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RESUMO 

 

Este trabalho foca na avaliação do dano causado pela abertura da galeria 17-FG-1º, 

localizada a 1126 m de profundidade na mina Cuiabá/Sabará/MG, promovido pela 

tensão atuante e impactos decorrentes do desmonte de rocha. O estudo tem como base a 

caracterização do maciço rochoso feita pelo sistema Geological Strengh Index (GSI - 

Marinos & Hoek, 2000) realizada na mina Cuiabá pela equipe de Mecânica de Rochas 

através do mapeamento in situ e da descrição geotécnica de testemunhos. A primeira 

etapa do método de estudo consiste em determinar o limite da zona de dano ao redor da 

galeria 17-FG-1º, utilizando como base a avaliação da extensão do dano para dentro do 

maciço através de modelos numéricos realizados em quatro seções transversais ao longo 

da galeria em estudo. Para efeito comparativo, foram confeccionados quatro furos para 

microfilmagem, locados estrategicamente em uma das seções utilizadas para 

modelagem computacional, dispostos em forma de leque no teto da galeria 17-FG-1º. 

Os resultados obtidos do limite da zona de dano foram confrontados com o limite de 

dano proposto por Martin et al. (1999) de forma analítica, para galerias submetidas à 

alta concentração de tensão, mostrando valor entre 23 cm e 47 cm no que diz respeito à 

litologia BIF (Formação Ferrífera Bandada). 

A segunda etapa apresenta o cálculo de fatores de correlação obtidos exclusivamente 

pelo mapeamento in situ. Nesse caso, considerando e desconsiderando o grau de 

fraturamento no entorno da galeria 17-FG-1º e a diferenciação da caracterização do 

maciço está embasada nas modificações dos parâmetros RQD e Jn, os quais determinam 

as dimensões dos blocos de rocha e relacionam, respectivamente, a qualidade do maciço 

e o número de famílias de descontinuidades. A terceira e última etapa desse trabalho 

determinam fatores de correlação que, em termos percentuais, comparam a 

caracterização do maciço realizada antes da abertura da escavação (descrição geotécnica 

de testemunhos localizados próximos da galeria 17-FG-1º) com aquela feita pelo seu 

mapeamento in situ. Dessa forma, obtêm-se fatores de degradação do maciço, para cada 

litologia mapeada, que correlacionam sua caracterização antes e após a abertura da 

galeria 17-FG-1º. 

 



viii 
 

 

ABSTRACT 

 

This work focuses on the assessment of the damage caused by the opening of the gallery 

17-FG-1º, located at 1126 m depth in Cuiabá mine/Sabará/MG, promoted by active 

tension and impacts of rock blasting. The study is based on the characterization of the 

rock mass made by the Geological Strengh Index System (GSI - Marinos & Hoek, 

2000) held at the Cuiabá mine for Rock Mechanics team through the in situ mapping 

and geotechnical boreholes description. The first step is to determine the limit of the 

damage zone around the gallery 17-FG-1º, using as a basis to evaluate the extent of 

damage inside the massive through numerical models performed in four cross sections 

along the gallery in study. For comparison purposes, four holes to microfilming were 

made, leased strategically in one of the sections used for computer modeling, and 

arranged in a fan shape on the roof of the gallery 17-FG-1º. The results of the damage 

zone boundary were confronted with damage threshold proposed by Martin et al. (1999) 

analytically, to galleries subjected to high stress concentration, showing value between 

23 cm and 47 cm with respect to the BIF lithology (Banded Iron Formation). 

The second stage shows the calculation of correlation factors obtained exclusively by 

mapping in situ. In this case, considering and ignoring the degree of fracturing in the 

surrounding gallery 17-FG-1º and the differentiation of the characterization of the rock 

mass grounded in the changes of RQD and Jn parameters, which determine the size of 

rock blocks and relate respectively, the quality of the mass and the number of 

discontinuities families. The third and final stage determines the correlation factors that, 

in percentage terms, compare the characterization of rock mass performed before the 

opening of the excavation (Geotechnical boreholes description located coming from the 

gallery 17-FG-1º) with the one made by mapping in situ. Thus, we obtain the massive 

degradation factors for each mapped lithology, which correlate their characterization 

before and after opening the gallery 17-FG-1º. 
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CAPÍTULO 1 

1 INTRODUÇÃO 

1.1 ASPECTOS GERAIS  

A avaliação da qualidade do maciço rochoso é de extrema importância em projetos de 

escavação subterrânea, já que contribui para um apropriado dimensionamento de 

galerias e para a correta aplicação dos tipos de contenções adequados. Dessa forma, 

recomenda-se que seja realizada a caracterização e classificação geomecânica para todo 

maciço rochoso a ser escavado.         

O levantamento dos dados geotécnicos, que definem a qualidade do maciço rochoso, 

pode ser feito pelo seu mapeamento in loco e/ou a partir da descrição geotécnica de 

testemunhos de sondagem, a qual geralmente é realizada quando não há possibilidade 

de se fazer o mapeamento in situ. Ambos os métodos de caracterização e classificação 

do maciço rochoso são utilizados na mina subterrânea Cuiabá (Sabará/MG): descrição 

geotécnica dos testemunhos e mapeamento in situ.                

A descrição geotécnica de testemunhos de sondagem é realizada com auxílio do 

software DH-Logger, cujo sistema de registro geotécnico é definido a partir de 

parâmetros que permitem a caracterização geomecânica das rochas que compõem os 

testemunhos de sondagem. Alguns parâmetros são analisados, como grau de resistência, 

alteração, fraturamento, dentre outras características do maciço rochoso. Já na análise in 

situ, feita após a abertura das escavações, é realizado o mapeamento geomecânico das 

galerias, pontualmente, com produção e confecção de mapas indicando a classificação 

geomecânica do maciço rochoso, tornando-se possível dimensionar as galerias da mina 

Cuiabá, bem como realizar as devidas recomendações geotécnicas/geomecânicas no que 

diz respeito ao tipo de contenção utilizada e espaçamento da malha entre os reforços.  

Estudos recentes mostram que o comportamento da rocha em aberturas subterrâneas 

profundas pode ser diferente quando comparado ao analisado antecipadamente (Kaiser, 

2006). Uma das razões para esse desvio é a degradação do maciço rochoso, como 

resultado dos processos de danos causados pela tensão, que não foram devidamente 

tidos em conta na redução da qualidade do maciço rochoso ao redor da escavação. 

Assim, em rochas duras e em profundidade, a redistribuição de tensão ocasiona danos 

ao maciço rochoso, sendo observados principalmente no limite da escavação, que são 
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atenuados para dentro do maciço com o aumento do confinamento. Além do impacto 

gerado por redistribuição de tensão, outro fator responsável pela ocorrência de danos no 

maciço é a detonação por desmonte de rochas. A utilização de explosivos tem a 

finalidade de fraturar a rocha e provocar o seu movimento em relação à face livre, de 

forma a promover a extração. Dessa forma, ocorre a desagregação do maciço rochoso 

pela energia do explosivo, resultando um conjunto de blocos fragmentados. Nessa ação 

dos explosivos, existem inevitáveis efeitos secundários sobre o maciço remanescente, 

provocados pela energia libertada. Esses danos, na sua vertente, são traduzidos por 

fenômenos de sobreescavação e fraturamento, com o consequente aumento da 

permeabilidade do maciço (Bastos, 1998). A ação das ondas de choque de detonações 

realizadas para a abertura de galerias subterrâneas induz danos ao maciço rochoso 

remanescente (Silva & Silva, 2006). 

Este trabalho foca na verificação da zona de dano decorrente da abertura de escavações 

no maciço, ocasionada por redistribuição de tensão e por efeitos da detonação. O 

objetivo inicial é certificar o limite desse dano e sua progressão em profundidade, 

utilizando modelagem computacional no programa PHASE², microfilmagem e cálculo 

analítico proposto por Martin et al. (1999). 

Outra meta proposta por essa pesquisa é criar fatores de correlação através da 

caracterização do maciço rochoso com base nas seguintes premissas: 

1) Comparação entre as caracterizações obtidas para a mesma litologia, observada 

antes da escavação subterrânea (descrição geotécnica de testemunhos) e depois 

da abertura da galeria (mapeamento in situ). 

2) Comparação entre as caracterizações do maciço rochoso realizadas pelo 

mapeamento in situ, considerando e não o fraturamento ao redor da escavação, 

sendo diferenciadas pelo número de famílias de descontinuidades (Jn) e RQD.  

Para isso, foi realizado estudo de caso, com objetivo de identificar e mensurar o grau de 

dano induzido em rochas da mina Cuiabá (Sabará, Minas Gerais), em nível determinado 

de profundidade, abrangendo dois corpos principais de minério (Serrotinho-SER e 

Fonte Grande Sul-FGS). 
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1.2 OBJETIVOS 

Os objetivos do desenvolvimento desse trabalho são listados a seguir: 

 Estudar o limite de dano causado ao maciço rochoso durante a abertura de 

escavações, decorrente da redistribuição de tensões e do impacto causado pela 

detonação. 

 Analisar o grau de faturamento do maciço rochoso através do mapeamento 

geomecânico. 

 Analisar o grau de faturamento do maciço rochoso em profundidade através da 

descrição geotécnica de testemunhos de sondagem. 

 Comparar os resultados da caracterização geomecânica obtida pelos dois 

métodos de investigação geotécnica. 

 Comparar os resultados da caracterização e classificação geomecânica obtidos 

pelo mapeamento in situ considerando e não o grau de fraturamento do maciço 

rochoso. 

 Apresentar fatores de correlação para as litologias observadas na área em estudo, 

utilizando a comparação entre os métodos de caracterização do maciço rochoso, 

obtidos pelo mapeamento geomecânico das galerias e pela descrição geotécnica 

de testemunhos em profundidade. 

 Apresentar fatores de correlação para as litologias observadas na área em estudo, 

utilizando o mapeamento geomecânico, considerando e não o fraturamento do 

maciço rochoso. 

 

1.3 ETAPAS DO DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO 

As etapas do desenvolvimento desse trabalho são listadas a seguir: 

 Revisão bibliográfica, abordando temas relacionados com danos ao maciço 

rochoso decorrente da redistribuição de tensões e do impacto gerado pelas 

detonações. 

 Realização da caracterização e classificação do maciço rochoso através do 

mapeamento geomecânico in situ nas áreas em estudo, utilizando os sistemas 

RMR89 (Rock Mass Rating), Q (Rock Tunnelling Quality Index), 

correlacionados ao Geological Strengh Index (GSI - Marinos & Hoek, 2000). 
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 Realização da caracterização do maciço rochoso em profundidade através da 

descrição geotécnica de testemunhos de sondagem realizados ao longo das 

galerias em estudo, utilizando os sistemas RMR89 (Rock Mass Rating), Q’ 

(Índice de Qualidade de Rocha Modificado – Goel et. al., 1996), correlacionados 

ao Geological Strengh Index (GSI - Marinos & Hoek, 2000). 

 Localização da área em estudo, bem como emitir seu mapa geomecânico em 

escala estabelecida. 

 Localização dos furos de descrição geotécnica próximos à área em estudo, com 

emissão de croqui característico. 

 Análise e avaliação do grau de fraturamento do maciço rochoso através da 

comparação entre os métodos de caracterização do maciço (Descrição 

geotécnica e mapeamento geomecânico). 

 Realização de modelagem computacional utilizando o programa PHASE² em 

seção localizada na galeria estudada, visando avaliar o grau de dano no maciço 

rochoso bem como sua propagação em profundidade. 

 Localização da seção feita para modelagem computacional através de croqui 

característico. 

 Aquisição das imagens pelo televisionamento de furos confeccionados na seção 

localizada na galeria em estudo. 

 Determinação do limite de dano ocasionado no maciço através do 

televisionamento. 

 Localização dos furos de filmagem através de croquis característicos. 

 Análise e avaliação do grau de fraturamento e a zona de danos no maciço em 

profundidade, através da comparação entre a modelagem computacional e o 

televisionamento de furos. 

 Avaliação do limite de dano ocasionado no maciço rochoso proposto por Martin 

et al. (1999), através da comparação do limite obtido pelo televisionamento de 

furos realizados ao longo da galeria em estudo. 
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1.4 LOCALIZAÇÃO DA ÁREA 

A mina de Cuiabá está localizada a aproximadamente 10 km a leste do centro da cidade 

de Sabará (Figura 1.1). A principal via de acesso à mina, partindo de Belo Horizonte ou 

de Sabará, se dá pela MG-262 sentido Caeté. 

 

Figura 1.1: Mapa de localização da mina (modificado de DER-MG-2010 e Google 

2016). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

CAPÍTULO 2  

2. CONTEXTO BIBLIOGRÁFICO 

Em mineração subterrânea, faz-se necessário atentar e estudar assuntos que estejam 

associados com a estabilidade das escavações, bem como a caracterização e 

classificação do maciço escavado, o método de lavra utilizado, a redistribuição de 

tensões decorrente da abertura do maciço rochoso e o efeito do desmonte no maciço 

remanescente e em seu entorno.  

Este capítulo abordará as pesquisas desenvolvidas, que servirão de referência para o 

desenvolvimento desse trabalho.  

O primeiro tópico é direcionado para a geologia regional e local da mina Cuiabá. 

A abordagem técnica para entendimento e desenvolvimento desta pesquisa, está 

embasada nos seguintes temas específicos: 

 Caracterização e classificação do maciço rochoso. 

 Tensões. 

 Fraturamento induzido por redistribuição de tensões em aberturas subterrâneas. 

 Zona de dano: aspectos gerais e terminologia. 

 Danos no maciço ocasionados por detonação. 

 

2.1 GEOLOGIA 

2.1.1 Geologia Regional 

A mina Cuiabá está inserida, geologicamente, na porção noroeste do Quadrilátero 

Ferrífero (QF) sobre as rochas constituintes do Greenstone Belts (GSB) Rio das Velhas. 

A estratigrafia do QF pode ser resumida em quatro partes geneticamente e 

cronologicamente distintas. São elas: As rochas granito-gnáissicas de idade arqueana 

que ocupam a porção basal da seqüência estratigráfica. Subseqüentemente se têm as 

rochas arqueanas vulcano-sedimentares, do Supergrupo Rio das Velhas. Acima dessas 

estão as rochas sedimentares e vulcano-sedimentares proterozóicas, representadas pela 

sequência do Supergrupo Minas e pelo Grupo Itacolomi. Recapeando parte dos litotipos 

acima citados, têm-se as coberturas sedimentares terciárias e quarternárias.  
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Os complexos metamórficos (Cpx) ocupam a porção basal da seqüência estratigráfica 

do QF e são representados pelas rochas granito-gnáissicas de composição 

predominantemente quartzo-feldspática. Secundariamente, ocorrem rochas máficas e 

ultramáficas, calcossilicáticas, quartizíticas, dentre outras (Condie, 1981). Dentre os 

principais Cpx podem-se citar o Belo Horizonte e o Caeté (a noroeste), o Bonfim (a 

oeste), o Congonhas (a sudoeste), o Santa Rita (a sudeste), o Bação (a centro) e o Bela 

Vista (a sul do QF) (Figura 2.1). 

O Supergrupo Rio das Velhas, inicialmente chamado de Série Rio das Velhas (Dorr et 

al., 1957) é dividido em três Grupos: O Maquiné, o Nova Lima e o Quebra Osso 

(Baltazar & Silva, 1996). O Grupo Nova Lima representa a unidade inferior do 

Supergrupo Rio das Velhas e é formado por rochas vulcânicas máficas e ultramáficas, 

rochas sedimentares químicas, vulcânicas félsicas, sedimentares clásticas e 

vulcanoclásticas.  

 

Figura 2.1: Mapa geológico simplificado do Quadrilátero Ferrífero (modificado de 

Alkmim, Marshak, 1998). 
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2.1.2 Geologia Local 

 

2.1.2.1 Litologia 

A sucessão litológica da mina Cuiabá inclui rochas metavulcânicas, 

metavulcanoclásticas e metassedimentares correlacionadas com as unidades inferiores, 

médias e superiores do Grupo Nova Lima, conforme proposto por Vieira e Oliveira 

(1988) e Vieira (1992) (Figura 2.2). 

As litologias incluem as vulcânicas inferiores e superiores, a Formação Ferrífera 

Bandada (BIF), pelitos, pelitos carbonosos, vulcanoclásticas e diques de rochas básicas. 

Litologias alteradas hidrotermalmente em escala mapeável incluem as vulcânicas 

inferiores alteradas a mica branca e carbonato, bem como vulcânicas superiores 

alteradas a clorita, mica branca e carbonato.  

A espessura da seqüência original foi estimada como sendo superior a 1 km, baseando-

se em estimativas de furos de sonda verticais e horizontais. Contudo, uma vez que a 

área foi submetida a intensa deformação, essa espessura pode ter sido modificada por 

espessamento ou afinamento tectônico. 

A unidade inferior é caracterizada por mais de 400 m de espessura de vulcânicas 

inferiores, intercaladas com xistos e lentes de xistos carbonosos. As rochas vulcânicas 

máficas estão concordantes sobre uma camada de 15 m de BIF. Tanto as vulcânicas 

máficas, em especial próximo ao contato com a BIF, como a BIF estão alteradas 

hidrotermalmente. 

Sobrejacente à BIF, ocorrem os pelitos carbonosos e as rochas vulcânicas máficas 

superiores com intercalações locais de pelitos da unidade média. O topo da unidade é 

composto por rochas vulcânicas máficas superiores sem alteração e sua espessura é 

estimada em 150 m. A unidade superior é constituída por pelitos, alternados com rochas 

vulcanoclásticas, perfazendo uma espessura de mais de 600 m. Rochas intrusivas, 

representadas por diques básicos de até 30 m de espessura, cortam todas as litologias. O 

contato com a unidade média é transicional e marcado pelo aparecimento das rochas 

vulcanoclásticas. 
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A Figura 2.2 sintetiza a litoestratigrafia do depósito Cuiabá, mostrando as características 

pré- e pós-alteração hidrotermal (com base em Vieira, 1992). 

 

Figura 2.2: Lito-estratigrafia do depósito Cuiabá, mostrando as características pré- e pós 

alteração hidrotermal (com base em Vieira 1992). 
 

 

2.1.2.2 Formações ferríferas bandadas e o minério aurífero de Cuiabá 

O minério aurífero da mina Cuiabá está incluso nos sulferos (pirita, pirrotita e 

arsenopirita) que por sua vez, estão associados às formações ferríferas bandadas (BIF’s) 

do Grupo Nova Lima. Segundo Kimberley (1989b), as BIF’s estão presentes na maioria 
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dos greenstone belts do mundo. Para tentar traçar uma correlação entre os diversos 

depósitos ferríferos do mundo, Kimberley (1978, 1989a), propôs a classificação 

genética das BIF’s agrupando-as em seis tipos de ambientes deposicionais, sendo três 

associados aos greenstone belts.  

Por ser de difícil distinção a classificação proposta por Kimberley, Gross (1991) propôs 

uma simplificação na classificação agrupando as BIF’s em dois tipos: do tipo Algoma e 

do tipo Lago Superior.  

A principal característica das BIF’s tipo Algoma é a sua pequena espessura quando 

comparada às BIF’s do tipo Lago Superiores (geralmente inferior a 50m). Outra 

característica das BIF’s do tipo Algoma é que sua ocorrência está muitas vezes 

associada a grauvacas, argilitos e a rochas vulcânicas.  Por último, as BIF’s Algoma são 

formadas em pequenas bacias, profundas, típicas no greenstone belts.  

