 e -537). 
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Figura 9: Visão tridimensional Leste-Oeste da cava a céu aberto e dos realces da mina subterrânea, 
gerada no Examine 3D. 

 

Figura 10: Modelo bidimensional da cava a céu aberto e realces de lavra subterrânea da Mineração 
Caraíba. 

 

A Figura 11 indica em maior detalhe a região analisada. Vale observar que os 

níveis mais profundos do modelo não foram escavados, uma vez que essas 

regiões ainda não foram explotadas, constando apenas como projeção futura 

para avanço da lavra. É possível destacar ainda o adensamento da malha à 

medida que se aproxima dos limites das escavações. Esse adensamento da 

malha foi executado a fim de se evitar distorções nos resultados próximos a 

essas regiões. 
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Figura 11: Detalhe dos realces nas regiões analisadas. 

 

6.3 Determinação do estado de tensões nas áreas próximas aos realces 

 

Realizada a modelagem do problema, foi efetuada análise elástica de tensão-

deformação do maciço rochoso, com o objetivo de se obter o campo de 

tensões induzidas pelas escavações dos realces. Os dados de entrada foram 

aqueles citados anteriormente no item 6.1 deste trabalho. 

Durante essa fase, foram coletados os dados de σ1, σ3 e σZ, além da inclinação 

de σ1 com a horizontal, para pontos ao longo de 200 metros à direita e à 

esquerda dos realces, além dos pontos localizados entre as escavações. 

As Figuras 12, 13 e 14 trazem, respectivamente, a distribuição de σ1, σ3 e σZ 

no maciço rochoso após a realização das escavações dos realces, onde 

valores positivos indicam esforços de compressão, enquanto os negativos 

indicam tração.  
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Figura 12: a) Distribuição de σ1 ao longo do maciço. 

 

Figura 12: b) Detalhe da distribuição de σ1 ao longo da região analisada. 

 

As tensões “in situ” consideradas nas análises são representadas pelo conjunto 

de setas e bloco quadrangular, localizado na porção superior de cada figura 

representativa das análises. As escavações são representadas pela região em 

branco na figura, uma vez que não há propagação de tensões no vazio. 

Observa-se um valor mínimo de σ1 igual a 2,02 MPa, para o ponto de 

coordenada (939,-487), já o valor máximo para este parâmetro foi obtido no 

ponto (900,-522), com uma grandeza de 122,55 MPa. 
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Figura 13: a) Distribuição de σ3 ao longo do maciço. 

 

Figura 13: b) Detalhe da distribuição de σ3 ao longo da região analisada. 

 

Analisando a distribuição de σ3 ao longo do maciço rochoso é possível observar 

tensões negativas em diversos pontos. Entre as localizações analisadas, o 

menor valor encontrado situa-se no ponto (1045,-537), com um valor 

equivalente a -18,81 MPa. O maior valor para σ3 (43,84 MPa) foi obtido no 

ponto de coordenadas (900,-522). 
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Figura 14: a) Distribuição de σZ ao longo do maciço. 

 

Figura 14: b) Detalhe da distribuição de σZ ao longo da região analisada. 

 

Por fim, para σZ o maior valor encontrado, nos pontos estudados, foi 54,85 

MPa, para o ponto (900,-522), enquanto que o menor valor (10,38 MPa) pode 

ser obtido sob as coordenadas (1045,-537). 

Essas análises indicam um comportamento já esperado do campo de tensões 

ao longo do maciço rochoso vizinho à escavação dos realces. Em regiões 

próximas às escavações é possível observar uma grande perturbação do 

estado de tensões in situ do maciço, com a tendência de redução dessa 

modificação à medida que se afasta dos realces. 

A Figura 15 apresenta a distribuição ao longo do maciço rochoso do ângulo 

existente entre a tensão principal maior e a horizontal. Esse parâmetro é 

fundamental para a entrada de dados nas análises das galerias de 
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desenvolvimento da mina, e foi implementado no software pelo autor através 

da ferramenta “define user data”, segundo a equação apresentada no item 4.3. 

 

Figura 15: a) Distribuição da inclinação entre σ1 e a horizontal. 

 

Figura 15: b) Detalhe da distribuição da inclinação entre σ1 e a horizontal. 

Mais uma vez observa-se uma grande distorção e variações bruscas nos 

valores obtidos, com algumas situações apresentando uma rápida mudança de 

valores positivos para negativos. Em maiores profundidades, distantes das 

escavações, os valores tendem a se estabilizar em valores baixos, próximos a 

zero, retomando assim a sua configuração inicial. 

Todos os dados obtidos para o estado de tensão nas proximidades das 

escavações, nos três níveis analisados, podem ser encontrados nos Apêndices 

A a I, ao final deste trabalho. 
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6.4 Análises elásticas do comportamento das galerias de 

desenvolvimento  

 

As galerias de desenvolvimento da Mineração Caraíba apresentam uma seção 

retangular, com 6 metros de largura e 5 metros de altura. Todas as galerias são 

escavadas nas rochas encaixantes (gnaisse), cujas propriedades foram 

apresentadas no item 6.1 deste trabalho. A Figura 16 apresenta o modelo da 

galeria no software RS². 

 

Figura 16: Modelo computacional das galerias de desenvolvimento da Mineração Caraíba. 

 

A partir do estado de tensões, obtido anteriormente, realizaram-se análises 

elásticas de tensão-deformação para cada ponto analisado. Para essas 

análises, levou-se em consideração o Fator de Segurança na determinação 

das condições de estabilidade da escavação. 

Os resultados obtidos para cada nível estudado são apresentados a seguir. 
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6.4.1 Nível -487 

 

O campo de tensões in situ no Nível -487, segundo as condições estabelecidas 

no modelo, apresenta um valor de 25,57 MPa para σ1, σ3 e σZ. Observando o 

campo de tensões induzidas pela escavação dos realces, pode-se perceber 

zonas de alívio de tensões, com a existência de algumas tensões de tração na 

região entre os realces, e outras zonas de pequeno acúmulo de tensões, 

principalmente na região à esquerda dos realces. 

Analisando a situação da estabilidade da galeria entre os realces, local mais 

indicado do ponto de vista econômico, percebe-se uma situação impraticável 

para as regiões próximas a um dos realces, conforme as Figuras 17 e 18 

indicam. Essas figuras representam a distribuição do Fator de Segurança no 

entorno de uma galeria escavada rente aos realces esquerdos e direito, 

respectivamente. 

 

Figura 17: Distribuição do Fator de Segurança no entorno de uma galeria escavada rente ao realce 
esquerdo (Nível -487). 
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Figura 18: Distribuição do Fator de Segurança no entorno de uma galeria escavada rente ao realce 
direito (Nível -487). 

Entretanto, à medida que se afasta das extremidades dos realces, as 

condições de estabilidade tendem a melhorar, reduzindo as zonas que 

apresentam Fator de Segurança inferior a 1,0. Uma galeria situada nas 

coordenadas (969,-487) (galeria entre os realces, a 40 metros do realce direito) 

apresentaria apenas uma pequena região no teto passível de ruptura por 

tração (Figura 19), enquanto uma galeria localizada no ponto (964,-487) 

(galeria entre os realces, a 45 metros do realce direito) não apresentaria 

nenhum local ao seu redor com Fator de segurança inferior a 1,0 (Figura 20). 

É importante salientar que, embora essas situações não apresentem regiões 

significativas com Fator de Segurança abaixo de 1,0, os valores obtidos nas 

proximidades da galeria são muito próximos a esse valor limite, o que pode 

representar um risco à estabilidade da escavação.  
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Figura 19: Distribuição do Fator de Segurança no entorno de uma galeria escavada nas coordenadas 
(969,-487). 

 

Figura 20: Distribuição do Fator de Segurança no entorno de uma galeria escavada nas coordenadas 
(964,-487). 
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Vale destacar ainda que, conforme previsto, após a realização da escavação 

das galerias, há um rearranjo das tensões no entorno da estrutura, indicando 

um acúmulo de tensões na direção da tensão principal menor e um alívio de 

tensões na direção da tensão principal maior. Esse cenário corrobora com o 

entendimento de que as rupturas nessas galerias se dão através do fenômeno 

de clivagem axial. A Figura 21 exemplifica esse cenário para a galeria citada 

anteriormente, (964,-487), trazendo a distribuição de σ1 no entorno da 

escavação. 

 

 

Figura 21: Distribuição de σ1 no entorno da galeria de desenvolvimento (Coordenadas (964,-487)). 

 

Uma alternativa para a locação das galerias de desenvolvimento da Mineração 

Caraíba seria escavá-las à direita, ou à esquerda dos realces, ao invés de 

entre eles. Nesses cenários, observa-se uma melhoria contínua das condições 

de estabilidade da escavação à medida que se afasta dos realces. Em pontos 

próximos aos realces ainda é possível observar uma grande zona passível de 

ruptura (Figuras 22 e 23), entretanto, para distâncias da ordem de 80 (à 

esquerda do realce) e 60 metros (à direita do realce), a região que apresenta 

Fator de Segurança inferior a 1,0 se torna mínima ou inexistente. As Figuras 24 

e 25 representam essas situações, respectivamente. 
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Figura 22: Distribuição do Fator de Segurança de uma galeria escavada no contorno do realce à 
esquerda (Nível -487). 

 

Figura 23: Distribuição do Fator de Segurança de uma galeria escavada no contorno do realce à direita 
(Nível -487). 
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Figura 24: Distribuição do Fator de Segurança de uma galeria escavada a 80 metros do realce à 
esquerda (Nível -487). 

 

Figura 25: Distribuição do Fator de Segurança de uma galeria escavada a 60 metros do realce à direita 
(Nível -487). 



43 
 

 

Essas situações, embora possíveis do ponto de vista geotécnico, devido à 

ausência, ou presença mínima de zonas de ruptura, dificilmente se mostrariam 

factíveis sob o aspecto econômico, já que as distâncias médias de transporte 

assumiriam valores altos, uma vez que haveria a necessidade de se prolongar 

as galerias de transporte em dezenas de metros, para se atingir o corpo 

mineralizado, impossibilitando assim a obtenção de resultados financeiros 

adequados. Dessa forma, baseado nos resultados obtidos, a alternativa mais 

viável para execução das escavações das galerias de desenvolvimento seria 

entre os realces, posicionadas próximas ao ponto de coordenadas (964,-487). 

 

6.4.2 Nível -522 

 

Para o Nível -522, a partir das condições estabelecidas no modelo, pode-se 

afirmar que o campo de tensões in situ apresenta um valor de 26,51 MPa para 

σ1, σ3 e σZ. Analisando o campo de tensões induzidas pela escavação dos 

realces, percebe-se zonas de acúmulo de tensões nas proximidades dos 

realces, principalmente na sua porção esquerda. Nos pontos situados abaixo 

dos realces o acúmulo de tensões se dá de forma extrema, chegando a valores 

próximos a 200 MPa. Por esse motivo, essas regiões não foram abordadas 

como possíveis locais para a escavação das galerias de desenvolvimento. 