Em relação à mineralização aurífera dessas BIF’s, há divergências. Enquanto uma parte 

dos pesquisadores (Ladeira, 1991) considera que a mineralização por ouro é de origem 

singenética outra linha considera que a mineralização do ouro ocorreu após a formação 

das BIF’s, ou seja, de origem epigenética (Phillips et al., 1984).  

De acordo com a segunda linha de pensadores, o ouro presente nas BIF´s da mina de 

Cuiabá está relacionado a processos hidrotermais associados à evolução tectônica e 

estrutural ocorridos na região. 

Estruturalmente as rochas contidas dentro da área de lavra da mina têm uma foliação 

dominante com atitude variante (dobra). O plunge da dobra principal tem atitude média 

de 125/35. O eixo da dobra regional está impressa na foliação na forma de uma lineação 

de interseção, entre a foliação principal e outra foliação, que aparece subparalelamente à 

foliação principal, nas zonas de flancos. 

Duas famílias de fraturas podem ser reconhecidas, sendo praticamente perpendiculares 

entre si (350/80 e 080/75). Em grandes profundidades elas aparecem seladas devido ao 

confinamento do maciço. 

Tanto as estruturas dúcteis quanto as rúpteis presentes nas rochas existentes na mina de 

Cuiabá foram formadas durante os diversos eventos geológicos e tectônicos os quais 

atuaram sobre a região. 
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2.1.2.3 Condições dos corpos de minério da mina Cuiabá 

A estrutura dominante do depósito Cuiabá é uma megadobra anticlinal fechada, 

cilíndrica em bainha, com mergulho de 30-40° para SE (Figura 2.3). Essa estrutura 

dobra o bandamento e é responsável pelo desenvolvimento de uma foliação e fraturas 

plano-axiais. Seções YZ da dobra Cuiabá indicam um formato elíptico, relativamente 

regular. O cone pode ser traçado ao longo do mergulho por mais de 3000 m. Os 

desenvolvimentos em profundidade mostram, através do corte dos diferentes níveis, que 

a dimensão SW-NE desse cilindro aumenta (abre-se) nos níveis mais profundos, 

aumentando também a complexidade estrutural dos corpos de minério, que se acham 

rompidos e fortemente dobrados. O mergulho varia de 116/35 na superfície até 116/24 a 

cerca de 1100 m de profundidade no nível 17 (Vial, 1980; Ribeiro-Rodrigues,1998). 

 

 

Figura 2.3: Perfil simplificado ao longo da direção do eixo x do cone da dobra tubular 

Cuiabá (116°) (Ribeiro-Rodrigues,1998). 

 



12 
 

Os quatro principais corpos mineralizados lavrados atualmente na mina têm 

denominação Balancão, Fonte Grande Sul, Galinheiro, Serrotinho e estão distribuídos 

da seguinte forma (Figura 2.4):  

 

Figura 2.4: Projeção em seção horizontal do mapa geológico simplificado do depósito 

de ouro Cuiabá, nível 3 (desativado) da mina subterrânea, mostrando a distribuição dos 

corpos de minério (i) encaixados em BIF, (ii) relacionados à disseminação de sulfetos 

em zonas de cisalhamento (Galinheiro Footwall), (iii) formado por veios de quartzo-

carbonato-sulfeto (Viana). Os principais corpos em BIF ± chert ferruginoso são Fonte 

Grande Sul, Serrotinho, Galinheiro Extensão, Galinheiro, Balancão e Canta Galo 

(adaptado de Vial, 1988a, Vieira, 1992 e Ribeiro-Rodrigues, 1998). BIF: formação 

ferrífera bandada. 

 

2.2 CARACTERIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DO MACIÇO ROCHOSO 

A caracterização e classificação de maciços rochosos teve sua origem conjunta com a 

necessidade de se concretizar projetos de engenharia civil, principalmente na construção 

de aberturas subterrâneas (túneis). Assim, tornando-se necessária uma descrição 
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sistemática e objetiva das condições dos maciços rochosos, de forma a adequar as 

técnicas de projetos às características únicas de cada maciço rochoso (Stewart e Forsyth, 

1995). Terzaghi foi um dos teóricos pioneiros que propuseram metodologias de análise 

do maciço rochoso entre as décadas de 40 e 50, tendo quase sempre como objetivo final 

aplicações para a construção civil e a atividade de mineração (escavações em maciços 

rochosos). 

É importante esclarecer a diferença entre caracterização e classificação do maciço 

rochoso. Potvin et al. (2012) faz esta distinção da seguinte maneira: "caracterização do 

maciço rochoso deve ser de natureza genérica, cujos parâmetros geotécnicos coletados 

de entrada podem ser usados em sistemas de classificação e métodos de concepção 

empíricos”. Caracterização do maciço rochoso é o trabalho de campo necessário para 

executar a classificação do maciço rochoso. A caracterização deve ser focada em 

medidas e informações sobre a resistência da rocha intacta, na intensidade e condições 

das descontinuidades do maciço rochoso. No entanto, não se limita a obtenção de 

parâmetros utilizados nos sistemas de classificação. A caracterização tem como objetivo 

proporcionar um contexto ou estrutura para outras decisões de projeto e o uso de 

sistemas de classificação do maciço rochoso. Classificação do maciço rochoso é o passo 

subsequente à caracterização. Parâmetros que variam de acordo com o design, tais como 

a orientação relativa de estruturas geológicas em comparação com a abertura ou o pilar, 

as tensões induzidas, etc, devem ser calculados como parte da classificação do maciço 

rochoso e do processo de design, em vez de serem tratados durante o processo de 

caracterização do maciço rochoso.  

Algumas classificações geotécnicas apresentam maior relevância em nível internacional 

e na área de mecânica das rochas: Classificação de Bieniawski (1973) com o sistema 

RMR (Rock Mass Rating), o sistema Q (Tunnelling Quality Index, Barton et. al. 1974, 

modificado em 1993) e o GSI, Geological Strengh Index (Hoek et. al., 1995; Marinos & 

Hoek, 2000). 

Para discorrer sobre os sistemas descritos acima, é necessário introduzir o sistema RQD 

(Deere, 1964), utilizado nos dois sistemas de classificação (RMR e Q). Deere (1964) 

propôs o primeiro índice quantitativo para descrever a qualidade do maciço rochoso 

denominado Rock Quality Designation (RQD). Esse índice tem uma larga aceitação e 

foi incorporado nos mais modernos sistemas de classificação. O método consiste em 
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medir a porcentagem de rocha “intacta” contida no testemunho de sondagem 

proveniente de um avanço em uma sondagem rotativa a diamante (Deere e Deere, 

1988). O índice RQD é obtido através da razão entre a soma dos comprimentos das 

partes intactas do testemunho maiores que 10 cm e o comprimento total do testemunho. 

A Figura 2.5 ilustra o processo de medição de testemunho e o cálculo do índice RQD. 

 

Figura 2.5 Exemplo de cálculo do RQD (Hoek et al., 1998). 

 

 

Hoek (1998) propôs uma interpretação para os valores de RQD (Tabela 2.1). 

Tabela 2.1: Classes do RQD (Hoek, 1998) 

RQD Descrição 

0-25 Muito Pobre 

25-50 Pobre 

50-75 Médio 

75-90 Bom 

90-100 Excelente 
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O cálculo do RQD também pode ser realizado diretamente no maciço rochoso, por 

exemplo, em pilares remanescentes de escavações subterrâneas, sendo estimado pelo 

número de descontinuidades por unidade de volume (m³) como proposto por Palmstrom 

(1982).   

  𝑅𝑄𝐷 = 115 − 3,3 𝐽𝑣 (2.1) 

 𝐽𝑣 = ∑ (
1

𝑆𝑖
)𝑛

𝑖=1                                          (2.2) 

        

Onde “S” é o espaçamento médio, em metros, das descontinuidades da família “i” e Jv 

representa o índice volumétrico (somatório do número de descontinuidades por unidade 

de comprimento, para o conjunto das famílias – Figura 2.6).  

 

 

Figura 2.6: Distribuição volumétrica de 3 famílias de descontinuidades para cálculo do 

RQD em maciço rochoso fraturado (Palmstrom, 1982).  

 
 

Nota-se que o RQD é um parâmetro que depende da direção de amostragem podendo o 

seu valor variar significativamente em função da orientação das sondagens. O uso do 
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índice volumétrico, para estimar o valor do RQD, pode apresentar-se como benéfico por 

reduzir tal dependência.  

Uma nova correlação entre RQD e Jv tem sido apresentada (Palmstrom, 2005): 

 

 𝑅𝑄𝐷 = 110 − 2,5 𝐽𝑣, para (4 < 𝐽𝑣< 44) (2.3)  

 

2.2.1 Rock Mass Rating – RMR 

O sistema Rock Mass Rating (RMR) foi desenvolvido por Bieniawski entre 1972 e 

1973. Foi modificado várias vezes com a adição de estudos de casos, adequando-se aos 

procedimentos padrões internacionais. Os princípios básicos continuam os mesmos, e 

hoje a comunidade cientifica mostra uma preferência em utilizar as versões 

apresentadas em 1976 e 1989. Desde sua introdução em 1973, esse sistema de 

classificação vem sendo modificado e ajustado em função de sua aplicação nos mais 

diversos tipos de escavação e pelos maiores números de dados que foram sendo 

registrados. Essas alterações provocaram significativas mudanças nas importâncias dos 

diferentes parâmetros de caracterização e classificação. 

O sistema RMR faz uso de seis principais parâmetros para a caracterização e 

classificação de um maciço rochoso. São eles: 

 Resistência à compressão uniaxial da rocha. 

 Índice RQD. 

 Espaçamento das descontinuidades. 

 Padrão das descontinuidades. 

 Presença da água subterrânea. 

 Orientação das descontinuidades em relação à direção do eixo da escavação. 

 

Para a aplicação da classificação RMR é necessário que o maciço rochoso seja dividido 

em domínios com características geológicas e estruturais semelhantes, apesar de se 

saber que os maciços são naturalmente descontínuos. O sistema RMR mais atualizado 
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possui tabelas que atribui notas aos parâmetros acima listados, assim como correções e 

guias auxiliares. Essas tabelas são mostradas a seguir (Tabelas 2.2 e 2.3): 
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Tabela 2.2:  Sistema de Clasificação RMR. (Adaptado Bieniawski, 1989). 

A PARÂMETROS DE CLASSIFICAÇÃO COM SEUS PESOS 

Parâmetro Faixa de valores 

  

Resistência 

Índice de carga 

puntiforme 

>10Mpa 4-10 MPa 2-4 MPa 1-2 MPa Para menores valores, 

recomenda-se ensaio ( c) 

1 da rocha intacta Resistência a 

Compressão 

uniaxial 

>250 MPa 100-250 MPa 50-100 MPa 25-50 MPa 5-25 MPa 1-5 MPa <1 MPa 

 Peso 15 12 7 4 2 1 0 

 RQD 90%-100% 75%-90% 50%-75% 25%-50% <25% 

2 Peso 20 17 13 8 3 

 Espaçamento das descontinuidades >2 m 0.6-2 m 200-600 mm 60-200 mm <60 mm 

3 Peso 20 15 10 8 5 

 

 

 

4 

 

Padrão das descontinuidades 

(ver tabela E) 

Superfície muito 

rugosa, e sem 

alteração 

Fechadas e sem 

persistência 

Superfície 

pouco rugosa e 

levemente 

alteradas 

Abertura <1 mm 

Superfície 

pouco rugosa e 

muito alteradas 

Abertura <1 

mm 

Superfície 

estriada ou 

espessura de 

preenchimento 

<5 mm ou 

Abertura de 1-5 

mm, persistente 

Espessura de preenchimento 

com material argiloso >5 mm 

ou Abertura>5 mm, 

persistente. 

 Peso 30 25 20 10 0 
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Tabela 2.3: Correlações e guias auxiliares para o sistema de classificação RMR (Adaptado de Bieniawiski 1989). 

B CORREÇÃO POR DIREÇÃO E ORIENTAÇÃO DAS DESCONTINUIDADES (VER TABELA F) 

Direção e orientação do mergulho Muito Favorável Favorável Moderado Desfavorável Muito Desfavorável 

 Túneis e minas 0 -2 -5 -10 -12 

Pesos Fundações 0 -2 -7 -15 -25 

 Taludes 0 -5 -25 -50 -60 

C DETERMINAÇÃO DAS CLASSES DO MACIÇO ROCHOSO DO PESO TOTAL 

Peso 100  81 80  61 60  41 40  21 <21 

Número da classe I II III IV V 

Descrição Rocha Muito Boa  Rocha Boa Rocha Média Rocha Regular Rocha Muito Ruim 

D SIGNIFICADO DA CLASSE DO MACIÇO ROCHOSO 

  

 

Ação da água 

Vazão de 

infiltração por 10 

m de túnel (l/m) 

Nulo <10 10-25 25-125 >125 

 

5 

subterrânea (pressão de água 

na junta)/ 1 

0 <0.1 0.1-0.2 0.2-0.5 >0.5 

  Condições gerais 

no maciço 

Completamente 

seco 

Úmido molhado gotejamento fluxo abundante 

 Peso 15 10 7 4 0 
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Número da classe I II III IV V 

Tempo médio de auto-sustentação / tamanho do 

vão 

20 anos / 15 m 1 ano / 10 m 1 semana /5 m  10 horas / 2,5 m 30 minutos /1 m  

Coesão do maciço rochoso (kPa) >400 300-400 200-300 100-200 <100 

Ângulo de atrito do maciço rochoso (
o
) >45 35-45 25-35 15-25 <15 

E GUIA PARA A CLASSIFICAÇÃO DAS DESCONTINUIDADES 

Persistência (comprimento da descontinuidade) 

Peso 

<1 m 

6 

1-3 m 

4 

3-10 m 

2 

10-20 m 

1 

>20 m 

0 

Abertura (espessura) 

Peso 

Nula 

6 

<0.1 mm 

5 

0.1-1.0 mm 

4 

1-5 m 

1 

>5 mm 

0 

Rugosidade 

Peso 

Muito rugosa 

6 

Rugosa 

5 

Pouco rugosa 

3 

Lisa 

1 

Superfície estriada 

0 

Preenchimento (característica / espessura) 

Peso 

Nulo 

6 

duro < 5 mm 

4 

duro > 5 mm 

2 

mole < 5 mm 

2 

mole > 5 mm 

0 

Grau de Alteração (Intemperismo) 

Peso 

Inalterada 

6 

Levemente 

alterada 

5 

Moderada. 

alterada 

3 

Fortemente 

alterada 

1 

Decomposta 

0 

F EFEITOS DA DIREÇÃO E ORIENTAÇÃO DAS DESCONTINUIDADES, EM TÚNEIS* 

Direção Perpendicular ao eixo do Túnel Direção Paralela ao eixo do Túnel 

Ângulo de mergulho 45
o
-90

o
 ângulo de mergulho 20

o
-45

o
 Mergulho 45

o
-90

o
 Mergulho 20

o
-45

o
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Muito Favorável Favorável Muito Favorável Desfavorável 

Ângulo de mergulho contrário 45
o
-

90
o
 

Ângulo de mergulho contrário 20
o
-

45
o
 

Mergulho de 0-20 sem relação a direção 

Desfavorável Muito Desfavorável Desfavorável 
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A obtenção inicial do RMR é determinada através da soma dos valores dos primeiros 

cinco parâmetros listados anteriormente. Um dos parâmetros que ajusta o valor de RMR 

é dado em função dos posicionamentos espaciais da descontinuidade principal e o eixo 

da escavação.  

O RMR não deve ser utilizado em rochas muito pobres ou muito intemperizadas. O 

sistema apresenta inconsistências quando os maciços rochosos apresentam essas 

características. Deve-se tomar cuidado também com a duplicidade de informações. 

Como a metodologia de dimensionamento de escavações já utilizam os fatores presentes 

nos sistemas de classificação, neste caso os ponderadores devem ser analisados com 

maior cautela. 

  

2.2.2 Sistema Q - Tunnelling Quality Index 

O sistema Q de classificação de rochas foi proposto por Barton et al. (1974). O sistema 

foi baseado em 200 estudos de caso, o que sugere uma maior confiabilidade da 

metodologia. Foi especificamente proposto para escavação de túneis e inicialmente teve 

em projetos de engenharia civil.   

Levando-se em consideração o RQD, o número de famílias de descontinuidade, a 

resistência e alteração das descontinuidades, bem como as condições de tensões “in 

situ” e a presença de água, o valor de Q é definido como: 

 𝑄 = ( 
𝑅𝑄𝐷

𝐽𝑛
 )  ( 

𝐽𝑟

𝐽𝑎
 ) ( 

𝐽𝑤

𝑆𝑅𝐹
 )                (2.4) 

Onde:  

RQD – Rock Quality Designation; Jn – Número de famílias de descontinuidade; Jr – 

Índice relacionado à rugosidade da descontinuidade mais crítica; Ja – Índice 

relacionado à alteração da descontinuidade mais crítica; Jw – Fator de redução pela 

presença de água na descontinuidade e SRF – Fator de redução das Tensões. 
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2.2.2.1 Rock Quality Designation (RQD)  

O método de cálculo do RQD foi mostrado e discutido na primeira parte do item 2.1 

desse trabalho. Para valores de RQD < 10, consideradas rochas muito pobres, utiliza-se 

o valor 10.    

2.2.2.2 Número de Famílias de Descontinuidades (Jn) 

O parâmetro Jn refere-se à influência do número de famílias de descontinuidades na 

qualidade mecânica do maciço rochoso. É importante ressaltar que estruturas como a 

foliação, a xistosidade, os planos de acamamento (relevantes para a qualidade da rocha), 

devem ser considerados como uma família de descontinuidade. Quando estas estruturas 

não são consideradas relevantes, devem ser consideradas como aleatórias. A Tabela 2.4 

apresenta a quantificação do parâmetro Jn. 

 

Tabela 2.4: Quantificação do parâmetro Jn (Adaptado de Barton et al. 1974). 

Número de Famílias de Descontinuidades Jn 

Nenhuma ou poucas juntas 0,5 - 1,0 

Uma família 2 

Uma família mais juntas aleatórias 3 

Duas famílias 4 

Duas famílias mais juntas aleatórias 6 

Três famílias 9 

Três famílias mais juntas aleatórias 12 

Quatro ou mais famílias, aleatórias, muito fraturada, "sugar cube" 15 

Rocha fragmentada 20 

(i) Para interseções de descontinuidades usar (3 x Jn)  

(ii) (ii) Para portais usar (2 x Jn) 
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2.2.2.3 Relação entre Índice da Rugosidade (Jr) e Índice da Alteração (Ja) das 

Descontinuidades 

Os parâmetros Jr e Ja caracterizam as descontinuidades conforme sua rugosidade e o 

grau de alteração de suas paredes, respectivamente. A relação (Jr/Ja) deve ser medida 

para cada família considerada crítica. No caso da razão (Jr/Ja) de uma família favorável 

à estabilidade da escavação for o menor valor encontrado, deve-se considerar a 

descontinuidade menos favorável a estabilidade com o menor valor de (Jr/Ja).  A 

quantificação do Jr é apresentada nas Tabelas 2.5 e 2.6. 

 

Tabela 2.5: Quantificação do parâmetro Jr (Adaptado de Barton et al., 1974). 