Iniciando novamente a análise das condições de estabilidade das galerias por 

aquelas situadas entre os realces, local mais vantajoso sob o aspecto 

econômico, percebe-se um cenário ainda menos apropriado para a execução 

das escavações das galerias de desenvolvimento de forma segura. 

Nas proximidades dos realces é possível encontrar situações nas quais há 

rupturas consideráveis por tração, nas paredes laterais das galerias, além de 

rupturas devido ao excesso de tensões no teto da escavação. 

A Figura 26 apresenta a distribuição do Fator de Segurança para uma galeria 

escavada nas coordenadas (930,-522), adjacente ao realce esquerdo. Essa 

situação apresentou uma zona de ruptura da ordem de 2 metros de raio, além 

dos limites da escavação. 

Já um ponto situado a 10 metros do realce direito, nas coordenadas (990,-522), 

apresentaria uma situação similar, entretanto com uma extensão inferior a 1 

metro para o teto, e dimensões próximas a 50% do valor encontrado para as 

paredes laterais, em relação à análise anterior. Dessa forma, essa seria uma 

região mais adequada à realização das escavações da galeria (Figura 27). 
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Figura 26: Distribuição do Fator de Segurança de uma galeria escavada próxima ao realce à esquerda 
(Nível -522). 

 

Figura 27: Distribuição do Fator de Segurança de uma galeria escavada próxima ao realce à direita 
(Nível -522). 
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Ainda analisando os pontos localizados entre os realces, é interessante 

observar uma zona de tracionamento intenso do maciço, caracterizado pela 

coloração vermelha na figura, entre as coordenadas x = 950 e x = 955 

(localizadas a 20 e 25 metros, respectivamente, do realce esquerdo), indicando 

locais nos quais a escavação das galerias seria totalmente inviabilizada sob os 

aspectos geotécnicos. A Figura 28 ilustra esse cenário, trazendo a distribuição 

do Fator de Segurança para uma galeria situada nas coordenadas (950,-522). 

 
Figura 28: Distribuição do Fator de Segurança no entorno de uma galeria escavada nas coordenadas 

(950,-522), indicando ruptura generalizada por tração. 

 

Avaliando as condições de estabilidade das galerias situadas no Nível -522, à 

esquerda e à direita do realce, é possível observar um comportamento similar 

ao observado para as galerias do Nível -487, citadas anteriormente. 

Uma grande zona apresentando Fator de Segurança inferior a 1,0 pode ser 

encontrada para galerias escavadas em até 60 metros distantes do realce à 

direita, enquanto para o realce à esquerda a uma distância de cerca de 20 

metros já não é possível detectar instabilidades. 

As Figuras 29 e 30 trazem, respectivamente, a distribuição do Fator de 

Segurança para as galerias de desenvolvimento situadas no Nível -522 com 

coordenadas x = 1060 (limite do realce à direita) e x = 900 (limite do realce à 

esquerda). 
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Figura 29: Distribuição do Fator de Segurança no entorno de uma galeria escavada próxima ao realce 
direito (Nível -522). 

 

Figura 30: Distribuição do Fator de Segurança no entorno de uma galeria escavada próxima ao realce 
esquerdo (Nível -522). 
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Já as Figuras 31 e 32 apresentam a distribuição do Fator de Segurança no 

entorno de uma galeria escavada a 60 metros de distância do realce à direita, e 

20 metros de distância do realce à esquerda, respectivamente. 

Para o cenário da galeria situada a 20 metros do realce à esquerda observa-se 

uma condição de estabilidade bastante favorável. Esse fator, aliado ao fato das 

galerias localizadas entre os realces não apresentarem condições adequadas 

de segurança, pode indicar uma situação apropriada para a escavação das 

galerias de desenvolvimento nesse nível. Outra variável que atua nesse sentido 

é a distância reduzida desse ponto em relação aos realces, que poderia não 

influenciar de forma tão incisiva nos custos operacionais da lavra. 

Dessa forma, pode-se afirmar que para o Nível -522 as localizações mais 

indicadas para se efetuar a escavação das galerias de desenvolvimento seriam 

aquelas com coordenada x = 990 (localizada entre os realces, a 10 metros do 

realce direito) e x = 880 (externa aos realces, 20 metros distante do realce 

esquerdo). 

Por fim, é importante ressaltar mais uma vez a tendência de que, após a 

escavação das galerias, o rearranjo do campo de tensões produza um acúmulo 

de tensões na direção da tensão principal menor. A Figura 33 representa essa 

situação trazendo a distribuição de σ1 no entorno da escavação de uma galeria 

situada nas coordenadas (990,-522). 

 

 

Figura 31: Distribuição do Fator de Segurança de uma galeria escavada a 60 metros do realce à direita 
(Nível -522). 
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Figura 32: Distribuição do Fator de Segurança de uma galeria escavada a 20 metros do realce à 
esquerda (Nível -522). 

 

Figura 33: Distribuição de σ1 no entorno da galeria de desenvolvimento (Coordenada (990,-522)). 
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6.4.3 Nível -537 

 

O Nível -537 apresenta a particularidade de interceptar diversos realces de 

menor porte, o que gera situações mais complexas no que diz respeito ao 

rearranjo do campo de tensões após a escavação desses realces. Tomando 

como base os parâmetros estabelecidos na modelagem do problema, pode-se 

afirmar que o campo de tensões in situ, para esse nível, apresenta um valor de 

26,92 MPa para σ1, σ3 e σZ. 

No que diz respeito ao campo de tensões induzidas pela escavação dos 

realces, percebe-se uma predominância de zonas de acúmulo de tensões nas 

proximidades dos realces. Entretanto, algumas regiões apresentam um alívio 

dessas tensões, como nas proximidades de x = 1045 (localizada entre os 

realces principais, adjacente à parede esquerda de um dos realces de menor 

porte), e, principalmente, nas localizações mais à direita dos realces. 

Este nível é aquele que apresentou as melhores condições de estabilidade no 

que diz respeito ao Fator de Segurança. Para as galerias localizadas a até 10 

metros à esquerda dos realces, houve uma pequena ocorrência de rupturas por 

tração nas paredes, de forma quase imperceptível, e a partir desse ponto, a 

galeria se mostrou com totais condições de segurança, conforme a Figura 34. 

 

 

Figura 34: Distribuição do Fator de Segurança de uma galeria escavada a 20 metros do realce à 
esquerda (Nível -537). 
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No caso das galerias situadas à direita dos realces, a situação observada foi 

bastante semelhante, com a ausência de regiões que apresentem Fator de 

Segurança inferior a 1,0 a partir de uma distância de 10 metros do realce. A 

Figura 35 apresenta a distribuição desse fator no entorno de uma galeria 

escavada nessas condições. 

 

Figura 35: Distribuição do Fator de Segurança de uma galeria escavada a 10 metros do realce à direita 
(Nível -537). 

 

A partir dessas análises pode-se verificar a viabilidade, sob o ponto de vista da 

estabilidade das escavações, de se locar as galerias de desenvolvimento do 

nível -522 nessas regiões, contudo devendo haver um estudo a cerca da 

viabilidade econômica da obra. 

Observando os aspectos gerais envolvendo o custo com transporte durante as 

operações de lavra da mina, pode-se afirmar que a localização ideal para a 

construção das galerias de desenvolvimento seria aquela o mais próxima 

possível dos realces a serem lavrados. Baseado nisso, e observando as 

condições de estabilidade de uma galeria escavada na área entre os realces, é 

possível detectar diversos pontos nos quais há a ocorrência mínima, ou até 

mesmo a inexistência, de regiões próximas ao contorno da escavação cujo 

Fator de Segurança seja inferior a 1,0. Essas situações se mostram favoráveis 

à locação das galerias, conciliando os aspectos técnicos de segurança e 

economia. 
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Entre esses pontos que apresentam uma maior estabilidade pode-se destacar 

uma região que vai do ponto (985,-537) até o ponto (1005,-537) (abrangendo 

uma região entre os realces de menor porte, a 5 metros do realce à esquerda e 

10 metros do realce à direita), além de outra zona que varia de (1065,-537) a 

(1075,-537) (região entre os pontos a 5 metros do realce principal direito e 20 

metros do realce de menor porte situado mais à direita). Por abranger uma 

faixa maior, possibilitando maiores garantias de segurança, e estar localizada 

em uma região mais central, em relação aos realces a serem escavados, a 

primeira situação se mostra a mais indicada. A Figura 36 apresenta a 

distribuição do Fator de Segurança ao redor de uma galeria escavada no 

centro dessa região. 

 

Figura 36: Distribuição do Fator de Segurança no entorno de uma galeria escavada nas coordenadas 
(995,-537). 

 

Em contrapartida, alguns pontos analisados apresentaram situações de 

colapso total do maciço, indicando áreas de total inviabilidade para a 

escavação das galerias de desenvolvimento. Um exemplo claro dessa situação 

pode ser observado no ponto (1045,-537) (adjacente ao realce de menor porte 

situada mais à direita), onde há total ruptura por tracionamento do maciço 

(Figura 37). 
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Mais uma vez, as análises demonstraram situações nas quais, após a 

escavação da galeria de desenvolvimento, o rearranjo do campo de tensões 

atuante na região se deu de forma a elevar o nível de tensões na direção 

paralela à direção da tensão principal maior e reduzir o nível de tensões na 

direção paralela à direção da tensão principal menor, como demonstrado na 

Figura 38. 

 

 

Figura 37: Distribuição do Fator de Segurança no entorno de uma galeria escavada nas coordenadas 
(1055,-537), indicando ruptura generalizada por tração. 
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Figura 38: Distribuição de σ1 no entorno da galeria de desenvolvimento (Coordenada (995,-537)). 

 

A Tabela 5 traz um quadro resumo da localização das galerias que 

apresentaram as melhores condições geotécnicas para cada nível, enquanto a 

Figura 39 aponta essas localizações no contexto da mina. 

 

Tabela 5: Quadro resumo da localização das galerias que apresentaram as melhores 

condições geotécnicas para cada nível. 

Nível 
Coordenada da Galeria 

À esquerda dos realces Entre os realces À direita dos realces 

- 487 (821,-487) (964,-487) (1129,-487) 

- 522 (880,-522) (990,-522) (1120,-522) 

- 537 (890,-537) (995,-537) (1110,-537) 
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Figura 39: Localização das galerias que apresentaram as melhores condições geotécnicas. 