 

Condições de rugosidade nas paredes 

 

Jr 

A) Contato rocha-rocha e sem deslocamento relativo entre paredes < 10 cm 

Fraturas não persistentes 4 

Fraturas rugosas ou irregulares, onduladas 3 

Fraturas lisas, onduladas 2 

Fraturas polidas, onduladas 1,5 

Fraturas rugosas ou irregulares, planas 1,5 

Fraturas lisas, planas 1,0 

Fraturas polidas ou estriadas, planas 0,5 

B) Sem contato rocha-rocha e com deslocamento relativo entre paredes 

Fraturas preenchidas com material de natureza argilosa 1,0 

Fraturas preenchidas com material de natureza granular 1,0 

(i) acrescentar 1,0 ao valor de Jr quando o espaçamento médio das fraturas relevantes 

for maior que 3 metros. 
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Tabela 2.6: Quantificação do parâmetro Ja (Adaptado de Barton et al. 1974). 

 

Condições de alteração nas paredes 

 

Ja 

A) Contato rocha-rocha e sem deslocamento relativo entre paredes 

Paredes duras, compactas, preenchimento impermeável 0,75 

Paredes sem alteração 1.0 

Paredes levemente alteradas, películas de materiais arenosos ou 

abrasivos 
2.0 

Paredes com material silto-arenosocom pequena fração argilosa 3.0 

Paredes de material mole (micas, talco,etc.), e/ou com material 

expansivos 

 

4.0 

B) Contato rocha-rocha e com deslocamento relativo entre as paredes < 10 cm 

Paredes com partículas arenosas, fragmentos de rochas, etc 4.0 

* Paredes com preenchimentos contínuos e pouco espessos (<5mm) 

de material argiloso fortemente  sobreadensado 
6.0 

** Paredes com preenchimentos contínuos e pouco espessos 

(<5mm) de material argiloso mediamente  sobreadensado 

  8.0 

*** Paredes com preenchimentos de materiais argilosos 

expansivos, valores variáveis com a porcentagemdos de argilo-

minerais expansivos presentes e com a ação conjugada da água 

intersticial 

 

 

8.0 – 12 

C) Sem contato rocha-rocha e com deslocamento relativo entre as paredes 

Zonas de preenchimento com fragmentos de rochas e material 

argiloso (ver *,**,*** para caracterizar as condições das argilas) 

 

6.0, 8.0 ou 8.0 – 12 

Zonas de preenchimento com material argiloso ou silto-argiloso 

 

5.0 

Zonas de contínuas de preenchimento com material argiloso (ver 

*,**,*** para caracterizar as condições das argilas) 

10,13 ou 13 – 20 
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2.2.2.4 Fator de Redução da resistência pela presença de água na descontinuidade 

(Jw)  

A presença de água em uma descontinuidade contribui negativamente para as condições 

de estabilidade reduzindo a tensão normal efetiva na zona de cisalhamento. Pode 

também retirar ou alterar o preenchimento da descontinuidade reduzindo a resistência 

da descontinuidade ao cisalhamento. A Tabela 2.7 apresenta a quantificação do 

parâmetro Jw, considerando informações de condições gerais das paredes das 

escavações, da vazão ou do nível de água. 

 

Tabela 2.7: Quantificação do parâmetro Jw (Adaptado de Barton et al. 1974). 

 

Condições de influência da água 

Nível da 

Água (m) 

 

Jw 

Escavação a seco ou com pequena afluência de água 

(5l/min) 

< 10 1.0 

Afluência média da água com eventual carreamento do 

preenchimento 

10.- 25 0.66 

Afluência elevada de água em rochas competentes de 

fraturas não preenchidas 

25 – 100 0.5 

Afluência elevada de água com carreamento 

significativo do preenchimento 

25 – 100 0.33 

Afluência excepcionalmente elevada de água (ou jatos 

de pressão), decaimento com o tempo 

> 100 0.1 - 0.2 

Afluência excepcionalmente elevada de água (ou jatos 

de pressão), sem decaimento com o tempo 

> 100 0.005 - 0.1 

 

2.2.2.5 Índice de Influência do Estado de Tensões do Maciço do Entorno da 

Cavidade (SRF) 

O parâmetro SRF é estimado a partir de: 

 Relaxamento de tensão quando a escavação atravessa uma zona de cisalhamento 

ou de maciços argilosos;  

 Relação σc/σ1 quando o maciço rochoso é competente. σc é a resistência a 

compressão uniaxial do material e σ1 é a maior tensão principal antes da 
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escavação;  

 Confinamento ou relaxamento de tensões em maciços rochosos ditos 

incompetentes.  σt é a resistência à tração da rocha. 

O parâmetro SRF pode ser definido como parâmetro de tensões totais, como 

apresentado nas Tabelas 2.8 e 2.9. 

Tabela 2.8: Quantificação do parâmetro SRF (Adaptado de Barton et al., 1974). 

 

Condições  das tensões no maciço 

 

SRF 

A) Zonas de baixa resistência interceptando a escavação 

Ocorrências múltiplas contendo material argiloso ou rocha quimicamente 

decomposta (qualquer profundidade) 

 

10 

Ocorrência específica contendo material argiloso ou rocha quimicamente 

decomposta (profundidade da escavação <50 m 

 

5.0 

Ocorrência específica contendo material argiloso ou rocha quimicamente 

decomposta (profundidade da escavação >50 m 

 

2.5 

Ocorrências múltiplas de zonas de material cisalhado em rochas competentes 

isentas de argila e com blocos desagregados de rochas (qualquer 

profundidade) 

 

7.5 

Ocorrências específicas de zonas de material cisalhado em rochas 

competentes, isentas de argila e com blocos desagregados de rochas 

(profundidade da escavação <50m) 

 

5.0 

Ocorrências específicas de zonas de material cisalhado em rochas 
competentes, isentas de argila e com blocos desagregados de rochas 

(profundidade da escavação >50m) 

 

2.5 

Ocorrência de juntas abertas e intenso fraturamento do maciço (qualquer 

profundidade) 

 

5.0 

(i) No caso de ocorrência de zonas de baixa resistência relevantes, mas não 

interceptando a escavação, recomenda-se a redução dos valores de SRF de 25 a 

50% 
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Tabela 2.9: Quantificação do SRF para rochas competentes e com problemas de tensões 

(Adaptado de Barton et al., 1974). 

 

Condições de tensões no maciço 

 

𝝈𝒄/𝝈𝟏 

 

𝝈𝒕/𝝈𝟏 

 

SRF 

 

B) Rochas competentes (comportamento rígido às deformações) 

 

Tensões baixas, subsuperficiais >200 >13 2.5 

Tensões moderadas 200 – 10 13 – 0.66 1.0 

Condições moderadas de rocha 

explosiva (Rockburst) 

 

5 – 2.5 0.33 – 0.16 5 – 10 

Condições intensas de rocha explosiva 

(Rockburst) 

 

<2.5 <0.16 10 – 20 

(i) No caso de tensões subsuperficiais adotar SRF = 5.0 quando a profundidade da 

abóbada da  escavação abaixo da superfície do terreno for menor que sua dimensão 

característica (largura do vão) 

(ii) Para maciços muito anisotrópicos, introduzir correções de σ c e σ t de acordo com 

os seguintes critérios: se σ1/σ3 < 10 reduzir σc para 0.8 σc e σt para 0.6 σt ; se σ1/σ3 

>10 reduzir σc para 0, .6 σc e σt para 0.6 σt 

 

A formulação de Q em 2.4proposta por Barton et al. (1974) pode ser entendida como a 

composição de 3 parâmetros, sendo eles:   

 Dimensões dos blocos estimados por (RQD/Jn): a relação entre a qualidade da 

rocha representada pelo RQD e o número de famílias de descontinuidades (Jn) 

expressam o tamanho dos blocos formados pela junção dos planos de fraqueza. 

 Resistência ao cisalhamento (Jr/Ja): esta razão simboliza a resistência ao 

cisalhamento entre os blocos representados pelo parâmetro discutido 

anteriormente.  A resistência ao cisalhamento é estimada para a descontinuidade 

mais desfavorável à estabilidade da escavação.  

 Condições das tensões ativas (Jw/SRF): Este fator empírico representa as 

condições de tensões depois de realizada a escavação. 
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Segundo Hoek (1998) é difícil combinar os parâmetros Jw e SRF para representar as 

tensões efetivas interblocos.  Paradoxalmente, apesar da resistência ao cisalhamento ser 

uma função direta da tensão normal, um alto valor de tensão normal efetiva pode, 

algumas vezes, significar condições de estabilidade menores quando comparados a 

valores de tensão normal efetiva baixos. Assim, (Jw/SRF) é considerado um fator 

empírico que descreve tensões ativas.   

Kaiser et al. (1986) argumentam que o SRF é, provavelmente, o parâmetro mais 

controverso na determinação do índice Q. Os autores concluíram que pode ser adequado 

negligenciar o SRF durante a classificação do maciço rochoso e avaliar os efeitos 

prejudiciais de altas tensões separadamente. 

A aplicação dos parâmetros na formulação proposta por Barton et al. (1974) resulta em 

valores de Q que variam de 0 a 1000. A cada intervalo de valores de Q associa-se um 

comportamento mecânico do maciço rochoso definindo-se então uma classe de 

comportamento. A Tabela 2.10 mostra essas relações. 
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Tabela 2.10: Classes de maciços rochosos pelo valor de Q (Adaptado de Barton et al., 

1974). 

 

Qualidade geomecânica do maciço 

 

Q 

Péssimo (excepcionalmente ruim) < 0.01 

Extremamente ruim 0.01 - 0.1 

Muito ruim 0.1 - 1.0 

Ruim 1.0 - 4.0 

Regular 4.0 - 10.0 

Bom 10.0 -40.0 

Muito Bom 40.0 - 100.0 

Ótimo (extremamente bom) 100.0 - 400.0 

Excelente (Excepcionalmente bom) > 400.0 

 

Com a finalidade de relacionar o índice Q à estabilidade de escavações subterrâneas, 

Barton et al. (1974) definiram um parâmetro chamado de Dimensão Equivalente de 

Escavações (De). 

 

 𝑫𝒆 =  
𝑫𝒊𝒎𝒆𝒏𝒔ã𝒐 𝒄𝒂𝒓𝒂𝒄𝒕𝒆𝒓í𝒔𝒕𝒊𝒄𝒂 𝒅𝒂 𝒆𝒔𝒄𝒂𝒗𝒂çã𝒐 

𝑹𝒆𝒍𝒂çã𝒐 𝒅𝒆 𝒔𝒖𝒑𝒐𝒓𝒕𝒆 𝒅𝒂 𝒆𝒔𝒄𝒂𝒗𝒂çã𝒐
=  

𝑳

𝑬𝑺𝑹
   (2.5) 

 

Onde: 

 L: dimensão característica do vão, diâmetro ou altura da escavação.   

 ESR: Excavation Support Ratio – Procura estabelecer uma relação entre a 

escavação e a utilização de suportes. Este parâmetro pode ser entendido 

como o tipo de aplicação da escavação, ou seja, considera a finalidade da 

escavação e as pessoas que a utilizarão. A Tabela 2.11 apresenta os valores 

sugeridos por Barton et al.(1974). 
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Tabela 2.11: Valores da relação de suporte de escavação (Adaptado de Barton et al., 

1974). 

 

Natureza da escavação 

 

ESR 

Galerias provisórias de minas 3.0- 5.0 

Galerias permanentes de minas, túneis e galerias de adução (exceto 

condutos forçados sob elevadas pressões), túneis piloto, câmaras e galerias 

para escavações de grande porte 

 

1.6 

Escavações para estocagem , estações de tratamento de água, túneis 

rodoviários e ferroviários (obras correntes), túneis de acesso 

 

1.3 

Escavações para casas de força, túneis rodoviários e ferroviários (obras 

especiais), obras de defesa, emboques e interseções de túneis 

 

1.0 

Escavações para centrais nucleares, túneis metroviários, instalações para 

desenvolvimento de atividade humana 

 

0.8 

 

De posse dos valores de De e de Q é possível estimar as condições de estabilidade de 

uma escavação e, se necessário, qual o tipo de suporte a ser utilizado para garantir a sua 

estabilidade. As classes de maciços rochosos definidas pelo sistema Q e os sistemas de 

suporte sugeridos são apresentados no gráfico da Figura 2.7. 
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Figura 2.7: Classes de maciços rochosos e categorias de suporte baseadas no índice Q 

(Adaptado de Barton et al., 1974). 

 

 

2.2.3 Índice de Qualidade de Rocha Modificada (N – Q’) 

 

Goel et al., 1996 propuseram o número do maciço rochoso (N), utilizando a formulação 

de Barton et al. (1974) sem considerar o campo de tensões, como mostra a Equação 2.6. 

Segundo os autores, o SRF foi concebido para a construção de túneis, sendo assim, não 

deveria ser aplicado a qualquer escavação subterrânea.   

     
𝑁 = 𝑄′ = (

𝑅𝑄𝐷

𝐽𝑛
)(

𝐽𝑟

𝐽𝑎
)  

(2.6) 
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O Índice de Qualidade de Rocha ou Sistema Q, como já mostrado, tem sido usado com 

grande sucesso para escavações de túneis em maciços rochosos. Os parâmetros que são 

considerados para avaliar a estabilidade do maciço rochoso também indicam o suporte 

necessário para a escavação subterrânea. O parâmetro SRF, entretanto, torna-se 

redundante quando o sistema de classificação é usado para calcular as propriedades do 

maciço rochoso como objetivo de modelagem analítica e numérica do projeto, pois a 

influência da tensão já é considerada dentro do modelo. 

 

2.2.4 Índice de Resistência Geológica (GSI) 

Introduzido por Hoek (1994), o Índice de Resistência Geológica (GSI – Geological 

Strength Index) é um sistema que permite uma estimativa de redução da resistência do 

maciço rochoso para diferentes condições geológicas (Hoek, 1998). O valor de GSI 

pode ser obtido através da relação direta em que seu valor é o mesmo que aquele obtido 

pelo RMR76 (Bieniawski, 1976). Já para RMR89, a relação é dada pela Equação 2.7 

(Hoek et al, 1995) a seguir: 

 

 GSI (RMR) = RMR89 – 5 (2.7) 

 

A maneira distinta de obtenção do valor do GSI pelos sistemas de classificação RMR76 

e RMR89 é devido à diferença entre os pesos atribuídos para o parâmetro água: para o 

RMR76 o peso é de 10 pontos, enquanto que para o RMR89 esse peso equivale a 15 

pontos. O ajuste para orientação da principal família de descontinuidade com a direção 

da escavação (Fator B da tabela de classificação do sistema RMR) também deve ser 

considerado igual a zero tanto para RMR76 como para RMR89 (Hoek, 1998).   O Índice 

GSI também pode ser estimado a partir de descrições geológicas que levam em 

consideração as estruturas e as condições das superfícies dessas descontinuidades e que 

são apresentadas na forma de ábaco. 

Outra correlação para o sistema GSI é definida a partir dos valores de Q (Barton et al., 

1974) usando a seguinte relação (Singh e Goel, 1999):  
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 GSI (Q’) = 9lnQ '+ 44 (2.8) 

 

Barbosa (2008) cita os trabalhos de Hoek (2001) e M. Trueman (1999), mostrando que 

o ábaco da Figura 2.8 apresenta a variação típica do GSI para maciços rochosos 

constituídos por rochas metamórficas xistosas, o qual se baseia nas condições da 

foliação e de outras descontinuidades presentes no maciço. 

É importante ressaltar que o índice de resistência geológica tem limitações, o que exige 

sua aplicação de forma cautelosa. Para regiões profundas (acima de 1000 m), as 

descontinuidades aparecem seladas, o que aumentará consideravelmente o valor GSI no 

intervalo de classificação. Outro ponto de atenção à aplicação do sistema GSI é em 

maciços rochosos sem ou com poucas descontinuidades e baixa resistência, pois o 

mesmo será tratado como intacto, com valor estável de GSI, o que pode acarretar em 

erro devido ao baixo valor da resistência. Nesse caso os parâmetros deverão ser obtidos 

diretamente no laboratório. 
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Figura 2.8: Ábaco para determinação do GSI para maciços fraturados (modificado de 

Hoek, 2001). 



36 
 

 2.3 TENSÕES 

O estudo das tensões in situ é de importância fundamental para aberturas subterrâneas, 

principalmente em profundidades elevadas. Em profundidade, a rocha é submetida a um 

estado de tensões resultantes do peso das camadas sobrejacentes e confinada por tensões 

de origem tectônica (Brown & Hoek, 1978). Nessas condições, havendo escavação na 

rocha, o campo de tensões locais é interrompido e um novo conjunto de tensões é 

induzido na rocha em torno da abertura. O desconhecimento das grandezas e direções 

das tensões (in situ e induzidas), aliado com o design da escavação subterrânea pode 

ocasionar instabilidade com graves consequências de desarticulações, uma vez que, a 

resistência da rocha pode ser excedida após abertura da escavação. 

 

2.3.1 Tensões In Situ 

Com objetivo de estimar a tensão de um elemento de rocha a uma profundidade abaixo 

da superfície terrestre em aproximadamente 1000 m, Brown & Hoek (1978) consideram 

que o peso da coluna vertical da rocha sobre o elemento é o produto da profundidade 

pelo peso específico da unidade da massa de rocha sobrejacente (tipicamente cerca de 

2.7 t/m³ ou 0.027 MN/m³). Dessa forma, a tensão vertical no elemento é de 2.700 t/m² 

ou 27 MPa. Essa tensão é estimada a partir da relação simples: 

 

 𝜎𝑣 = 𝛾 𝑧                                                                                                                  (2.9) 

                                                                                              

Onde,  

𝜎𝑣 é a tensão vertical; 

𝛾 é o peso específico do material rochoso; 

𝑧  é a profundidade abaixo da superfície. 
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Medições de tensão vertical em vários locais de mineração e de engenharia civil, em 

todo o mundo, confirmam que esta relação é válida, embora, como pode ser visto na 

Figura 2.9, existe uma quantidade significativa de dispersão nas medições. 

 

Figura 2.9: Medições de tensão vertical de projetos de mineração e de engenharia civil 

em todo o mundo. (modificado de Brown & Hoek, 1978). 

 

As tensões horizontais que atuam sobre um elemento de rocha a uma profundidade “z” 

abaixo da superfície são muito mais difíceis de estimar que as tensões verticais. A razão 

entre a tensão horizontal média e a tensão vertical é indicada pela letra k (Sheorey, 

1994) de tal modo que: 

 

 𝑘 =
𝜎𝐻
𝜎𝑉
                                      (2.10) 

 𝑘 = 0,25 +  7𝐸ℎ (0,001 + 
1

𝑧
)                    (2.11) 
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Onde z(m) representa a profundidade abaixo da superfície e 𝐸ℎ(GPa) é o módulo de 

elasticidade médio da rocha, medido numa direção horizontal. Essa direção de medição 

é particularmente importante em rochas sedimentares, uma vez que os módulos de 

deformação podem ser significativamente diferentes em direções distintas. 

Uma parcela desta equação é explicada pela Figura 2.10 para uma série de módulos de 

deformação. As curvas representam hipérboles (para cada valor de 𝐸ℎ) relacionadas 

com os valores de k para diferentes profundidades (z, abaixo da superfície), que são 

semelhantes aos publicados por Brown e Hoek (1978), Herget (1988) e outros para 

medidas de tensões in situ. A equação 2.11 é considerada como base razoável para 

estimar o valor de k (Hoek, 2007). 

 

Figura 2.10: Proporção de horizontal para tensão vertical para diferentes módulo de 

deformação com base na equação Sheorey (modificado de Sheorey 1994). 