 

6.5 Análises elasto-plásticas do comportamento das galerias de 

desenvolvimento 

 

A partir dos resultados obtidos com as análises efetuadas anteriormente, é 

possível afirmar que os locais mais indicados para a escavação das galerias de 

desenvolvimento da Mineração Caraíba nos níveis estudados são as regiões 

próximas aos pontos de coordenadas (964,-487) (entre os realces, a 25 metros 

do realce esquerdo), para o Nível -487, (990,-522) (entre os realces, a 10 

metros do realce direito), para o Nível -522 e (995,-537) (entre o primeiro e o 

segundo realce de menor porte, a 15 metros de distância do primeiro), para o 

Nível -537. 

De posse dessa informação, foram efetuadas análises de cada um desses 

cenários, considerando um comportamento plástico para o maciço rochoso. Os 

parâmetros residuais de resistência do maciço foram determinados a partir da 

indicação proposta por Hoek. Considerando o fato do maciço rochoso estar 

submetido a grandes tensões, gerando ruptura da rocha intacta, e 

considerando ainda perda total de resistência após a ruptura, foram assumidos 

os seguintes valores para os parâmetros residuais de resistência: 

sr = 0; mr = 1; dilatação = 0. 

6.5.1 Nível -487 

Para o Nível -487, observa-se uma pequena zona de ocorrência de 

plastificação dos elementos na porção inferior da parede lateral direita da 

galeria (Figura 40).  
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Figura 40: Elementos plastificados para uma galeria escavada nas coordenadas (964,-487). 

Em relação aos deslocamentos totais que ocorrem nas proximidades da 

escavação, o máximo valor encontrado foi da ordem de 0,0011 metros, no teto 

da galeria, conforme a Figura 41. Essa informação, em adição à baixa 

ocorrência de elementos plastificados, leva a um cenário ideal para a 

escavação, de maneira segura sob os aspectos geotécnicos, das galerias de 

desenvolvimento da Mineração Caraíba. 

 
Figura 41: Deslocamentos totais no entorno de uma galeria escavada nas coordenadas (964,-487). 
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6.5.2 Nível -522 

Observando os elementos plastificados ao redor de uma galeria escavada nas 

coordenadas (990,-522), nota-se uma grande área de ocorrência de 

plastificação, seja por cisalhamento ou tração, em todo o contorno da 

escavação. A Figura 42 apresenta esse contexto, indicando uma possível 

inviabilidade de se escavar o maciço nessa região evitando o surgimento de 

instabilidades. 

Os deslocamentos totais do maciço estão representados na Figura 43, e 

indicam um deslocamento máximo da ordem de 0,0055 metros, nas paredes 

laterais da galeria. 

Com base nesses resultados, conclui-se que, caso sejam escavadas galerias 

próximas aos realces no Nível -522, será preciso conviver com a presença de 

rupturas e instabilidades da escavação. 

 

Figura 42: Elementos plastificados para uma galeria escavada nas coordenadas (990,-522). 
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Figura 43: Deslocamentos totais no entorno de uma galeria escavada nas coordenadas (990,-522). 

 

 

6.5.3 Nível -537 

Por fim, para o Nível -537 detecta-se uma concentração alta de elementos 

plastificados no teto e piso da galeria (Cisalhamento e tração), praticamente 

não havendo ocorrência desses elementos nas paredes laterais. Essa 

configuração é apresentada na Figura 44. 
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Figura 44: Elementos plastificados para uma galeria escavada nas coordenadas (995,-537). 

 

A Figura 45 apresenta os deslocamentos totais no maciço após a escavação 

dessa galeria, apresentando um valor de deslocamento máximo para pontos 

situados nas suas paredes laterais, com uma ordem de grandeza de 0,0025 

metros. 

Assim como no caso anterior, devido à alta concentração de elementos 

plastificados no teto da escavação, é possível que se tenha que conviver com a 

existência de rupturas e problemas de estabilidade a partir da escavação dessa 

galeria. 
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Figura 45: Deslocamentos totais no entorno de uma galeria escavada nas coordenadas (995,-537). 
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7 CONCLUSÕES 
 

Para a determinação do campo de tensões induzidas pela escavação dos 

realces, que atua sobre as galerias de desenvolvimento da mina, optou-se pela 

simplificação da análise por meio de um modelo bidimensional. A elaboração 

desse modelo foi realizada de forma conservadora, superpondo-se todas as 

seções da mina, segundo a direção Leste-Oeste, e efetuando-se uma 

suavização e simplificação da geometria original dos realces. 

Com o auxílio do software RS2 foi realizada análise elástica do efeito da 

escavação dos realces no campo de tensão próximo aos Níveis -487, -522 e -

537 da mina, que apresentaram problemas de ruptura ao longo da vida do 

empreendimento. Essa análise indicou grandes variações do campo de 

tensões próximo às escavações, como previsto, com valores máximos para a 

tensão principal maior próximos a 200 MPa, e mínimos da ordem de -0,4 MPa. 

A partir dos dados coletados nas análises, foram avaliados diversos cenários 

para a escavação das galerias de desenvolvimento da Mineração Caraíba, 

variando-se a posição destas galerias em cada um dos níveis considerados. 

Para o Nível -487, análises puramente elásticas indicaram o ponto de 

coordenadas (964,-487), entre os realces, a 25 metros do realce esquerdo,  

como sendo o mais favorável à realização da escavação de uma galeria, uma 

vez que não indicou regiões nas quais o Fator de Segurança se mostrou 

inferior a 1,0. Regiões muito próximas aos realces apresentaram situações de 

total colapso do maciço, principalmente devido a esforços de tração. 

Já o Nível -522 não apresentou nenhuma situação na qual uma galeria 

posicionada entre os realces de lavra se mostrasse totalmente livre de rupturas 

por tracionamento. O ponto de coordenadas (990,-522), entre os realces, a 10 

metros do realce direito, foi aquele que apresentou os melhores resultados. 

Considerando pontos fora da região delimitada pelos dois realces, foi possível 

obter situações de estabilidade para locais situados a distâncias superiores a 

60 metros, em relação ao realce direito, e 20 metros, em relação ao realce 

esquerdo. Essas situações, entretanto, devem ser analisadas sob o ponto de 

vista econômico, a fim de se confirmar sua viabilidade. 

Por fim, considerando apenas uma análise elástica do modelo, o Nível -537 foi 

aquele que apresentou as maiores possibilidades para a locação das galerias 

de desenvolvimento, no que diz respeito aos aspectos geotécnicos. Para 

galerias situadas a partir de 20 metros do realce mais à esquerda, ou a 10 

metros do realce mais à direita, não houve a ocorrência de regiões com Fator 

de Segurança abaixo de 1,0. Avaliando os setores entre os realces, destacam-

se como potenciais locais para escavação das galerias a região entre as 

coordenadas (985,-537) e (1005,-537), e ainda a região compreendendo o 
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intervalo entre (1065,-537) e (1075,-537). Observando uma maior faixa de 

estabilidade e proximidade com os realces, indica-se o ponto de coordenada 

(995,-537), entre o primeiro e o segundo realce de menor porte, a 15 metros de 

distância do primeiro, como sendo o mais favorável. 

Para os cenários indicados anteriormente como mais favoráveis foram 

realizadas análises plásticas das condições de estabilidade das galerias. No 

caso da galeria situada no Nível -487 observa-se uma região mínima de 

elementos plastificados na porção inferior da parede lateral direita, e um 

deslocamento total máximo da ordem de 0,0011 metros. Essas condições se 

mostram favoráveis à escavação da galeria de modo seguro, com 

possibilidades reduzidas de surgimento de instabilidades. 

Para os Níveis -522 e -537, entretanto, é possível observar uma considerável 

zona plastificada ao redor da galeria. No primeiro caso, essa região se estende 

por todo o contorno da escavação, indicando plastificações por esforços de 

tração e cisalhamento, além de um deslocamento total 5 vezes superior ao 

observado para o Nível -487 (0,0055 metros). Para o Nível -537, a zona 

plastificada se restringe ao piso e teto da galeria, entretanto ocupando uma 

região considerável no interior do maciço. O deslocamento total máximo nesse 

caso foi da ordem de 0,0025 metros. Essas condições evidenciam que, caso 

opte-se pela realização das escavações, será preciso conviver com a 

existência de rupturas e instabilidades ao longo da vida útil da escavação. 

Uma alternativa para os níveis mais profundos da mina seria buscar regiões 

mais afastadas dos realces, visando alcançar maior estabilidade das 

estruturas. Essa decisão, no entanto, deve ser tomada após uma avaliação 

econômica desses cenários, uma vez que implicaria consideráveis acréscimos 

no que diz respeito a distâncias médias de transporte e extensões escavadas. 

Sob o ponto de vista da utilização de suportes ao longo das escavações, é 

possível afirmar que o seu emprego não seria efetivo no intuito de impedir a 

ocorrência de rupturas, uma vez que as cargas às quais o maciço rochoso está 

submetido nessas regiões são de ordens de grandeza superiores àquelas que 

os suportes típicos utilizados pela mineração são capazes de suportar. 

Entretanto, uma alternativa a ser analisada seria a instalação de suportes 

visando limitar os deslocamentos observados a partir das rupturas, com o 

objetivo de restringir os possíveis danos causados pelo rompimento do maciço. 
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APÊNDICE A – Estado de tensão à esquerda dos realces Nível -487 

Coordenada 

do Ponto 

Tensões Principais 

(MPa) 
Ângulo de σ1 

com a 

horizontal (°) X Y 
Sigma 

1 

Sigma 

3 

Sigma 

Z 

901 -487 23,83 1,38 19,10 -86 

891 -487 27,86 2,83 20,46 -81 

881 -487 30,56 4,18 21,47 -76 

871 -487 32,32 5,52 22,24 -73 

861 -487 33,28 8,69 23,28 -68 

851 -487 32,81 8,25 23,05 -69 

841 -487 32,97 8,52 23,16 -69 

831 -487 33,27 9,13 23,39 -68 

821 -487 33,63 9,88 23,66 -67 

811 -487 33,83 10,57 23,88 -67 

801 -487 33,69 10,95 23,94 -66 

791 -487 33,56 11,34 24,01 -66 

781 -487 33,41 11,72 24,07 -66 

771 -487 33,28 12,19 24,15 -66 

761 -487 33,16 12,69 24,24 -65 

751 -487 32,94 13,11 24,29 -65 

741 -487 32,63 13,45 24,30 -65 

731 -487 32,32 13,80 24,31 -65 

721 -487 32,02 14,15 24,33 -65 

711 -487 31,84 14,58 24,39 -64 

701 -487 31,68 15,02 24,47 -64 

 

  



 
 