 

O trabalho de Sheorey (1994) não explica a ocorrência de tensões verticais maiores que 

a sobrecarga calculada, a presença de tensões horizontais muito elevadas em algumas 

localidades ou por que as duas tensões horizontais raramente são iguais. Essas 

diferenças são provavelmente devidas às características topográficas e geológicas locais 
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que não podem ser levadas em conta em um modelo de grande escala, tais como o 

proposto por Sheorey (citado em Hoek, 2007). 

Em locais onde a tensão in situ é susceptível de ter influência significativa sobre o 

comportamento de aberturas subterrâneas, recomenda-se que as mesmas sejam medidas.  

 

2.3.2 Estudo da Redistribuição de Tensões em Aberturas Subterrâneas 

Quando uma abertura subterrânea é escavada em um maciço rochoso, as tensões nas 

proximidades da nova abertura são redistribuídas. Hoek (2007) ilustra o exemplo das 

tensões induzidas na rocha circundante a um túnel circular horizontal (Figura 2.11), que 

mostra um corte vertical perpendicular ao eixo do túnel. 

 

Figura 2.11: Ilustração de tensões principais induzidas em um elemento de rocha 

próximo de um túnel horizontal submetido a uma tensão vertical in situ (σ_v), uma 

tensão horizontal in situ em um plano normal ao eixo do túnel (σ_h1) e uma tensão 

horizontal in situ paralela ao eixo do túnel (𝝈𝒉𝟐), modificado de Hoek (2007). 

 

Antes de o túnel ser escavado, as tensões in situ (𝜎ℎ1, 𝜎ℎ2 e 𝜎𝑣) são uniformemente 

distribuídas no maciço rochoso, considerado isotrópico e homogêneo. A partir do 

processo de remoção da rocha (abertura de uma escavação subterrânea), as tensões nas 
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imediações do túnel são alteradas e novas tensões são induzidas. Três tensões principais 

𝜎1, 𝜎2 e 𝜎3 são mostradas na figura 2-11 como exemplo de atuação em um elemento 

pontual do maciço rochoso. 

A convenção usada em mecânica de rochas é que tensões de compressão são sempre 

positivas e as três tensões principais são numeradas tal que 𝜎1 é a maior tensão de 

compressão e 𝜎3 é a menor tensão. 

As três tensões principais são perpendiculares entre si, mas podem ser inclinadas em 

relação à direção da tensão in situ aplicada (Hoek, 2007). Isto é evidente na Figura 2.12, 

que mostra as direções das tensões na rocha em torno de um túnel horizontal submetido 

a uma tensão horizontal in situ (𝜎ℎ1) igual a três vezes o valor da tensão vertical in situ 

(𝜎𝑣). As barras mais longas nesta figura representam as direções da tensão principal 

máxima (𝜎1), enquanto as barras mais curtas representam a tensão principal mínima (𝜎3) 

para cada elemento considerado. Neste caso particular, 𝜎2 é coaxial com a tensão in situ 

(𝜎ℎ2). 

 

Figura 2.12: Direções de tensão principal no maciço rochoso em torno de um túnel 

horizontal submetido a uma tensão horizontal in situ σ_h1 igual a 3σ_v, onde σ_v é a 

tensão vertical in situ (Hoek, 2007). 
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2.3.3 Influência da Tensão In Situ em Testemunhos de Sondagem 

A determinação das tensões in situ de maneira indireta pode ser realizada a partir da 

deformação de um meio (Tropia, 2013). Alguns métodos são utilizados para mensurar a 

deformação do maciço rochoso quando ocorre uma perturbação no meio ou quando a 

condição de tensão original no meio é modificada. Assim, o conceito de deformação 

deve ser atribuído ao reequilíbrio criado pelo maciço rochoso diante de uma perturbação 

ocasionada pela tensão local. Dessa forma, obtém-se o valor da tensão atuante no 

maciço rochoso mediante o conhecimento antecipado dos parâmetros de deformação de 

um tipo litológico e usando a teoria sobre as relações de tensão-deformação. Para esse 

trabalho será brevemente comentado um dos métodos indiretos de observação do 

comportamento do maciço rochoso sem realização de ensaio de tensão in situ: Discing. 

O estudo detalhado e aprofundado para determinação de tensão in situ no maciço 

rochoso pode ser consultado no trabalho de Tropia (2013). 

2.3.3.1 Discing 

Tropia (2013) refere-se ao termo como um fenômeno espontâneo que ocorre durante o 

processo de sondagem diamantada em áreas de alta concentração de tensão, acarretando 

na formação de “discos” (Figura 2.13).  

 

Figura 2.13: Exemplo típico da ocorrência de discing em testemunho de sondagem com 

45 mm de diâmetro (Lim & Martin, 2010 retirado de Tropia, 2013).  Os intervalos de 0 

a 2 indicam uma variação crescente da espessura dos dicos formados. 

 

A autora cita os trabalhos de Zhu et al. (1985), Li e Schmitt (1998) e Lim et al. (2006) e 

relata que o fenômeno de discing acontece durante a perfuração (muitas vezes com 

forma e espaçamentos uniformes) e se deve à mudança do estado de tensão in situ e 

liberação de tensão no testemunho, considerado por Zhu et al. (1985), Li e Schmitt 
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(1998), Faihurst (2003) e Ljunggren et al. (2003) como um processo decorrente da 

concentração de tensão diretamente na interface da coroa de perfuração com a rocha. 

De acordo com Fairhurst (2003), citado em Tropia (2013), durante a perfuração, o 

espaço anelar que se forma ao redor do testemunho (Figura 2.14), gera uma 

redistribuição das tensões, criando, assim, uma tensão induzida através do testemunho. 

Essa tensão induzida no testemunho pode, então, resultar em mudanças irreversíveis, 

como geração de microfissuras, quebras ou mesmo deformações. 

 

 

Figura 2.14: Perfuração diamantada. Detalhe para o espaço anelar que se forma entre o 

testemunho e a parede do furo (Li & Schmitt, 1998), retirado de Tropia (2013). 

 

 

2.3.4 Fraturamento induzido por tensões em escavações subterrâneas 

A relevância de estudar esse tema se demonstra no entendimento dos processos de 

formação de ruptura frágil em rochas duras, que são relevantes ao avaliar e controlar a 

estabilidade de escavações no maciço rochoso.  

 

2.3.4.1 Caracterização e Comportamento de Rochas Duras Anisotrópicas 

O processo de fraturamento devido à abertura subterrânea em rochas duras é uma 

função das grandezas de tensão in situ e das características da rocha, como tensão de 

pico e anisotropia (Tabela 2.12 retirada de Kaiser, 2006). 
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Tabela 2.12: Instabilidade e fraturamento em escavação subterrânea como uma função 

da classificação do maciço rochoso e a relação entre a tensão in situ máxima 𝝈𝟏 e a 

resistência da rocha à compressão não confinada 𝝈𝒄 (Martin et al., 1999; modificado de 

Hoek et al., 1995, citado em Kaiser, 2006). 

 

 

Em locais com profundidades rasas, com baixas magnitudes de tensão in situ, o 

processo de fraturamento é controlado pela persistência e distribuição de 

descontinuidades geológicas. Com o aumento da tensão in situ, essas descontinuidades 

naturais ficam submetidas a confinamento e o processo de fraturamento é quebradiço e 

dominado por novas fraturas induzidas pelo aumento da tensão. Um dos parâmetros 

chave que caracteriza ruptura frágil em rochas duras é a magnitude da tensão necessária 

para iniciar e propagar essas fraturas induzidas pela tensão atuante na rocha intacta, 
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fraturada ou firmemente presa. Inicialmente, em profundidades intermediárias, estas 

regiões que apresentam fraturas induzidas pela tensão são localizadas próximas ao 

perímetro do túnel, mas em grandes profundidades, envolve todo o contorno da 

escavação (Tabela 2.12). 

Para maciços anisotrópicos, Marinos et al. (2007) discutem como o regime dependente 

de variação de tensão é controlado pela anisotropia da massa rochosa confinada e 

aponta que os principais sistemas de classificação não corretamente explicam o 

comportamento do maciço rochoso e redução de resistência como resultado da natureza 

heterogênea. Bewick & Kaiser (2009) e Bewick (2008) acrescentam que 

descontinuidades orientadas ao redor de um limite de uma abertura subterrânea afetam 

tanto a extensão e a forma de zonas de confinamento em torno da escavação, como a 

resistência do maciço rochoso (dependente da direção do carregamento), causando uma 

não uniformidade no estado de tensão e desplacamento ao redor do limite da abertura 

subterrânea.  

 

2.3.4.2 Características Fundamentais de Maciços Rochosos Fraturados 

Kaiser (2006) afirma que a análise de aberturas subterrâneas influenciadoa pelas 

fraturas induzidas por redistribuição de tensão requer o conhecimento de três variáveis: 

1) Condição de tensão in situ. 

2) Resistência do maciço rochoso. 

3) Geometria da escavação. 

A resistência da rocha intacta é determinada em laboratório a partir de testes realizados 

em amostras de formato cilíndrico. Já a resistência do maciço rochoso pode ser avaliada 

utilizando abordagens empíricas ou por retroanálise de casos históricos (Kaiser, 2005 e 

2006).  

Um dos critérios empíricos mais utilizados é o de Hoek & Brown (1980). Desde a sua 

primeira apresentação, o critério foi modificado várias vezes, mais recentemente por 

Hoek e Brown (1998). A forma generalizada do critério para maciço rochoso fraturado 

é definida por: 
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 𝜎1 = 𝜎3 + 𝜎𝑐𝑖 (𝑚𝑏
𝜎3

𝜎𝑐𝑖
+ 𝑠)

𝑎

    (2.12) 

Onde 𝜎1 e 𝜎3 são tensões principais, máxima e mínima, respectivamente, 𝑚𝑏 é o valor 

da constante do maciço rochoso estabelecida por Hoek-Brown (oriunda da redução da 

constante 𝑚𝑖 estabelecida para cada material rochoso), s e a são constantes que 

dependem das características do maciço rochoso e 𝜎𝑐𝑖 é a resistência à compressão 

uniaxial de amostras de rocha intacta obtida em laboratório (Figura 2.15).  

 

Figura 2.15: Exemplo do critério de Hoek-Brown utilizando amostras de laboratório e 

parâmetros necessários para iniciação de danos com base em eventos microssísmicos 

(modificado de Hoek & Brown, 1980, citado em Kaiser, 2006). 
 

Para rochas duras, Hoek & Brown (1980) recomendam um valor de 0,5 para a constante 

“a”. A fim de usar o critério proposto por Hoek-Brown para estimar a resistência e 

deformabilidade de maciços rochosos fraturados, três propriedades do maciço rochoso 

devem ser utilizadas:  

1) Resistência à compressão uniaxial (𝜎𝑐𝑖) de amostras de rocha intacta; 

2) Constante 𝑚𝑖 de Hoek-Brown para amostras de rocha intacta (tabelada); 

3) GSI (Geological Strengh Index), que foi introduzido por Hoek et al. (1995) para 

estimar a resistência do maciço rochoso para diferentes contextos geológicos, 
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que pode estar relacionado comumente com os sistemas de classificação de 

maciços rochosos utilizados, como o índice de qualidade Q (Tunnelling Quality 

Index, Barton et. al., 1974. 

O critério de Hoek-Brown baseia-se no ensaio de amostras de laboratório de rocha 

intacta e a redução da resistência medida em laboratório, para determinar o valor “a” do 

maciço rochoso, deve-se ao fato de o último ser fundamentalmente mais fraco que a 

primeira. 

Enquanto o conceito é bom, a aplicação do critério de Hoek-Brown a rupturas frágeis 

tem sucesso limitado (Nickson et al., 1987; Martin et al., 1999). Pelli et al. (1991) 

mostraram que com o uso do critério de Hoek-Brown para alguns processos de 

fraturamento observados, obtiveram-se valores de 𝑚𝑏  não convencionais, próximos de 

zero. Martin et al. (1999) descobriram que 𝑚𝑏 deve ser próximo de zero e que “s” vale 

aproximadamente 0,11 (um terço do valor de 𝜎𝑐𝑖), nesse caso, a = 0,5. 

Relatos semelhantes de Castro et al. (1997), Grimstad e Bhasin (1997) e Diederichs 

(1999), mostram que o fraturamento induzido por tensão está localizado ao redor dos 

túneis e se iniciam para valores de tensão aproximadamente 0,3 a 0,5 de 𝜎𝑐𝑖. Assim, 

enquanto os tradicionais parâmetros de Hoek-Brown podem ser apropriados para 

estimar a resistência do maciço rochoso em profundidades rasas, há evidências 

crescentes de que a mesma abordagem não é apropriada para estimar a resistência de 

rochas em torno de túneis em maiores profundidades. A diferença fundamental entre os 

dois modos de ruptura é que em profundidades rasas, o deslizamento da rocha ao longo 

da descontinuidade ou corte da rocha matriz domina o processo de falência, enquanto 

em profundidades superiores, o domínio é dado pela formação de fraturas por tensão 

induzida. 

Brace et al. (1966) realizaram testes de compressão simples em laboratório e mostraram 

que o início dos danos ocorridos começa entre 0,3 a 0,5 da tensão de pico. Alguns 

pesquisadores, como Kemeny & Cook (1987), associaram esse dano com cisalhamento 

e propuseram modelos de faturamento por cisalhamento que simulassem formação de 

fraturamento (Figura 2.16). 
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Figura 2.16: Mecanismos de iniciação de danos (modificado de Kaiser, 2006). 
 

No entanto, como apontado por Lajtai et al. (1990), esta iniciação de danos nas 

amostras de laboratório não é causada por deslizamento induzido por cisalhamento com 

apenas dilatação lateral sem encurtamento axial. Lajtai et al. (1990) sugerem que a 

iniciação de danos é causada por quebra de tração. A Figura 2.16 ilustra dois 

mecanismos possíveis que mostram a iniciação de danos causados em uma rocha 

contendo fraturas e submetida à tensão. 

Devido à estrutura de ligação molecular, rochas são fundamentalmente mais fracas 

quando tracionadas do que quando comprimidas (Kaiser, 2006). Assim, durante a 

compressão ou corte de carga, as fendas de tração vão dominar o processo de ruptura 

através de tensões de tração geradas internamente que superam a resistência à tração da 

rocha. 

O trabalho de Tapponier e Brace (1976), utilizando microscópio, mostrou que o 

comprimento das fendas no início da fase do processo de danos é aproximadamente 

igual ao tamanho do grão da rocha. Assim, para controlar o processo de fraturamento, 

modelos numéricos devem ser capazes de realizar simulações em escala de grãos. 

Cundall et al. (1996) desenvolveram o código de fluxo de partículas, PFC, que pode ser 

usado para representar o maciço rochoso, considerando as partículas como grãos 

minerais. No PFC a rocha é tratada como um material heterogêneo unido em cada ponto 

de contato como sendo um par de molas elásticas que permitem o movimento relativo 

normal e de cisalhamento. Quando um valor específico da força normal de tração ou um 

limite de força cisalhante é alcançado, as ligações se quebram e não há mais 
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carregamento de tensões. Contatos quebrados, que permanecem em contato, podem 

gerar resistência ao cisalhamento de atrito em resposta à tensão normal. Diederichs 

(1999) usou PFC para explorar a iniciação de danos em amostras simuladas de granito. 

A tensão axial típica versus a curva tensão axial a partir dessas simulações é mostrada 

na Figura 2.17. 

 

Figura 2.17: Tensão axial vs. deformação axial de um modelo de disco ligado (depois 

de Diederichs, 1999). Também são mostrados o número de fraturas ocasionadas por 

tração e por cisalhamento, bem como a taxa de fraturamento por unidade de deformação 

(modificado de Kaiser, 2006). 

 

A curva de tensão-deformação mostra a iniciação dos danos característica em 

aproximadamente 0,3 a 0,4 da tensão máxima de pico, sendo observado rápido 

decaimento após o pico. Também são mostrados na Figura 2.17 os incrementos 

instantâneos de formação e aumento no processo de formação do fraturamento por 

tração e por cisalhamento. 

Note-se que, embora a amostra seja confinada com 20 MPa, a quantidade total de 

fraturamento por tração domina o fraturamento por cisalhamento em uma proporção de 

aproximadamente 50: 1 e que há poucas novas fraturas surgindo após a zona de ruptura 
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formada em macro-escala. De acordo com Kaiser (2006), heterogeneidade (tanto no 

tamanho do grão e propriedades do material) é fundamental na geração de esforços de 

tração em um campo de tensão compressional. 

Além disso, Diederichs (1999) demonstrou que, para um sistema no qual a propagação 

instável de fraturas individuais é impedida (como é o caso com o PFC), existe uma 

relação estatística consistente entre a tensão necessária para a iniciação do fraturamento 

e o nível de tensão, em que a densidade crítica acumulada do resultado do fraturamento 

é dada pela interação e propagação de fraturas (tensão produzida / tensão de iniciação = 

2 para o modelo). Esse índice é semelhante para rochas policristalinas, como é o caso do 

granito utilizado no trabalho de Brace et al. (1966) em testes laboratoriais de amostras 

cilíndricas. O limite de interação das fraturas é definido como o primeiro ponto de não 

linearidade axial. Enquanto o início do fraturamento é dependente de uma tensão crítica 

limite, a interação entre as fraturas é dependente de uma densidade crítica de 

fraturamento, que é alcançada em testes de laboratório quando o valor máximo da 

tensão aplicada atinge o dobro do valor da tensão de iniciação do fraturamento. Ao 

redor de aberturas subterrâneas em maciço rochoso, o caminho da tensão é diferente e o 

valor da densidade crítica de fraturamento é atingido a valor de tensão 

consideravelmente menor que aquele obtido em laboratório (Kaiser, 2006). No limite, o 

valor crítico de interação entre as fraturas torna-se coincidente com o início do 

fraturamento. Isto faz com que o início da interação e propagação das fraturas no 

maciço rochoso in situ ocorra a partir de um nível de tensão entre 0,3 a 0,5 de 𝜎𝑐. Esta 

queda na resistência do maciço rochoso in situ é amplamente observada em maciço de 

rochas moderadamente duras. 

  

2.3.5 Caracterização do Local Considerando Tensões Induzidas 

Uma vez que as tensões induzidas nas proximidades de uma parede de escavação são 

realmente o motivo da iniciação do processo de fraturamento e não a tensão in situ 

diretamente, o fator de concentração de tensão induzido por mineração, σmax / σc (ou 

índice de dano Di (Martin et al., 1999), serve como um indicador mais apropriado do 

comportamento do maciço em uma escavação. Usando este indicador, pode-se 

relacioná-lo com aquele de tensão in situ proposto na Tabela 2.12, mostrados na 
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margem esquerda da Tabela 2.13, que pode ser substituído pela concentração de tensão 

induzida apresentado na margem direita da mesma figura. 

  

Tabela 2.13: Instabilidade e fraturamento em escavação subterrânea (quadrados 

realçados em cinza) como função da classificação do maciço rochoso e a relação entre a 

tensão in situ máxima 𝝈𝟏 e a resistência da rocha à compressão não confinada 𝝈𝒄  

(modificado a partir de Martin et al., 1999, citada em Kaiser, 2006). Também são 

mostrados os limites correspondentes de concentrações de tensão induzida pela 

escavação 𝝈𝒎á𝒙 / 𝝈𝒄. 

 

 

A progressão do fraturamento está relacionada com cada nível de tensão atuante e 

indica que o modo de comportamento predominante também depende do tipo de rocha, 

do tamanho de grão e do nível de heterogeneidade no maciço rochoso. Everitt & Lajtai 
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(2004) e Kaiser (2006) sugerem que o processo de fraturamento por tensão induzida é 

aprimorado quando as características estruturais, tais como zonas de fraqueza, planos de 

estratificação ou folheações são preferencialmente orientados em torno do limite das 

escavações, que por sua vez facilita o processo de desintegração do maciço rochoso 

mediante tensão atuante. 