APÊNDICE B – Estado de tensão entre os realces Nível -487  

Coordenada do 

Ponto 

Tensões Principais 

(MPa) 
Ângulo de σ1 

com a 

horizontal (°) X Y 
Sigma 

1 

Sigma 

3 

Sigma 

Z 

939 -487 2,02 -1,99 12,77 -40 

944 -487 3,48 -0,84 13,43 -58 

949 -487 5,40 0,60 14,28 -72 

954 -487 7,49 1,57 15,05 -62 

959 -487 9,83 2,39 15,84 -89 

964 -487 12,17 3,77 16,77 43 

969 -487 13,88 4,61 17,40 77 

974 -487 14,27 4,21 17,41 76 

979 -487 14,67 3,80 17,41 75 

984 -487 14,91 3,06 17,28 76 

989 -487 14,07 1,77 16,75 77 

994 -487 12,85 1,05 16,26 75 

999 -487 11,87 0,66 15,92 74 

1004 -487 10,91 0,60 15,67 72 

1009 -487 10,07 0,49 15,43 71 

 

  



 
 

APÊNDICE C – Estado de tensão à direita dos realces Nível -487 

Coordenada do 

Ponto 

Tensões Principais 

(MPa) 

Ângulo de 

σ1 com a 

horizontal 

(°) 
X Y 

Sigma 

1 

Sigma 

2 

Sigma 

3 

1069 -487 6,47 0,36 14,56 74 

1079 -487 11,95 1,15 16,06 65 

1089 -487 16,10 1,64 17,22 58 

1099 -487 18,87 1,86 17,97 52 

1109 -487 19,58 2,16 18,22 48 

1119 -487 20,18 2,78 18,52 46 

1129 -487 19,75 3,65 18,63 44 

1139 -487 19,37 4,36 18,72 45 

1149 -487 19,17 5,02 18,83 46 

1159 -487 19,20 5,41 18,94 49 

1169 -487 19,29 5,80 19,06 51 

1179 -487 19,84 6,23 19,30 52 

1189 -487 20,44 6,54 19,53 53 

1199 -487 21,20 6,58 19,73 54 

1209 -487 21,95 6,62 19,93 55 

1219 -487 22,37 7,07 20,14 55 

1229 -487 22,79 7,53 20,36 55 

1239 -487 23,31 7,98 20,58 56 

1249 -487 23,64 8,43 20,80 56 

1259 -487 23,89 8,86 20,97 56 

1269 -487 23,97 9,25 21,09 56 

 

  



 
 

APÊNDICE D – Estado de tensão à esquerda dos realces Nível -522 

Coordenada do 

Ponto 

Tensões Principais 

(MPa) 

Ângulo de 

σ1 com a 

horizontal 

(°) 
X Y 

Sigma 

1 

Sigma 

3 

Sigma 

Z 

900 -522 122,55 43,84 54,85 -13 

890 -522 51,14 30,78 33,74 -2 

880 -522 37,71 29,35 30,02 -15 

870 -522 34,96 24,54 28,14 -38 

860 -522 34,70 20,29 27,00 -63 

850 -522 35,05 18,88 26,74 -63 

840 -522 36,00 16,68 26,43 -62 

830 -522 36,15 15,87 26,26 -61 

820 -522 36,25 15,06 26,08 -61 

810 -522 36,24 14,76 26,01 -61 

800 -522 36,08 15,07 26,04 -60 

790 -522 35,87 15,17 26,02 -60 

780 -522 35,66 15,24 25,98 -59 

770 -522 35,40 15,36 25,95 -59 

760 -522 35,02 15,59 25,91 -59 

750 -522 34,63 15,82 25,87 -59 

740 -522 34,25 16,04 25,83 -58 

730 -522 33,89 16,30 25,80 -58 

720 -522 33,58 16,65 25,81 -58 

710 -522 33,32 17,03 25,84 -58 

700 -522 33,16 17,46 25,91 -58 

 

  



 
 

APÊNDICE E – Estado de tensão entre os realces Nível -522 

Coordenada do 

Ponto 

Tensões Principais 

(MPa) 

Ângulo de 

σ1 com a 

horizontal 

(°) 
X Y 

Sigma 

1 

Sigma 

3 

Sigma 

Z 

930 -522 86,64 16,92 39,16 0 

935 -522 69,01 10,19 33,08 5 

940 -522 55,95 5,37 28,54 8 

945 -522 47,92 1,87 25,70 11 

950 -522 43,71 -0,61 24,04 12 

955 -522 44,15 0,37 24,38 9 

960 -522 45,57 3,85 25,63 7 

965 -522 46,82 6,79 26,65 7 

970 -522 47,76 9,55 27,57 1 

975 -522 46,35 10,97 27,57 -4 

980 -522 44,65 12,23 27,46 -9 

985 -522 39,73 12,65 26,34 -12 

990 -522 42,60 12,65 27,08 -13 

995 -522 51,27 12,89 29,32 -12 

1000 -522 56,40 14,32 30,97 -10 

 

  



 
 

APÊNDICE F – Estado de tensão à direita dos realces Nível -522 

Coordenada do 

Ponto 

Tensões Principais 

(MPa) 

Ângulo de 

σ1 com a 

horizontal 

(°) 
X Y 

Sigma 

1 

Sigma 

3 

Sigma 

Z 

1060 -522 71,82 15,10 35,01 7 

1070 -522 57,43 13,09 30,89 14 

1080 -522 62,33 14,51 32,47 22 

1090 -522 55,05 8,29 29,09 13 

1100 -522 42,55 10,42 26,50 7 

1110 -522 28,02 7,85 22,22 6 

1120 -522 21,67 8,32 20,76 11 

1130 -522 19,34 8,96 20,33 24 

1140 -522 19,17 9,13 20,33 33 

1150 -522 18,88 9,35 20,31 40 

1160 -522 20,05 8,88 20,49 45 

1170 -522 21,49 8,22 20,68 50 

1180 -522 22,31 8,36 20,92 50 

1190 -522 23,13 8,50 21,16 50 

1200 -522 23,94 8,65 21,40 49 

1210 -522 24,70 8,70 21,61 50 

1220 -522 25,34 8,88 21,81 51 

1230 -522 25,65 9,32 22,00 51 

1240 -522 25,73 9,71 22,12 51 

1250 -522 25,81 10,10 22,23 51 

1260 -522 25,89 10,49 22,35 51 

 

  



 
 

APÊNDICE G – Estado de tensão à esquerda dos realces Nível -537 

Coordenada do 

Ponto 

Tensões Principais 

(MPa) 

Ângulo de 

σ1 com a 

horizontal 

(°) 
X Y 

Sigma 

1 

Sigma 

3 

Sigma 

Z 

900 -537 47,01 15,62 29,00 59 

890 -537 40,79 17,48 28,02 66 

880 -537 37,66 20,33 27,96 75 

870 -537 35,64 21,62 27,77 0 

860 -537 36,59 19,46 27,47 -75 

850 -537 37,09 18,90 27,46 -68 

840 -537 37,46 17,98 27,32 -65 

830 -537 37,55 17,27 27,16 -62 

820 -537 37,66 16,52 27,00 -60 

810 -537 37,46 16,47 26,94 -58 

800 -537 37,11 16,53 26,87 -57 

790 -537 36,82 16,60 26,81 -57 

780 -537 36,60 16,68 26,78 -56 

770 -537 36,33 16,81 26,74 -56 

760 -537 35,94 17,04 26,70 -56 

750 -537 35,56 17,26 26,66 -56 

740 -537 35,17 17,49 26,62 -55 

730 -537 34,76 17,71 26,57 -55 

720 -537 34,34 17,92 26,53 -55 

710 -537 33,92 18,03 26,45 -55 

700 -537 33,66 18,22 26,43 -56 

 

  



 
 

APÊNDICE H – Estado de tensão entre os realces Nível -537 

Coordenada do 

Ponto 

Tensões Principais 

(MPa) 

Ângulo de 

σ1 com a 

horizontal 

(°) 
X Y 

Sigma 

1 

Sigma 

3 

Sigma 

Z 

930 -537 52,96 5,79 28,15 -55 

935 -537 47,09 8,66 27,40 -46 

940 -537 42,90 11,74 27,11 -35 

945 -537 35,77 8,25 24,49 -24 

950 -537 30,48 6,06 22,60 -10 

955 -537 26,04 4,23 21,03 -1 

960 -537 22,37 1,30 19,36 14 

965 -537 19,09 -1,63 17,84 32 

980 -537 29,87 5,01 22,16 -26 

985 -537 25,45 9,29 22,14 -43 

990 -537 22,66 13,57 22,52 -50 

995 -537 25,51 16,41 23,94 -15 

1000 -537 28,07 16,26 24,54 21 

1005 -537 34,82 12,79 25,34 29 

1010 -537 39,94 9,04 25,70 33 

1015 -537 40,78 4,90 24,88 24 

1045 -537 6,41 -18,81 10,38 -27 

1050 -537 23,03 -4,24 18,07 -20 

1055 -537 27,31 8,26 22,35 -13 

1060 -537 27,71 13,00 23,64 17 

1065 -537 33,13 15,32 25,57 54 

1070 -537 34,62 14,86 25,82 59 

1075 -537 38,82 12,54 26,30 60 

1080 -537 43,77 12,02 27,41 62 

 

  



 
 

APÊNDICE I – Estado de tensão à direita dos realces Nível -537 

Coordenada do 

Ponto 

Tensões Principais 

(MPa) 

Ângulo de 

σ1 com a 

horizontal 

(°) 
X Y 

Sigma 

1 

Sigma 

3 

Sigma 

Z 

1100 -537 20,56 2,96 19,32 -36 

1110 -537 15,12 5,96 18,74 -45 

1120 -537 15,50 9,86 19,80 16 

1130 -537 15,72 10,81 20,09 34 

1140 -537 17,20 10,15 20,30 43 

1150 -537 18,98 9,49 20,58 49 

1160 -537 20,96 9,27 21,02 49 

1170 -537 22,49 8,84 21,29 52 

1180 -537 23,30 8,99 21,53 51 

1190 -537 24,12 9,13 21,77 51 

1200 -537 25,15 9,21 22,05 50 

1210 -537 26,24 9,27 22,34 50 

1220 -537 26,61 9,68 22,53 49 

1230 -537 26,51 10,00 22,59 49 

1240 -537 26,59 10,39 22,71 49 

1250 -537 26,67 10,78 22,82 49 

1260 -537 26,75 11,18 22,94 49 

1270 -537 26,83 11,57 23,06 49 

1280 -537 26,91 11,96 23,18 49 

1290 -537 26,99 12,35 23,30 49 

1300 -537 27,07 12,74 23,41 49 

 