 

2.3.6 Fraturamento Induzido: Relação estre coesão e força de atrito 

Diederichs (1999) sugere que, em níveis elevados de confinamento, coesão e atrito 

contribuem para resistência de pico e são mobilizados instantaneamente e 

simultaneamente. Este comportamento resulta da condição da tensão de compressão no 

ponto de início do fraturamento. No entanto, Martin et al. (1999) argumentam que a 

mobilização simultânea de coesão e atrito não é válida para rochas fraturadas em um 

campo de tensão compressiva a baixo confinamento. Nessas condições, a dilatação inibe 

a mobilização simultânea de atrito e coesão. Esses resultados são também amparados 

pelos resultados de laboratório encontrados no trabalho de Martin e Chandler (1994). 

Hajiabdolmajd et al. (2000) sugerem que essa mobilização é representada como um 

processo em duas fases, com comportamento pré-pico (dominado pela resistência 

coesiva do material) e a resistência residual controlada pela força de atrito mobilizada 

no interior da rocha danificada. Em suma, força de atrito não pode ser mobilizada até 

que a rocha esteja suficientemente danificada e sem coesão. 

 

2.3.7 Locais com Alta Concentração de Tensão  

Em terreno com alta concentração de tensão são iniciadas fraturas em torno do túnel por 

fraturamento por tensão induzida quando as tensões tangenciais ao redor da escavação 

excedem a resistência do maciço rochoso.  

Na mineração, a maioria dos túneis tem forma retangular, ocorrendo alta concentração 

de tensão nas “quinas” dessa geometria, onde se inicia o processo de estilhaçamento. 

Ocorre uma propagação de fraturas ao redor da escavação, em geometria semi-

circular/elíptica, onde há estabilização dessa propagação em profundidade aproximada 

 𝐷𝑓. O material entre o limite de escavação e as fraturas que surgem devido à 

concentração de tensão é chamado de “bagagem”. O mesmo deve ser mantido no local, 
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a menos que sua remoção tenha o intuito de tornar a geometria local mais estável. 

Martin et al. (1999) exploraram e forneceram orientações para as condições em que 

deve ser adotado arqueamento do teto. Eles mostraram que tetos planos são mais 

estáveis em condições de tensão in situ em níveis intermediários, enquanto que para 

níveis mais profundos, a geometria arqueada é a melhor, pois a demanda em suporte é 

reduzida, mediante a redução da zona de danos (bagagem). No entanto, se a 

concentração de tensão perto da parede da escavação (curva) exceder a resistência do 

maciço rochoso, o fraturamento induzido irá se propagar ainda mais até que um novo 

equilíbrio é alcançado até certa profundidade limite de fraturamento. 

 

2.3.8 Dano Induzido ao Maciço Ocasionado por Tensão 

O dano induzido não é apenas uma função da tensão, mas também da resistência do 

maciço rochoso por conta da anisotropia. Bewick (2008) relata que tais observações 

foram embasadas por evidências de campo registradas por Brox & Hagdorn (1996); 

Everitti & Lajtai (2004) e Kaiser (2006). Martin et al. (1999) mostraram que a 

resistência do maciço rochoso in situ próximo da escavação subterrânea cai para um 

limite inferior de aproximadamente 

 

 𝜎1 − 𝜎3  = (0,35 𝑎 0,45)𝑈𝐶𝑆 𝐿𝑎𝑏                                (2.13) 

 

Onde, 𝜎1, 𝜎3 são tensões principais, máxima e mínima, respectivamente e 𝑈𝐶𝑆 𝐿𝑎𝑏 é a 

resistência à compressão uniaxial da rocha medida em laboratório. Assim, Diederichs 

(2003) aponta que esse limite de valor é coincidente com o limite de iniciação de danos 

para a rocha intacta (Figura 2.18). 
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Figura 2.18: Limite empírico de danos no maciço rochoso para rochas duras 

(modificado de Diederichs, 2003). 
 

Quando as tensões tangenciais ao redor da escavação subterrânea excedem a resistência 

do maciço rochoso, Kaiser (2006) cita que tensões de tração no limite do túnel podem 

explorar fissuras em escala de grãos, levando em última instância ao fraturamento por 

tensão (Slabbing) e à fragmentação (Spalling), comumente associada à ruptura frágil. 

Lajtai et al. (1990) sugerem que a iniciação de danos é causada por quebras de tração. 

Kaiser et al. (2000) afirma que durante a compressão, as fendas de tração dominam o 

processo de fraturamento, através de tensões de tração geradas internamente, que 

superam a resistência à tração da rocha. Evidências de testes de laboratório e estudos de 

campo sugerem que o processo de ruptura frágil é um fenômeno que ocorre quando a 

tensão de confinamento for igual à resistência à tração ou próxima de zero (Kaiser et al., 

2000).  

Diederichs (2003) define que micro-quebras por tração, agravadas pelo baixo 

confinamento condicionado próximo às escavações, levam a um processo de sllabing 

que é inconsistente com critérios convencionais de fraturamento. Complementa ainda 

que a resistência do maciço rochoso próximo às escavações subterrâneas é controlada 

por mecanismos de iniciação de danos que são relativamente insensíveis a 
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confinamento, com propagação até fraturamento em macro-escala, seguindo controlado 

por mecanismos que dominam a baixo confinamento.  

2.3.8.1 Limite de Fragmentação 

Kaiser et al. (2000) relatam que quando a tensão atinge um caminho de baixo 

confinamento e excede o limite de dano, no entanto, fenda e fratura se coalescem, 

levando à fragmentação em superfícies preferencialmente paralelas às fraturas (divisão 

axial paralela à tensão máxima principal). Como resultado, a resistência do maciço 

rochoso é significativamente menor do que o previsto em testes de laboratório, em qual 

esse modo de ruptura é retardado devido ao estado particular de tensão em amostras 

cilíndricas. A tensão gerada motiva o fraturamento por tração. Para rochas quebradiças, 

Diederichs (2003) através da Figura 2.19 mostra a representação da resistência (medida 

em laboratório e comparada com aquela do maciço rochoso) dividida em 4 fases: sem 

danos, falha de tração, lasqueamento e cisalhamento. 

 

Figura 2.19: Esquema de fraturamento apresentando quatro mecanismos distintos de 

quebra no maciço rochoso (modificado de Diederichs, 2003). 
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Diederichs (2003) explica que abaixo do limite de início de danos, a rocha não está 

danificada e permanece intacta. Quando o limite é excedido, emissões acústicas 

(quebras, micro-fraturas) são observadas, levando a uma intensidade crítica de quebra 

por interação (coalescência) das fraturas, resultando em falha de cisalhamento em 

macro-escala. A propagação de fraturas no estágio de fragmentação do maciço 

(spalling) ao redor da escavação é limitada pelo aumento do grau de confinamento para 

dentro do maciço, apresenta geometria semicircular, elíptica, onde há estabilização 

dessa propagação em profundidade aproximada, 𝐷𝑓, além do limite escavação-rocha 

(Fig.2-18), cujo cálculo pode ser obtido através da Equação 2.14, sugerida por Martin et 

al. (1999) através da relação matemática que segue: 

 

 𝐷𝑓

𝑎
= 1,25 

𝜎𝑚𝑎𝑥

𝜎𝑐
 −  0,51          ( 0,1−

+ )                          (2.14) 

 

Onde, 

 𝐷𝑓 = profundidade de quebra em metros medidos a partir do limite circular;  

 a = raio do túnel em metros ou raio do círculo circunscrito à escavação; 

 𝜎𝑐 = resistência à compressão simples da rocha intacta; 

 𝜎𝑚𝑎𝑥 = tensão máxima, dada por: 

 

 𝜎𝑚𝑎𝑥 = 3𝜎1 − 𝜎3 (2.15) 

 

A profundidade e extensão da região de tração e a magnitude da tensão de tração podem 

afetar a espessura e extensão do dano induzido. Evidências de testes de laboratório e 

estudos de campo sugerem que ruptura frágil é um fenômeno que ocorre quando a 

tensão de confinamento for igual à resistência à tração ou próximo de zero. Sob tais 

condições a iniciação de danos se torna um indicador chave para determinar a 

possibilidade de ruptura frágil. Abaixo desse dano, aberturas subterrâneas em rochas 

duras permanecem estáveis. 
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Dessa forma, fica claro que o fraturamento induzido em rocha intacta domina o 

processo de ruptura frágil. Assim, os estudos da resistência e da deformação 

características da rocha intacta, bem como as magnitudes de tensões in situ, são 

essenciais para o desenvolvimento de aberturas subterrâneas em rochas duras. 

 

2.4 ZONA DE DANO: ASPECTOS GERAIS E TERMINOLOGIA 

Com base em recentes pesquisas sobre abertura de escavações subterrâneas, a zona de 

dano induzida pela construção da escavação (EDZCI-danos causados por detonação ou 

por decorrência da abertura mecanizada da escavação) e pela abertura da escavação 

(EDZSI - danos causados por redistribuição de tensão induzida) são distinguidas (Siren 

et al., 2014). Em aberturas subterrâneas, o conhecimento da tensão in situ, zona de 

danos de escavação (EDZ), resistência do maciço rochoso, condutividade hidráulica 

(danos causados por detonação podem causar caminhos significativos de fluxo 

hidráulico) e propriedades do maciço rochoso são importantes para a avaliação da 

segurança em longo prazo. 

2.4.1 Terminologia de danos no entorno de escavações 

A terminologia para os danos em torno de uma abertura feita pelo homem varia 

significativamente entre as fontes em sua maioria, dependendo do método utilizado na 

escavação: TBM (Tunnel Bore Machine) ou D & B (Drill and Blasting). Existem vários 

significados para a terminologia utilizada de danos e vários termos com o mesmo 

significado. As siglas utilizadas na literatura são: BIDZ, BID, DRZ, HDZ, EFZ, CDZ, 

EDZ e EdZ. Todas as zonas de dano, exceto EdZ causam mudanças irreversíveis nas 

propriedades do maciço rochoso (Siren et al., 2014). 

As propriedades da rocha e da fratura alteram significativamente em região próxima da 

escavação, Davies et al. (2005) e Lanyon (2011). De acordo com Tsang et al. (2005) o 

método D & B muda significativamente e de forma irreversível as propriedades da 

rocha "de 0,1 m a 1,5 m no interior da rocha, aumentando a permeabilidade por duas ou 

três ordens de magnitude ", no entanto o método TBM causa baixa mudança (a partir de 

1 a 3 cm em uma ordem de magnitude). Devido à sua importância, os danos causados 

por detonação são muitas vezes simplificados para ser a única fonte de danos no 

contexto de uma escavação realizada pelo método D & B. 
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Dinis da Gama e Torres (2002) definiram o local próximo ao furo detonado de perto 

para longe em: "(1) Zona de esmagamento, (2) Zona de fraturamento radial, (3) Zona de 

extensão e expansão de fraturas e (4) Zona elástica, onde não há formação de fraturas". 

O campo próximo ao furo detonado foi também pesquisado por Saiang (2010) 

definindo-o como zona de dano induzida por detonação (BIDZ), mas abreviaturas BID 

(Bastante, 2012) e DRZ (Saiang, 2010), também têm sido utilizadas. As zonas de maior 

perspectiva (de 1 a 3) e BIDZ (Dinis da Gama e Torres, 2002) pertencem a zona 

altamente danificada (HDZ) definido, por exemplo, em Lanyon (2011) como uma zona 

que contém o fraturamento em macro-escala, que é causada por explosão ou por tensões 

elevadas (fragmentação - spalling). HDZ é também conhecida como EFZ (Zona 

fraturada na escavação - Eberhart e Diederichs, 2012). 

Considerando-se minas profundas, onde ocorrem fragmentação e fraturas induzidas pela 

tensão, a zona de dano induzido pela tensão deve ser separada da zona de danos 

induzidos pela explosão. Harrison e Hudson (2000) separaram as consequências de 

perturbação iniciais e inevitáveis (decorrentes da escavação) e os efeitos adicionais 

induzidos pelo método de escavação. Os efeitos inevitáveis são: (1) Deslocamentos 

devido à descarga, em qual a massa de rocha escavada é incapaz de fornecer pressão de 

suporte ao maciço rochoso remanescente. Isto leva a queda de blocos. (2) Mudança e 

rotação na trajetória das tensões, com redistribuição dessas ao redor da escavação, com 

significativos picos de tensão em alguns locais e baixos valores de tensão em outros. (3) 

Entrada de água devido à diminuição da pressão, decorrente da abertura, próximo à 

escavação.   

A necessidade de dividir os efeitos de danos causados ao maciço por redistribuição de 

tensão e/ou decorrentes da detonação, também foi abordada por Eberhardt e Diederichs 

(2012) que apontam e definem que a zona de danos por construção (CDZ) deve ser 

entendida havendo separação entre os danos causados pela tensão induzida (EDZSI) e 

aqueles induzidos por efeito do método de construção da escavação (EDZCI), uma vez 

que nesses casos, para profundidades significativas, ocorre mudança nas propriedades 

do maciço rochoso. O termo zona de perturbação da escavação (EdZ) é geralmente 

usado para distinguir zonas mais distantes do contorno de aberturas, onde ocorrem 

danos reversíveis às propriedades do maciço, decorrentes também da redistribuição de 

tensão (Hudson et. al., 2009; Davies, 2005). Alguns autores (Malmgren et. al., 2007) 
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chamam EDZ de zona de perturbação da escavação, mas normalmente o significado 

pode ser determinado a partir do contexto. Se as duas zonas de dano à escavação 

(EDZCI e EDZSI) não podem ser distinguidas, recomenda-se usar o termo EDZ para 

combinar as propriedades das zonas. 

Uma compilação de zonas de dano com definições é ilustrada na Figura 2.20 em 

genéricos campos de tensões.  

 

Figura 2.20: Aspectos gerais de diferentes zonas de dano para distintos métodos 

utilizados para escavação. (A) Zona altamente danificada (HDZ): Fratumento induzido 

em macro-escala ou fragmentação (Spalling) por tensão induzida; Instabilidade e 

mudanças significativas nas propriedades do maciço. (B) Zona de danos induzidos pela 

construção da escavação (EDZCI – Efeitos da detonação ou abertura mecanizada): 

Danos causados pelo método de construção; Mudanças significativas nas propriedades 

do maciço. (C) Zona de perturbação da escavação (EdZ): Zona de danos reversíveis 

ocasionados por tensão induzida; Mudanças significativas nas propriedades do maciço. 

(D) Zona de dano induzido por detonação (BIZD): Zona de fraturamento irreversível 

induzido por detonação; Mudanças extremamente significativas nas propriedades do 

maciço. (E) Zona de danos ocasionados por tensão induzida (EDZSI): Danos 

irreversíveis ocasionados por tensão induzida; Zona de intensa mudança nas 

propriedades do maciço (modificado de Siren et al., 2014). 

 

2.5 DANOS NO MACIÇO OCASIONADOS POR DETONAÇÃO 

Muitas vezes, ao se buscar uma fragmentação satisfatória na detonação de galerias de 

minas subterrâneas, pode-se induzir no maciço adjacente um carregamento excessivo de 

tensões devido à ação das ondas de choque. Isto pode gerar novas fraturas e/ou 

movimentação e abertura de fraturas preexistentes (Silva, 2006).  
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Segundo Dinis da Gama (1998), as principais variáveis que determinam o dano ao 

maciço encontram-se representadas na expressão proposta por Johnson (1971): 

 v = aQbDc (2.16) 

Onde 𝑣 = velocidade de pico crítica da partícula (mm/s); Q = quantidade de explosivos 

por retardo (kg), D = Distância entre a detonação e o local de estudo (m), a, b e c são 

constantes que dependem das características da rocha, do tipo de explosivo e da técnica 

de desmonte. Os valores da velocidade de pico crítica, 𝑣, são correlacionados com a 

tensão dinâmica transmitida à rocha (σ), a massa específica da rocha (ρ) e a velocidade 

de propagação das ondas no meio (u), através da expressão:  

 

 𝜎 = 𝜌 .  𝑢 .  𝑣                                                              (2.17) 

 

Conjugando as expressões acima apresentadas e considerando 𝜎𝑡 = resistência à tração 

dinâmica da rocha, é possível obter uma previsão da dimensão do dano (𝐷𝑑) numa 

detonação subterrânea (Dinis da Gama, 1998): 

 

 
𝐷𝑑 = [

𝜎𝑡

(𝜌 𝑢 𝑎 𝑄𝑏)
]

1

𝑐
                                                            

(2.18) 

 

Silva & Silva (2006) utilizou a metodologia proposta por Ryan e Harris (2000), critério 

de Holmberg-Persson (Persson et al., 1994), o qual define uma zona de dano crítico 

onde ocorre a ruptura da rocha por tração com criação de novas fraturas, sendo o 

mesmo expresso pela equação: 

 

 𝑃𝑃𝑉𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑎 =
𝜎𝑡  .  𝑉𝑝

𝐸
                                                      (2.19) 
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Onde, 𝑃𝑃𝑉𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑎  = Velocidade máxima de partícula suportada pela rocha antes da 

ruptura por tração (mm/s), 𝜎𝑡  = resistência à tração da rocha, 𝑉𝑝 = Velocidade de 

propagação da onda primária (m/s) e E = Módulo de Young (GPa). 

De acordo com Silva & Silva (2006), para que se possa avaliar também a extensão 

máxima da zona de danos, onde fraturas preexistentes na rocha podem se propagar e 

dilatar sob a influência de níveis relativamente baixos de vibração, Ryan e Harris (2000) 

adotaram o critério do CANMET (Calder, 1977), o qual, com as modificações sugeridas 

por Silva (2004), é expresso pela equação: 

 

 𝑃𝑃𝑉𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎 =
0,021 .𝜎1 

𝑉𝑝 .  𝜌𝑅
                                           (2.20) 

 

Onde,  PPVmínima = Velocidade mínima de partícula causadora de extenção e dilatação 

de fraturas preexistentes (mm/s), 𝑉𝑝 = Velocidade de propagação da onda primária 

(m/s), σ1 = Tensão principal maior na ruptura estimada para rocha intacta (MPa) e 𝜌𝑅  = 

Densidade da rocha intacta (g/cm³). 

Silva & Silva (2006) explica que, durante a detonação de uma carga de explosivos, um 

transdutor de vibração, posicionado em um ponto de observação, no campo muito 

próximo, não recebe contribuições de energia iguais de todas as porções da carga, ou 

seja, porções da carga distantes do sensor geram menos impacto que porções próximas. 

Ryan e Harris (2000) propuseram a equação de atenuação das vibrações para o campo 

próximo (equação 2.21), cujo arranjo espacial das variáveis é aquele mostrado na Figura 

2.21. 

 

 
𝑃𝑉𝑆 = 𝐾 [(

l

R0
) (φ − arctan {

R0tanφ − H

R0

})]
α

 
(2.21) 

 

Em que: PVS = Módulo do Vetor Velocidade de Vibração de Partícula Resultante 

(mm/s), l = Razão linear de carregamento (kg/m), H = Comprimento da carga (m), 𝑅0 = 
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Distância horizontal do centro da carga ao transdutor (m), φ = ângulo em radianos, K e 

α = constantes do local. Na figura 2-21 o valor de x equivale à posição variável de 0 a H 

em metros. A dedução da equação 2.21 é obtida em Klein (2010).  

 

Figura 2.21: Arranjo proposto para as variáveis da equação 20 (Ryan e Harris, 2000). 

 

 

Dessa forma, substituindo na Equação 2.21 os valores da PPVcrítica e da PPVmínima, 

bem como os valores das constantes K e α, do comprimento da carga e da razão linear 

de carregamento, resolvendo-se a equação para o valor de Ro em um plano 

perpendicular ao eixo da carga, obtém-se os raios das Zonas de Dano Crítico e Mínimo 

em torno dos furos de contorno. 
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CAPÍTULO 3 

3 CARACTERIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DO MACIÇO ROCHOSO 

ATRAVÉS DO MAPEAMENTO GEOMECÂNICO IN SITU 

É apresentado neste capítulo a caracterização e classificação do maciço rochoso da mina 

Cuiabá, cujo mapeamento geomecânico foi executado na galeria localizada no nível 17, 

mais precisamente a 1126 m de profundidade, que faz a conexão entre dois corpos 

principais de extração de minério: Fonte Grande Sul (FGS) e Serrotinho (SER). Para 

esse trabalho, a denominação da galeria em estudo será abreviadamente mencionada 

como 17-FGS-1º. Refere-se à galeria de desenvolvimento secundário, cujo objetivo 

principal da construção da escavação é de desenvolvimento nos corpos de minério.  

Para isso, a base teórica desse trabalho contou com os principais sistemas de 

caracterização e classificação do maciço rochoso utilizados na bibliografia 

internacional: RMR89 (Rock Mass Rating), Q (Tunnelling Quality Index, Barton et. al., 

1974) e o GSI, Geological Strengh Index (Hoek et. al., 1995; Marinos et. al., 2000). 

Dessa forma, realizou-se avaliação pontual, ao longo das galerias em estudo, dos 

parâmetros necessários para obtenção da caracterização e classificação geotécnica 

(Capítulo 2), com objetivo final de identificar a qualidade do maciço rochoso. 

A resistência da rocha intacta foi determinada previamente, através de um histórico de 

testes laboratoriais de compressão uniaxial simples, realizados em alguns litotipos 

presentes na mina Cuiabá. O resultado da primeira campanha de ensaios laboratoriais 

executado pode ser consultado em Trópia (2013). A segunda campanha de ensaios 

laboratoriais foi iniciada no ano de 2014 e entregue em janeiro de 2016. Foi realizada 

no Laboratório de Tecnologia de Rochas (LTR) do Departamento de Engenharia de 

Minas da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais). Foram utilizados corpos de 

prova cilíndricos preparados a partir de testemunhos de sondagem retirados de áreas de 

desenvolvimento da mina. Os ensaios obedeceram às sugestões da International Society 

of Rock Mechanics (ISRM) utilizando-se múltiplas rampas de carregamento de tensão. 

Os valores médios foram determinados combinando todas as rampas ascendentes. Essa 

sistemática foi analisada tanto para as rochas encaixantes MANX (10 amostras), X2CL 

(14 amostras), X1 (04 amostras) como para a BIF (08 amostras), coletadas entre os 

níveis 9 e 17 da mina. 
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Para produção dos mapas, os valores de Resistência à Compressão Uniaxial (RCU), do 

módulo de elasticidade (E), do coeficiente de Poisson (v) e do peso específico (𝜸), para 

cada litologia mapeada, foram definidos pela média dos resultados obtidos em 

laboratório.  

A Tabela 3.1 apresenta os resultados de forma compilada para os litotipos mapeados. 

 

 

Tabela 3.1 Parâmetros geomecânicos das litologias mapeadas no nível 17, obtidos pela 

média dos resultados de ensaios realizados em laboratório. 
 

 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DO MACIÇO ROCHOSO NA 

GALERIA QUE CONECTA OS CORPOS FONTE GRANDE SUL E 

SERROTINHO 

A galeria 17-FGS-1º foi desenvolvida ao longo do corpo de minério, na formação 

ferrífera bandada (BIF), com xistos encaixantes, onde se encontram xisto cloritizado 

(X2CL) no Hanging Wall (HW) e xisto grafitoso (XG) no Footing Wall (FW). 

Foram mapeados 19 pontos ao longo da galeria, com distanciamento entre eles próximo 

de 20 m, com início no corpo FGS e fim no corpo SER. 

A área de estudo refere-se a uma das áreas mais profundas da mina, sem a proximidade 

de aberturas significativas (realces de lavra), portanto não está localizada em uma região 

com influência de redistribuição de tensão (tensão induzida por outras escavações).  

Litologia BIF X2CL

RCU (MPa)

260 70.58

E(GPa) 96.16 64.73

v  (Coeficiente de Poisson ) 0.153 0.174

Peso específico (MN/m³)

0.031 0.028
( )

(𝝈 )
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Os parâmetros de caracterização e classificação do maciço serão descritos a seguir. 

 

3.1.1 RQD (Rock Quality Design) 

 

A partir das Equações 2.1, 2.2 e 2.3 determinou-se o valor do RQD para os pontos 

mapeados. A Figura 3.1 apresenta os resultados relacionando o valor de RQD para cada 

ponto e a litologia mapeada.  

 

Figura 3.1: Valores de RQD relacionado com litologia em cada ponto de mapeamento 

do nível 17. 

 

 

Verifica-se que, dos 19 pontos mapeados, 08 deles apresentaram RQD entre 50-75%, 

todos na litologia BIF. Os demais pontos foram mapeados no X2CL, equivalente a 58% 

do total, cujo limite dos valores de RQD está entre 25-50%.  

Os valores de RQD estão diretamente associados aos valores obtidos para o 

espaçamento médio (S1, S2 e S3) entre as descontinuidades (geológica - Sn e So), 

(fratura de tensão Fr) mapeados para cada litologia. O item sobre espaçamento esclarece 

de forma mais precisa essa relação. 

 

3.1.2 Condição das descontinuidades 

Esse tópico apresenta breve relato sobre os parâmetros das descontinuidades obtidos 

durante o mapeamento geotécnico, que serviram como base para confecção do mapa 
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geomecânico. Em geral observaram-se quatro famílias distintas de descontinuidades, 

foliação (Sn – sem distinção entre S1 e S2, que são foliações formadas em períodos 

geológicos distintos, oriundas de deformações primária e secundária, respectivamente), 

acamamento (So) e pares de fraturas promovidas por redistribuição de tensão (Fr), não 

geológicas, com presença de outras menos marcantes. A seguir serão descritas aquelas 

consideradas marcantes na galeria, com nível de persistência visualmente relevante e 

que contribuem de forma significativa para caracterização e classificação do maciço da 

região estudada.  

 

3.1.3 Levantamento estrutural 

Ao longo do mapeamento, verificou-se que a descontinuidade geológica principal 

refere-se a uma foliação bem definida (Sn), mapeada no X2CL, persistente, com 

caimento predominantemente para sudeste (SE), com mergulho médio próximo de 32°, 

apresentando variação entre 20° e 40°. Outra descontinuidade geológica bem marcada 

em campo, porém mapeada apenas na BIF, é o acamamento So, que apresenta direção e 

mergulho coincidente com Sn. A Figura 3.2 mostra análise estrutural utilizando o 

programa Dips (igual área e  hemisfério inferior) com a compilação dos dados coletados 

em campo com relação à foliação Sn e ao acamamento So. A atitude do plano médio-

geral dessas estruturas, para todas as medidas coletadas, é 152/33. 

 

 

Figura 3.2 Compilação dos dados de mapeamento para foliação Sn e So, reproduzidos 

no programa Dips.  
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Também foram observadas descontinuidades com persistência limitada, pares de 

fraturas (Fr), formadas de um lado e outro da galeria escavada, variando a direção de 

acordo com a direção de abertura do túnel e com mergulho angular relativamente alto, 

de valor médio 81°, com valores em geral variando entre 70° e 89°. A Figura 3.3 mostra 

o fraturamento induzido por tensão, com direção semiparalela à abertura da escavação e 

ângulo de mergulho semivertical para distintos pontos de mapeamento geomecânico. 

 

 

(A) 

 
 

(B) 

 

(C)  

 

(D)  

 

Figura 3.3: Fotos do fraturamento induzido por tensão ao longo da galeria mapeada nos 

seguintes pontos: (A) Ponto 11; (B) Ponto 12; (C) Ponto 15 e (D) Ponto 16. 

 

Os dados estruturais coletados permitem verificar a relação entre a direção da abertura 

da escavação e a direção do mergulho dessas descontinuidades. A Figura 3.4 mostra a 

relação de subparalelismo entre a abertura do túnel e o fraturamento induzido por tensão 

ao longo do trecho mapeado correspondente aos pontos 1 até 8. 
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Figura 3.4: Compilação dos dados de mapeamento (N-17) para fraturamento induzido 

(Fr) mostrando relação de subparalelismo com a direção de abertura do túnel (Pontos 1 

até 8 de mapeamento). 

 

   

Do ponto 1 ao ponto 8 de mapeamento a direção da galeria é praticamente norte-sul 

(NS) e direção do mergulho das fraturas é preferencialmente definida como NE, com 

plano médio indicando atitude 61/82 e NW (atitude média 304/81) ou seja, subparalela 

à direção de abertura da escavação.  

Do ponto 13 ao ponto 16 do mapeamento, a direção da galeria é praticamente E-W e a 

direção do mergulho das fraturas observadas em campo é NW e SW (Figura 3.5). 
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Figura 3.5: Compilação dos dados de mapeamento (N-17) para fraturamento induzido 

(Fr) mostrando relação de subparalelismo com a direção de abertura do túnel (Pontos 13 

até 16 de mapeamento). 

 

Para o grupo de fraturas que apresentam caimento para NW, o plano médio é 338/74 e 

aquele com caimento para SW apresenta plano médio de 207/82. 

Em geral, ao longo de todo mapeamento geomecânico, para todos os pontos cujos 

parâmetros geotécnicos foram levantados, as fraturas (Fr) apresentam direção 

semiparalela com relação à direção da abertura da escavação, mergulho semivertical e 

baixa persistência para dentro do maciço rochoso. A figura 3-6 mostra 

esquematicamente essa relação. 

 

 
Figura 3.6: Croqui esquemático, em planta, mostrando relação de subparalelismo entre a 

direção da abertura da escavação e o fraturamento induzido por tensão. 
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3.1.4 Espaçamento 

O espaçamento médio (S1, S2 e S3 –Figura 2.6) entre as descontinuidades foi definido 

para cada estrutura mapeada com utilização da Tabela 2.2. Sendo assim, o espaçamento 

médio entre as descontinuidades geológicas (Sn e So) é dado por S1. Já o espaçamento 

médio das descontinuidades promovidas pelo fraturamento decorrente de concentração 

de tensão (Fr) é dado por S2 e S3.  Para a foliação (Sn) e acamamento (So), 68% dos 

pontos mapeados apresentaram espaçamento menor que 6 cm (pontos 1 até 9, 13, 14, 15 

e 18), desses, apenas 23% foram mapeados na litologia BIF (pontos 14, 15 e 18) 

enquanto os outros 10 foram mapeados no X2CL.  A Figura 3.7 correlaciona o 

espaçamento entre as descontinuidades (Sn e So) com a litologia de cada ponto dos 19 

mapeados. Dos pontos que apresentaram espaçamento entre 6 cm e 10 cm (32% do total 

mapeado), apenas o ponto 19 foi mapeado em litologia X2CL. Em geral o espaçamento 

médio entre as descontinuidades (Sn e So) na BIF é maior que no X2CL e, portanto 

contribuindo para maiores valores de RQD na BIF com relação ao X2CL. 

 

 

Figura 3.7: Correlação entre espaçamento e litologia para os 19 pontos mapeados 

definidos pelas estruturas Sn e So. 

 

Com relação ao espaçamento médio entre as fraturas induzidas por tensão (Fr), verifica-

se (Figura 3.8) que a maior parte dos pontos mapeados apresenta espaçamento entre 6 
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cm e 20 cm, entretanto, os pontos 2, 11, 12, 14 e 19 apresentam espaçamento pouco 

acima de 20 cm, sendo os pontos 2 e 19 mapeados no X2CL.  

 

 

Figura 3.8: Correlação entre espaçamento e litologia para os 19 pontos mapeados 

definidos pelo fraturamento (Fr). 

 

3.1.5 Persistência 

Para determinação do comprimento das descontinuidades (persistência), utilizou-se a 

Tabela 2.3. O mapeamento permitiu verificar que a persistência da foliação (Sn) e do 

acamamento (So) apresenta valor superior a 20 m. Já as descontinuidades definidas 

como fraturas tensão (Fr) apresentam persistência variável e para o mapeamento in situ, 

considerou-se esse valor entre 1 m e 3 m, fato que será estudado de forma pontual e 

detalhado através de microcâmera (apresentado no capítulo 5 desse trabalho). 

  

3.1.6 Rugosidade 

As Tabelas 2.3 e 2.5 foram utilizadas em campo para determinação da rugosidade das 

descontinuidades mapeadas para ambos os métodos de classificação, RMR e Q, 

respectivamente.  

A Figura 3.9 mostra que em todos os pontos mapeados, considerando a classificação 

RMR, verificam-se descontinuidades (Sn e So) variando de pouco rugosa a rugosa. 
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Com relação à classificação Q-Barton, verifica-se que os valores da rugosidade variam 

entre 1 e 3. 

 

Figura 3.9: Valores de rugosidade das descontinuidades (Sn e So), relacionando Q-

RMR e litologia dos 19 pontos mapeados. 

 

Importante ressaltar que para a litologia X2CL as descontinuidades Sn e So são pouco 

rugosas, lisas, polidas e planas a onduladas. Entretanto, para BIF, as descontinuidades 

Sn e So são rugosas, planas a onduladas.  

Assim como interpretado para as descontinuidades Sn e So, a rugosidade das fraturas de 

tensão (Fr) também está relacionada com a litologia mapeada em cada ponto (Figura 

3.10). Verifica-se que para X2CL, as fraturas (Fr) são lisas, polidas e planas a 

onduladas. Já com relação à litologia BIF, essas descontinuidades são rugosas, planas a 

onduladas. 
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Figura 3.10: Valores de rugosidade das descontinuidades (Fr), relacionando Q-RMR e 

litologia dos 19 pontos mapeados. 

 

 

3.1.7 Abertura / Preenchimento / Alteração / Presença de água 

Todas as descontinuidades mapeadas apresentam abertura nula, preenchimento nulo, 

não estão alteradas pelo intemperismo e em local completamente seco. 

 

3.1.8 Número de famílias de Descontinuidades (Jn) 

O resultado do mapeamento realizado no nível 17 aponta que o número de famílias de 

descontinuidades (Jn) varia da seguinte maneira: presença de três famílias para os 

pontos mapeados na BIF (10 até 12 e 14 até 18) e presença de três famílias mais juntas 

aleatórias para os demais pontos mapeados no X2CL. 

A Figura 3.11 mostra a relação entre RQD e Jn para os 19 pontos mapeados, destacando 

limites com pontos que apresentam mesmo valor de Jn para distintos valores de RQD, 

bem como a litologia mapeada em cada ponto. 
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Figura 3.11: Relação entre RQD e Jn para os pontos mapeados no nível 17, mostrando 

limites com mesmo valor de Jn para distintos valores de RQD. 

 

Verifica-se (Figura 3.11) que os valores de RQD em cada ponto estão relacionados com 

o número de famílias de descontinuidades mapeado. Pontos mapeados na BIF 

apresentam três famílias de descontinuidades e têm valores de RQD entre 55% e 70%. 

Em contrapartida, pontos mapeados no X2CL apresentam três famílias de 

descontinuidades mais juntas aleatórias, com resultado do RQD inferior, variando entre 

30% até 50%. As juntas aleatórias observadas em campo no X2CL podem ser 

decorrentes da detonação, que tem impacto maior sobre essa litologia devido ao valor 

inferior de resistência quando comparada com a BIF. 

Uma das três famílias de descontinuidades observadas em campo é geológica, Sn e So, 

sendo associadas respectivamente ao X2CL e à BIF. As outras duas famílias de 

descontinuidades observadas nessas litologias são decorrentes do fraturamento 

promovido por concentração de tensão. O fraturamento presente na BIF pode ainda ser 

intensificado em alguns locais, devido à diferença entre os módulos de Young da BIF e 

do xisto encaixante (XG – não mapeada na galeria 17-FGS-1º). Devido ao módulo de 

elasticidade inferior, o XG tende a se deformar e transmite a tensão para a BIF (Figura 

3.12).  
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Figura 3.12: Desenho esquemático mostrando a transferência de deformação do xisto 

para a BIF devido à diferença do módulo de elasticidade dessas rochas. Xisto absorve a 

tensão, transmite a mesma para BIF, formando rupturas (intensificando o fraturamento 

induzido por tensão) devido ao seu alto módulo de elasticidade. 

 

Assim, por conta do alto módulo de elasticidade, a BIF não se deforma, pelo contrário, 

ocorre formação de rupturas, ou seja, formam-se fraturas induzidas na mesma, 

ocasionadas pela tensão atuante (Figura 3.13). O acentuado grau de fraturamento na BIF 

explica o motivo do elevado valor de Jn para essa litologia. 
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Figura 3.13: Foto ilustrativa mostrando fraturas induzidas por tensão em rochas duras e 

profundas. 

3.1.9 Cálculo do SRF  

No período do mapeamento, o nível 17 era o mais profundo da mina e não havia lavra 

ou qualquer outro tipo de escavação próxima que pudesse contribuir para influência de 

tensão induzida na galeria estudada. Dessa forma, obteve-se o cálculo do SRF com base 

na tensão in situ.  

Trópia (2013) mostra que ensaios de tensão in situ foram conduzidos no ano de 2004 na 

mina Cuiabá pela empresa CSIR Minintek da África do Sul, com o objetivo de fornecer 

informações sobre o campo de tensões para o planejamento e desenvolvimento de longo 

prazo da mina. O método utilizado foi o de sobrefuração com células triaxiais CSIR 

(overcoring) realizado em dois níveis diferentes da mina (nível 12 e 14), distantes 

verticalmente em 133 m. O detalhamento do ensaio realizado pode ser consultado no 

trabalho de Trópia (2013). A seguir o resumo das tensões principais médias calculadas 

para o ensaio nos níveis 12 e 14, considerando os litotipos XS e BIF, respectivamente, 

com propriedades isotrópicas da rocha. Nível 12 (XS): 𝜎1 = 24.4𝑀𝑃𝑎, 𝜎2 =

22.46𝑀𝑃𝑎, 𝜎3 = 10.84𝑀𝑃𝑎. Nível 14 (BIF): 𝜎1 = 65.15𝑀𝑃𝑎, 𝜎2 = 30.89𝑀𝑃𝑎, 𝜎3 =

20.81𝑀𝑃𝑎. 
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Para esse trabalho, obteve-se o cálculo do valor de SRF utilizando-se as informações 

apresentadas na Tabela 3.1 e a profundidade da galeria estudada. Assim, tornou-se 

possível (Tabela 3.2) calcular para cada litologia mapeada no nível indicado, os valores 

da tensão vertical (𝜎𝑉 − equação 2.9), da constante K (equação 2.11), da tensão 

horizontal (𝜎𝐻 − equação 2.10) e por fim o valor de SRF (baseado nos valores de 𝜎𝐶 , 𝜎1 

e Tabela 2.9). Importante ressaltar que o cálculo realizado para SRF com relação ao 

xisto teve correção no valor de 𝜎𝑐 para 0.8𝜎𝑐, considerando que tal litotipo refere-se a 

maciços anisotrópicos com 
𝜎1

𝜎3
< 10.  

 

Tabela 3.2: Dados calculados e compilados para obtenção dos valores de SRF para cada 

litologia mapeada no nível 17. 
 

 

 

Assim, obteve-se o resultado da caracterização e classificação geomecânica para a 

galeria estudada, através dos métodos RMR e Q de Barton, associados ao GSI, que 

estão compilados na tabela que pode ser consultada no Anexo I.1. 

 

A partir dos dados obtidos, tornou-se possível confeccionar o mapa (Anexo I.2) em 

planta, apresentado em escala e com as respectivas coordenadas geográficas de 
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localização. Mostra em detalhe a legenda com a caracterização e classificação 

geomecânica da galeria estudada, para os dois métodos descritos (RMR e Q), bem como 

o estereograma confeccionado no programa DIPS, baseado no levantamento estrutural 

realizado durante o mapeamento. 

 

Com relação à classificação geomecânica de acordo com o método RMR, dos 19 pontos 

mapeados, verifica-se que 58% da galeria apresenta qualidade de rocha média (todos os 

pontos mapeados no X2CL), enquanto o restante da galeria (pontos mapeados na BIF) 

apresenta qualidade de rocha boa.  

 

Levando em consideração o método Q de classificação, verifica-se que o trecho 

correspondente aos pontos mapeados no X2CL apresenta qualidade de rocha muito 

ruim, enquanto que aqueles mapeados na BIF apresentaram qualidade de rocha ruim.  

A diferença entre a classificação geomecânica para os distintos métodos utilizados está 

associada principalmente com a intensidade de tensão atuante na profundidade indicada. 

O método de Barton et al. (1974) leva em consideração o fator de redução da tensão 

(SRF), que contribui na penalização do resultado da qualidade final do maciço 

mapeado. 

 

3.2 CORRELAÇÕES OBTIDAS ATRAVÉS DO MAPEAMENTO 

GEOMECÂNICO 

A partir das equações 2.6, 2.7 e 2.8 (capítulo 2), obtiveram-se respectivamente, para os 

19 pontos mapeados, a caracterização do maciço rochoso através dos modos Q’, GSI 

(RMR) e GSI (Q’). Os resultados estão dispostos na tabela de mapeamento que se 

encontra no Anexo I.1. 

 

3.2.1 GSI (RMR) x GSI (Q’) x RQD 

Com objetivo de confrontar o resultado dos dados obtidos pelas correlações 

estabelecidas para obtenção do GSI através dos métodos de caracterização do maciço 

rochoso, elaborou-se o gráfico de bolhas da Figura 3.14. O mesmo mostra os valores de 

GSI (RMR) confrontados com os valores de GSI (Q’). O tamanho da bolha indica o 
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valor característico do parâmetro RQD e suas cores diferem entre a litologia mapeada 

(X2CL e BIF).  

 

 

Figura 3.14: Gráfico que apresenta a correlação entre os valores de GSI obtidos pelos 

métodos de caracterização do maciço (RMR e Q’), mostrando os valores de RQD e 

litologia para cada ponto mapeado. 

 

Para os 11 pontos mapeados no X2CL, verifica-se que o valor de GSI (Q’) está entre 54 

e 65, com média de 59. Já com relação ao GSI (RMR), verifica-se que a média para os 

11 pontos é de 52, com valores mínimos de 51 e máximo de 55. 

Os valores de GSI (Q’) para os 8 pontos mapeados na BIF estão entre 70 e 75, com 

média aproximada de 73. Com relação ao GSI (RMR), o mesmo intervalo está entre 69 

e 70, com média de 69.  

A linha destacada em vermelho, bissetriz do gráfico da figura 3-15, sugere a correlação 

ideal entre o GSI (RMR) e GSI (Q’) e mostra que todos os pontos mapeados estão 

abaixo da mesma, apontando uma tendência com resultados superiores para valores de 

GSI (Q’). Essa evidência é mais clara para os pontos mapeados na litologia X2CL, 

enquanto que para a BIF os valores de GSI (RMR) e GSI (Q’) se convergem para a 

linha de correlação ideal. 

A relação entre os valores de GSI (RMR e Q’) com o RQD mostra que os maiores 

valores de GSI estão associados a maiores valores para RQD (valores obtidos para 
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pontos mapeados na BIF). O valor médio para o RQD mapeado na BIF é de 

aproximadamente 60%, enquanto que no X2CL esse parâmetro apresenta média em 

torno de 38%. 

CAPÍTULO 4  

4 DESCRIÇÃO GEOTÉCNICA DE TESTEMUNHOS DE SONDAGEM 

REALIZADA NA MINA CUIABÁ 

4.1 HISTÓRICO  

Um dos trabalhos realizados pelas equipes de Geologia e Exploração da mina Cuiabá é 

pesquisar a geologia local, com objetivo principal de determinar os limites e a 

continuidade dos corpos minerais existentes em profundidade, bem como promover a 

descoberta de outros corpos passíveis de serem explorados no futuro. Para isso, utiliza-

se o recurso de sondagem do maciço rochoso, na qual posteriormente é retirado o 

testemunho de sondagem, cuja litologia, estruturas, minerais, dentre outras 

características da rocha são descritas e armazenadas em banco de dados específico. 

Após avaliação técnica, alguns testemunhos de sondagem são submetidos à 

amostragem, o que possibilita determinar a viabilidade de exploração do corpo mineral 

através do teor aurífero obtido em testes laboratoriais. O reconhecimento do maciço 

rochoso através da descrição dos testemunhos de sondagem permite ainda produzir e 

refinar o modelo geológico local.  

Em 2014 iniciou-se a descrição geotécnica dos testemunhos para ser utilizado na 

determinação do modelo geomecânico da mina em profundidade. Assim, foi executado 

um fluxo de processo para descrição geotécnica dos testemunhos de sondagem na mina 

Cuiabá, cujo objetivo principal é dar suporte para a caracterização e classificação 

geomecânica do maciço rochoso em profundidade.  

 

4.2 COLETA DOS DADOS GEOTÉCNICOS A PARTIR DO TIPO DE 

SONDAGEM REALIZADA 

A coleta dos dados geotécnicos está relacionada com o tipo de sondagem realizada na 

mina Cuiabá: exploratória (com furos executado desde a superfície) e infill (sondagem 

de detalhe para prover informação geológica adicional e definir de forma acurada a 

mineralização).  



80 
 

Uma vez que as mesmas atravessam vários metros antes de atingir a região alvo 

(estrutura mineralizada), faz-se necessário determinar o comprimento do trecho para 

descrição geotécnica ao longo de cada tipo de furo. Para uma adequada abrangência 

caracterizando Hangingwall e Footwall onde estão dispostas as escavações (rampas, 

distritos, etc), são definidos os seguintes comprimentos limítrofes com relação à 

estrutura mineralizada, como intervalos de descrição geotécnica por tipo de furo: 

a) Sondagem exploratória (superfície): pelo menos 50 m para além dos 

limites superior e inferior da estrutura mineralizada; 

b) Sondagem infill: pelo menos 10 m para além dos limites superior e 

inferior da estrutura mineralizada. 

 

4.2.1 Intervalo geotécnico e sequência de descrição 

A determinação dos intervalos geotécnicos consiste em reconhecer trechos do furo de 

sondagem que podem ser individualizados e descritos devido às semelhanças de suas 

características físicas (geotécnicas). Antes de iniciar a descrição do furo, deve-se 

analisar toda a extensão do furo e, visualmente, reconhecer as características existentes 

que servirão de critério para a divisão dos intervalos geotécnicos. 

O intervalo geotécnico é determinado usando os seguintes critérios, nessa ordem: 

1) Tipo litológico; 

2) Parâmetros de resistência (R) e alteração (W); 

3) Espaçamento das descontinuidades (correlacionado com grau de 

fraturamento); 

4) RQD. 

Não é estabelecido nenhum valor mínimo para o comprimento de um intervalo 

geotécnico. Este valor mínimo está associado às características geotécnicas presentes, 

cabendo ao geólogo definir se intervalos de pequenas dimensões irão influenciar, ou 

não, no maciço a ser estudado. Igualmente, não existe valor máximo para o 

comprimento de um intervalo geotécnico. 
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Após estabelecer o intervalo, a descrição dos parâmetros geotécnicos adota a mesma 

sequência utilizada para determinação da caracterização do maciço rochoso de acordo 

com os métodos RMR (modificado) e Q’ já descritos anteriormente nesse trabalho. A 

diferença principal é que, além dos parâmetros geotécnicos, na descrição de 

testemunhos de sondagem deve-se coletar informação referente à ocorrência ou não de 

discings e caracterizar intervalos que se apresentem completamente quebradiços como 

zona de falha e intensa quebra (ZIQ). Estas zonas são caracterizadas como intervalos 

geotécnicos próprios, e os campos de RQD e Jn são preenchidos com 5% e 20, 

respectivamente. Os intervalos correspondentes aos primeiros metros de perfuração, 

onde os agentes intempéricos atuantes nos horizontes litológicos geram fragmentos de 

materiais alterados, não são considerados ZIQ. Tais materiais não são indicadores de 

zonas de fraqueza, mais sim indicadores de processos intempéricos. Importante ressaltar 

que intervalos correspondentes a discings são pontuais, devido à alta concentração de 

tensão (como descrito no capítulo II) e, portanto, devem ter o campo descontinuidade 

preenchido como fraturas (Fr) e os campos persistência (RMR) e Jr (Q’) preenchidos 

como fraturas não persistentes (entre 1 m e 3 m, equivalente à nota 4 para classificação 

RMR) e para Q’, o valor de Jr também deve corresponder à nota 4. As demais 

descontinuidades como acamamento (So) e foliação (Sn) devem ser consideradas como 

persistentes (comprimento acima de 20 m) correspondendo à nota 0 de classificação 

RMR). 

Os parâmetros de resistência das litologias que compõem os furos de sondagem foram 

determinados pela consulta à Tabela 4.1, derivada das informações de laboratório, 

repassada em treinamento para todos os geólogos responsáveis pela descrição 

geotécnica. 
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Tabela 4.1: Guia para descrição geotécnica de testemunhos de sondagem. 

 

A Tabela 4.1 relaciona a litologia com a respectiva resistência à compressão uniaxial 

obtida em laboratório, seguida pelo ID correspondente ao parâmetro resistência 

utilizado no método de classificação RMR. 

4.3 CARACTERIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DO MACIÇO ROCHOSO NO 

NÍVEL 17 ATRAVÉS DE DESCRIÇÃO GEOTÉCNICA DE TESTEMUNHOS 

DE SONDAGEM  

4.3.1 Localização dos furos de sondagem 

Em setembro de 2014 as equipes de Geologia e Exploração iniciaram campanha de 

execução de furos de sondagem infill nas praças de sonda (09 e 11), localizadas no nível 

17, em profundidade aproximada de 1116 m e 1123 m, respectivamente (Figura 4.1). Os 

furos têm também o objetivo de delimitar o corpo mineralizado, bem como determinar 

as litologias encaixantes e assim definir com maior precisão o contorno para abertura 

das galerias que compõem o nível 17-FG. Importante destacar que os furos em questão 
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foram embocados com inclinação sub-horizontal descendente (no sentido da galeria 17-

FG-1º que se encontra em profundidade pouco superior às praças de sondagem, cerca de 

1126 m).  

Para esse trabalho foram escolhidos furos cujos intervalos das descrições geotécnicas 

são próximos da galeria 17-FG-1º (mapeamento descrito no capítulo 3). Importante 

ressaltar que tais furos foram executados antes da abertura da galeria mapeada, cujo 

início do desenvolvimento ocorreu no fim do mês de maio/2015 e finalizado em meados 

de novembro/2015.  

A Tabela 4.2 mostra a listagem dos 08 furos que tiveram a descrição geotécnica 

concluída, os quais foram utilizados para o desenvolvimento da pesquisa em questão, 

com as respectivas datas de execução, bem como a distância entre os furos e a galeria 

17-FG-1º. Ressalta-se que a distância média para os furos em questão com relação à 

galeria estudada é aproximadamente 30 m. 

 

Tabela 4.2: Disposição em ordem cronológica de execução dos 08 furos 

utilizados nessa pesquisa, indicando a distância média linear entre a galeria 17-

FG-1º e o intervalo de descrição geotécnica realizada.    

 

 

Data execução
Furos - Descrição 

geotécnica

Distância entre furos e 

galeria 17-FG-1º (m)

16/09/2014 BSED3376 30

28/12/2014 BSED3373 27

14/02/2015 BFGD3520 15

26/02/2015 SERBUD0043 35

14/03/2015 BFGD3529 10

02/04/2015 BFGD3542 35

02/06/2015 SERBUD0053 50

28/06/2015 SERBUD0056 45
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As siglas que formam o nome dos furos de sondagem executados na mina Cuiabá estão 

diretamente relacionadas com os corpos de minério sondados. A sequência de números 

está relacionada com a ordem de confecção dos furos. 

A seguir breve descrição para entendimento do leitor: 

1) BSED: Borehole Serrotinho Drilling; 

2) BFGD: Borehole Fonte Grande Drilling; 

3) SERBUD: Serrotinho Borehole Underground Drilling. 

Os furos nomeados com quatro letras correspondem àqueles realizados pela equipe de 

Geologia, enquanto com seis letras são executados pela equipe de Exploração. 

A Figura 4.1 mostra em planta (nível 17) a disposição dos furos (Tabela 4.2) com 

relação à galeria 17-FG-1º. O destaque em azul na figura indica o intervalo geotécnico 

descrito que será utilizado nessa pesquisa e detalhado na sequência desse trabalho. 

 

Figura 4.1: Disposição em planta dos 08 furos utilizados nessa pesquisa, com 

relação à galeria 17-FG-1º (destacados em vermelho), com a localização das 

praças de sondagem (início dos furos) e o contraste em azul delimitando o 

intervalo de descrição geotécnica realizada. 
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4.3.2 Descrição geotécnica dos testemunhos de sondagem 

Os furos de sondagem apresentados na Tabela 4.2 tiveram a descrição geotécnica 

realizada no programa DH-Logger, que será mostrada a seguir em detalhe, em ordem 

cronológica de execução dos furos. A avaliação da descrição geotécnica embasou-se nos 

parâmetros geomecânicos coletados para cada furo, dispostos em formato de tabela que 

podem ser consultadas no Anexo II. 

Com objetivo de uma melhor visualização da caracterização e classificação geotécnica 

dos testemunhos de sondagem, foi confeccionado para cada furo um Perfil Geotécnico 

de Sondagem (PGS) que permite analisar o grau de resistência e fraturamento, RQD e 

RMR com relação a cada intervalo litológico descrito, em profundidade respectiva. 

Além desse detalhamento, o PGS (Anexo III) apresenta os valores exatos das atitudes 

dos furos (inicial e final), bem como as coordenadas de emboque, praça de sondagem e 

identificação com o nome do respectivo furo. Assim, garantindo uma análise técnica 

minuciosa, com alto nível de detalhe dos furos utilizados nessa pesquisa. 

Importante ressaltar que as praças de sondagem foram consideradas como ponto de 

início da execução dos furos, correspondendo a 0m de profundidade.  

Dos 08 furos escolhidos, apenas o furo BSED3373 não apresenta fotos dos intervalos 

geotécnicos descritos. As fotos dos intervalos geotécnicos descritos dos demais furos 

estão dispostas no Anexo IV.  

De forma estratégica, será dada ênfase à descrição geotécnica das litologias BIF e 

X2CL, exclusivamente dos parâmetros grau de fraturamento, espaçamento, Jn e RQD, 

bem como a respectiva classificação RMR. Essa abordagem será feita tão somente para 

efeito comparativo com a classificação do maciço rochoso obtida pelo mapeamento das 

mesmas litologias, realizado na galeria 17-FG-1º (capítulo III). Os demais parâmetros 

geomecânicos, bem como as demais litologias descritas em cada furo podem ser 

consultados nas respectivas tabelas de descrição geotécnica que se encontram no Anexo 

II.  
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4.3.2.1 Descrição Geotécnica do furo BSED3376 

O intervalo geotécnico descrito do furo BSED3376 foi delimitado entre 179.66 m e 

234.45 m (54.79 m de comprimento). A distância média linear entre o intervalo descrito 

e a galeria 17-FG-1º é de aproximadamente 30 m.  

O comprimento dos intervalos correspondentes às litologias X2CL e BIF é de 25.53 m e 

2.34 m, respectivamente e em geral, verifica-se baixo grau de fraturamento, com 

espaçamento entre as descontinuidades variando de 20 cm a 60 cm para BIF e maior 

que 60 cm para litologia X2CL. Em ambas litologias observa-se apenas uma família de 

descontinuidade e todo intervalo apresenta valores de RQD acima de 90%, o que 

contribui diretamente para que a classificação do maciço rochoso nos trechos 

correspondentes a essas litologias varie entre muito bom e bom (classes I e II), 

respectivamente. 

 

4.3.2.2 Descrição Geotécnica do furo BSED3373 

O intervalo geotécnico descrito do furo BSED3373 foi delimitado entre 164.72m e 

212.92m (48.20m de comprimento). A distância média linear entre o intervalo descrito e 

a galeria 17-FG-1º é de 27m.  

Discings foram observados nas litologias QZ e BIF, entretanto o RMR obtido para todo 

intervalo descrito na BIF aponta maciço rochoso bom (classe II). Fato que pode ser 

explicado pelo alto valor das notas correspondentes à resistência e persistência dessas 

descontinuidades, pois são locais, promovidas pela alta concentração de tensão, 

acarretando na elevação da nota total da classificação do maciço. 

A descrição geotécnica na litologia correspondente à BIF é limitada pelo comprimento 

de 10,75m (intervalo inteiro) e a soma dos tarugos maiores que 10cm totalizam 6,63m, 

representando 60% para o RQD. Observa-se grau de fraturamento relativamente alto 

(discings), semiparalelo à única família de descontinuidade (So), com espaçamento 

entre elas variando de 6cm a 20cm. 

Já o intervalo correspondente à litologia X2CL é limitado pelo comprimento de 9,06m, 

apresenta alto valor de RQD (aproximadamente 95%), baixo grau de fraturamento 

(espaçamento entre as descontinuidades entre 20cm a 60cm), apenas uma família de 

descontinuidade (Sn)  e RMR classe II. 
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4.3.2.3 Descrição Geotécnica do furo BFGD3520 

O intervalo geotécnico descrito do furo BFGD3520 foi delimitado entre 155.20m e 

197.40m (42.20m de comprimento). Refere-se a um dos furos mais próximos da galeria 

17-FG-1º, cuja distância linear é de 15m.  

O intervalo correspondente ao X2CL tem comprimento 21.02m, apresenta elevados 

valores de RQD (acima de 85%), grau de fraturamento intermediário, com espaçamento 

entre as descontinuidades variando de 6cm até 60cm. Todos os intervalos descritos 

nessa litologia apresentam maciço rochoso classe II.  

O intervalo correspondente à BIF, com comprimento total de 14.47m, está dividido em 

subintervalos devido ao alto grau de fraturamento promovido por discings. O PGS 

(Anexo III) desse furo mostra de forma visual e detalhada a correlação entre o alto grau 

de fraturamento e o baixo valor de RQD para os intervalos com identificação de 

discings. A Figura 4.2 mostra o intervalo correspondente ao discing (de 173.15m até 

177.27m) do furo BFGD3520. Verifica-se que o espaçamento entre as fraturas 

promovidas pela tensão é menor que 6,0cm. Embora o intervalo apresente alto grau de 

fraturamento, o maciço em geral possui classe II, devido à baixa persistência dessas 

fraturas, que são pontualmente causadas pela alta concentração de tensão local. 

 

 

Figura 4.2: Foto ilustrativa de parte do furo BFGD3520, mostrando intervalo de 

aproximadamente 4m com presença de discing. 
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4.3.2.4 Descrição Geotécnica do furo SERBUD0043 

O intervalo geotécnico descrito do furo SERBUD0043 foi delimitado entre 181.08m e 

206.15m (25.07m de comprimento). A distância média linear entre o intervalo descrito e 

a galeria 17-FG-1º é de aproximadamente 35m.  

O intervalo correspondente à BIF tem comprimento de 4.70m, com espaçamento médio 

entre as descontinuidades de 78cm, baixo grau de fraturamento, uma família de 

descontinuidade e alto valor de RQD, portanto sendo classificada como maciço classe I 

(rocha muito boa). 

Com relação à litologia X2CL, cujo intervalo descrito apresenta comprimento 1.15m, 

verifica-se baixo grau de fraturamento, com espaçamento médio entre as 

descontinuidades de aproximadamente 1m, com uma família de descontinuidades, 

apresenta alto valor de RQD e assim como a BIF, também é classificada como maciço 

classe I. 

Destaque para o intervalo correspondente à litologia MANX (de 186.30m até 187.65m), 

no qual se observa maciço classe III (qualidade de rocha média), com alto grau de 

fraturamento, sendo uma rocha fragmentada e baixo valor de RQD (5%). Refere-se à 

Zona de Intensa Quebra (ZIQ), como pode ser observado em detalhe na Figura 4.3. 

 

 

Figura 4.3: Foto ilustrativa de parte do furo SERBUD0043 representando Zona 

de Intensa Quebra (ZIQ), correspondendo ao intervalo de 1.35m descrito no 

MANX. 
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4.3.2.5 Descrição Geotécnica do furo BFGD3529 

O intervalo geotécnico descrito do furo BFGD3529 foi delimitado entre 155.08m e 

186.70m (31.62m de comprimento). Refere-se a um dos furos mais próximos da galeria 

17-FG-1º, cuja distância linear é de 10m. 

A litologia X2CL, correspondente ao intervalo de 155.08m até 164.25m (9.17m de 

comprimento), apresenta grau de fraturamento relativamente baixo, com o espaçamento 

entre as descontinuidades entre 20cm a 60cm, com uma família de descontinuidades 

mais juntas aleatórias e RQD acima de 90%, sendo classificado como maciço classe II.  

Destaque para o intervalo de xisto sulfetado, X2S (Figura 4.4) delimitado entre 168,28m 

e 170,08m, que se apresenta bastante fragmentado ao longo da foliação, sendo possível 

identificar zona de intensa quebra, com alto grau de fraturamento, espaçamento entre as 

descontinuidades entre 6cm e 20cm, baixo valor de RQD (aproximadamente 6%) e 

classificado como maciço classe III. 

 

 
Figura 4.4: Foto ilustrativa de parte do furo BFGD3529 representando região 

bastante fragmentada, correspondendo ao intervalo de 1.80m descrito no X2CL. 
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 4.3.2.6 Descrição Geotécnica do furo BFGD3542 

O intervalo geotécnico descrito do furo BFGD3542 é delimitado entre 179.75m e 

203.82m (24.07m de comprimento). A distância média linear entre o intervalo descrito e 

a galeria 17-FG-1º é de aproximadamente 35m.  

A litologia X2CL, correspondente aos intervalos, de 179,55m até 190,74m (10.99m de 

comprimento) e de 203,82m até 206,86 (3,04m de comprimento), apresenta grau de 

fraturamento médio, com o espaçamento entre as descontinuidades variando de 6cm até 

60cm, uma família de descontinuidades mais juntas aleatórias e RQD acima de 85%, 

sendo ambos intervalos classificados como maciço classe II. 

Com relação à descrição geotécnica na litologia BIF, observam-se tês intervalos: 

1) De 190,74m até 193,74m e 195m até 200.40m: 

Intervalos apresentam baixo grau de fraturamento, com espaçamento entre as 

descontinuidades de 20cm até 60cm, uma família de descontinuidades mais juntas 

aleatórias, RQD de 100%, sendo classificado como maciço classe I. 

2) De 193, 74m até 195m: 

Observa-se nesse intervalo presença marcada de discings, devido à alta concentração de 

tensão, com alto grau de fraturamento, espaçamento entre as descontinuidades menor 

que 6cm e até 10cm, uma família de descontinuidades mais juntas aleatórias, baixo 

valor de RQD (5%), entretanto, o alto valor da resistência e por serem fraturas 

ocasionadas por tensão (não persistentes), o maciço apresenta classe II. A Figura 4.5 

ilustra o intervalo descrito limitado por 1.26m de comprimento. 
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Figura 4.5: Foto ilustrativa de parte do furo BFGD3542, mostrando intervalo de 

BIF com 1.26m de comprimento (presença de discing). 

 

4.3.2.7 Descrição Geotécnica do furo SERBUD0053 

O intervalo geotécnico descrito do furo SERBUD0053 foi delimitado entre 200m e 

342.35m (142.35m de comprimento). Refere-se ao furo mais distante da galeria 17-FG-

1º (50m de distância média linear).  

A litologia BIF é delimitada pelas profundidades 214.46m até 284.12m (69.66m de 

comprimento – Figura 4.6). 
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Figura 4.6: Fotos ilustrativas de partes do furo SERBUD0053 mostrando 

presença de discings descritos na litologia BIF. 

 

Dentro da descrição geotécnica na litologia BIF, destacam-se tês intervalos: 

1) De 214.46m até 236.05m e 250.36m até 284.12m: 

Para esses intervalos o espaçamento médio entre a única família de descontinuidades é 

menor que 6cm, grau de fraturamento muito elevado (não persistentes, promovidas pela 

alta concentração de tensão local - formação de discings). O valor de RQD é 

relativamente baixo, chegando ao valor máximo de aproximadamente 9%, entretanto, 

devido ao alto valor da resistência da BIF e baixa persistência do fraturamento, o 

maciço rochoso apresenta classe II.  

A) Intervalo 203,20m até 221,91m, com início da litologia BIF a partir da 

profundidade 214,46m marcado em vermelho (Observa-se presença de 

discings ).

B) Intervalo de BIF delimitado pelas profundidades 221,91m e 236,70m. 

Destaque para a profundidade 236.05m na qual observa-se interrupçao 

da formação de discings .

C)  Intervalo de BIF delimitado pelas profundidades 236,70m e 253,05m. 

Destaque para a profundidade 250.36m na qual inicia-se novamente o 

fenômeno de discings .

D) Intervalo de BIF delimitado pelas profundidades 253,05m e 271,42m 

(Presença de discings  ao longo de todo intervalo).

214.46m

236.05m

250.36m
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2) De 236.05m até 250.36m: 

Intervalo apresenta espaçamento médio entre as descontinuidades variando de 20cm até 

1m, grau de fraturamento relativamente baixo, uma família de descontinuidade, com 

valor de RQD próximo de 80% e, portanto classificado como maciço classe I. 

O intervalo correspondente ao X2CL é delimitado pelas profundidades 304.36m e 

311.70m (7.34m de comprimento), apresenta baixo grau de fraturamento, com 

espaçamento entre as descontinuidades maiores que 2m, uma família de 

descontinuidade, RQD de 100%, sendo o maciço classificado como classe I. 

 

4.3.2.8   

O intervalo geotécnico descrito do furo SERBUD0056 é delimitado pelas profundidades 

190.33m e 233m (42.67m de comprimento). A distância média linear entre o intervalo 

descrito e a galeria 17-FG-1º é de aproximadamente 45m. 

A litologia BIF apresenta 3 distintos intervalos que serão descritos a seguir: 

1) De 202.54m até 203.85m: 

Intervalo apresenta espaçamento entre as descontinuidades variando de 6cm até 10cm, 

com presença de uma família de descontinuidades, não persistentes, formada pela alta 

concentração de tensão, presença de discings com início discreto em 202.54m, 

entretanto pode ser melhor visualizada a partir de 203.19m até 203.85m (Figura 4.7). 

Apresenta RQD de aproximadamente 30% e devido ao elevado valor de resistência e 

baixo valor de persistência das descontinuidades, o maciço rochoso está classificado 

como classe II.  
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Figura 4.7 Foto ilustrativa de parte do furo SERBUD0056, mostrando intervalo 

de BIF com aproximadamente 0,7m de comprimento com presença de discing 

dentro do intervalo delimitado pelas profundidades 202,54m e 203,85m. 

 

2) De 208.92m até 210.55m: 

Intervalo apresenta uma família de descontinuidade (So), cujo espaçamento médio varia 

entre 8cm e 15cm (Fig. 4-8), apresenta RQD com valor próximo de 70% e está 

classificado como maciço classe II. 

 

3) De 214.15m até 217.14m: 

Intervalo apresenta uma família de descontinuidade (So), cujo espaçamento médio varia 

entre 10cm e 20cm (Figura 4.8), apresenta RQD com valor próximo de 90% e está 

classificado como maciço classe I. 
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Figura 4.8: Foto ilustrativa de parte do furo SERBUD0056, mostrando intervalo de BIF 

com destaque para os intervalos 208.92m até 210.55m e 214.15m até 217.14m. 

 

A litologia X2CL apresenta características geotécnicas semelhantes para os seguintes 3 

intervalos distintos: 

1) De 199.56m até 202.54m. 

2) De 217.14m até 220.75m. 

3) De 223.85m até 233m.  

 

Em geral intervalos são marcados por uma família de descontinuidade, cujo 

espaçamento médio varia de 6cm até 60cm, apresenta RQD médio em torno de 90% e 

estão classificados como maciço classe II. 
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CAPÍTULO 5 

5 ZONA DE DANO  

Esse capítulo apresenta uma análise sobre a extensão do dano ocasionado ao maciço 

rochoso em profundidade (para dentro do maciço), decorrentes da abertura da galeria 

17-FG-1°. A Figura 5.1 mostra uma seção transversal dessa galeria, com destaque 

hachurado em vermelho para a zona de dano ao redor da escavação. 

 

Figura 5.1: Foto ilustrativa mostrando a zona de dano ao redor da galeria 17-FG-1º.  

 

Conforme mostrado nesse trabalho, em escavações subterrâneas, os danos causados por 

detonação (EDZCI) podem ser distinguidos daqueles causados por redistribuição de 

tensão induzida (EDZSI). Entretanto, esse trabalho considera uma única zona de dano, 

como sendo o conjunto dessas duas abordagens (EDZCI e EDZSI), de forma a combiná-

las em apenas uma terminologia, utilizada durante a descrição como EDZ (Excavation 

Damage Zone). A Figura 5.2 mostra a EDZ de forma localizada na galeria 17-FG-1º. 
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Figura 5.2: Foto ilustrativa de parede da galeria 17-FG-1º evidenciando a zona de dano 

EDZ localizada no X2CL. 
 

A EDZ é formada por rupturas promovidas pelos danos ocasionados ao maciço rochoso 

decorrentes de detonação e redistribuição de tensão. Ela se inicia na interface 

escavação-rocha, onde o grau de fraturamento é mais intenso, pois se refere a uma 

região de baixo confinamento. O aumento do confinamento se dá de forma progressiva 

com o aumento da profundidade no interior do maciço, o que acarreta na diminuição do 

grau de fraturamento. A partir desse limite de dano, promovido pela diferença de 

confinamento, são observadas apenas descontinuidades geológicas. 

A avaliação técnica para determinação do dimensionamento e limites da EDZ foi 

embasada nos seguintes modos de análise: 

 Modelagem computacional em duas dimensões de quatro seções transversais 

dispostas ao longo da galeria 17-FG-1º realizada no programa PHASE². 
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 Televisionamento de furos confeccionados e dispostos ao redor de uma das 

seções transversais à galeria 17-FG-1º. 

 Cálculo analítico proposto por Martin et al. (1999). 

 

5.1 MODELAGEM COMPUTACIONAL REALIZADA NO PROGRAMA 

PHASE² 

PHASE² é um software desenvolvido pela empresa Rockscience, que utiliza o método 

de elementos finitos (FEM), bidimensional, modelo elasto-plástico, aplicado para o 

cálculo de tensões e deslocamentos em torno de aberturas subterrâneas. 

Conforme Brady & Brown (1985), a base do método dos elementos finitos é a definição 

de um domínio de problemas circundante a uma escavação e a divisão do domínio em 

uma montagem discreta de interação dos elementos.  

A Figura 5.3a ilustra a secção transversal de uma abertura subterrânea gerada em um 

corpo infinito sujeito a tensões iniciais: Pxx, Pyy e Pxy.  

Na Figura 5.3b, o limite selecionado do domínio do problema é indicado, bem como 

condições na fronteira externa são prescritas de forma a tornar o problema estaticamente 

determinado. 

 

Figura 5.3: Desenvolvimento de um modelo de elementos finitos. (a) Domínio de 

estudo com seu estado inicial de tensão e uma escavação no seu interior. (b) Malha 

triangular de elementos finitos composta de 3 nós. (c) Elemento individualizado com 

suas respectivas componentes de força de deslocamentos dos nós. (Brady & Brown, 

1985). 
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O domínio foi dividido em um conjunto de elementos triangulares. Um elemento 

representativo do conjunto é ilustrado na Figura 5.3c, com os pontos i, j, k definindo os 

nós do elemento. O problema consiste em determinar o estado de tensões e os 

deslocamentos induzidos por escavações, através do conjunto de elementos finitos. A 

seguinte descrição do processo baseia-se na solução de Zienkiewicz (1977). 

Na formulação do deslocamento do método de elementos finitos considerado aqui, o 

primeiro passo é escolher um conjunto de funções que definem os componentes de 

deslocamento em qualquer ponto dentro de um elemento finito, em termos dos 

deslocamentos nodais. Os vários passos do processo de solução, em seguida, se 

desenvolvem a partir do campo de deslocamento imposto. 

Assim, uma vez que os componentes de deformação são definidos exclusivamente em 

termos de vários derivados dos deslocamentos, a variação de deslocamento imposta 

define o estado de tensão ao longo de um elemento.  

As deformações induzidas e as propriedades elásticas da forma em conjunto 

determinam as tensões induzidas em um elemento.  

O pressuposto no método dos elementos finitos é que a transmissão das forças internas 

entre as arestas adjacentes de elementos pode ser representada por interações entre seus 

nodos. É, portanto, necessário estabelecer expressões para força nodal, que 

estaticamente são equivalentes às forças que atuam entre os elementos ao longo das 

bordas. Assim, o procedimento visa analisar o problema contínuo (Figura 5.3a) em 

termos de conjuntos de forças e de deslocamentos nodais para o domínio discretizado 

(Figura 5.3b). O procedimento de solução aqui descrita, para fins de ilustração, 

considera a geometria com elemento triangular, a variação do deslocamento linear com 

respeito ao elemento intrínseco e a tensão resultante constante dentro de um elemento 

(Brady & Brown, 1985). 

 

5.1.1 Dados de entrada no programa PHASE² 

Devido às tensões na profundidade estudada (1126 m abaixo da superfície) serem 

capazes de causar rupturas no maciço no entorno das escavações, foram imputados 

parâmetros elasto-plásticos para as rochas, simulando o comportamento residual do 

maciço após a ruptura com a transferência de tensões para os pontos adjacentes, assim, 

considerando uma zona de influência mais realista. Em uma simulação considerando os 
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materiais com comportamento puramente elástico, as zonas de ruptura não iriam 

influenciar o maciço imediatamente próximo às mesmas. 

 

As propriedades mecânicas do material rochoso assumidas para a modelagem numérica 

são mostradas na Tabela 5.1. Os parâmetros utilizados nos modelos foram baseados em 

ensaios de laboratório e mapeamentos geológico-geotécnicos na mina Cuiabá, 

calculados no software RocData™ da Rocscience™ e calibrados no trabalho que a 

Coffey Mining realizou na mina em 2013 (retirado de Freire, 2016). Os dados de 

entrada estão detalhados na tabela a seguir: 

Tabela 5.1: Propriedades do maciço rochoso imputadas no programa PHASE² para 

modelagem numérica (modificada de Freire, 2016). 

Parâmetro Unidade 

Rocha 

Encaixante 
Minério 

Xisto BIF 

UCS MPa 65 220 

GSI - 60 73 

Módulo de Young (Maciço) GPa 20 40 

Razão de Poisson - 0.25 0.2 

mb (pico) - 2.7 9 

mb (residual) - 1 1.2 

s (pico) - 0.01 0.1 

s (residual) - 0.003 0.01 

 

Para fins de modelagem numérica, Freire (2016) assume a utilização de dados de tensão 

in situ da mina Cuiabá, do ano de 2004. O modelo adotado para o campo de tensões foi 

baseado na tensão vertical devido ao peso da coluna de rocha. Deste modo, estabelece-

se que o valor da tensão vertical aumenta linearmente com a profundidade, segundo a 

expressão σv = ρ.g.h. A tensão horizontal foi considerada 1,5 vezes o valor da tensão 

vertical, ou k = 1,5 (Tabelas 3.2 e 5.2). 
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Tabela 5.2: Dados de entrada no software – Campo de tensões (modificada de Freire, 

2016). 
Cota de referência (m) 1100 

σ1 na referência (MPa) 0 

σ2 na referência (MPa) 0 

σ3 na referência (MPa) 0 

Variação σ1 (MPa/m) -0,0405 

Variação σ2 (MPa/m) -0,027 

Variação σ3 (MPa/m) -0,027 

σ 1 trend 297 

σ 1 plunge (°) 5 

 

5.1.2 Isotropia 

As unidades do maciço rochoso foram tratadas no modelo como meios contínuos, 

isotrópicos e homogêneos, pois já existe a penalização pelo GSI segundo dados de 

mapeamento de campo, que incluem descontinuidades, RQD, dentre outros. 

5.1.3 Avaliação dos resultados de modelagem numérica 

Na avaliação dos resultados foi utilizado o fator de segurança computado pelo software, 

que calcula a ruptura do maciço considerando os parâmetros de resistência do mesmo, 

tensão induzida e tensão confinante. Este método assume que o caminho do maciço até 

a ruptura ocorre através do aumento da tensão principal com influência direta do 

confinamento atuante. 

Com a utilização de parâmetros residuais na análise, o Fator de Segurança (SF) 

permanece com valores próximos a 1.0 na zona plastificada, pois o elemento com 

ruptura passa a responder à solicitação do meio com parâmetros residuais, transferindo a 

carga para os elementos adjacentes. Desta forma, é considerado na análise o limite de 

SF=1.1 entre a zona plastificada (quebrada) e a zona intacta. 
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A seguir será apresentado o processo realizado para obtenção do limite de dano no 

maciço (com ênfase ao dano ocasionado por tração), através da modelagem numérica 

realizada em seções ao longo da galeria estudada. 

5.1.4 Localização das seções para avaliação da zona de dano através do programa 

PHASE² 

Para determinação do limite da zona de danos através do programa PHASE², foram 

confeccionadas quatro seções transversais à galeria 17-FG-1º (Figura 5.4), 

estrategicamente dispostas em locais em que foi observada, durante o mapeamento 

geomecânico, presença de fraturas de tensão e dano ocasionado por detonação (Figura 

3.3).  

 

 

Figura 5.4: Localização das seções para modelagem numérica realizada no programa 

PHASE². 

 

A Tabela 5.3 mostra a relação entre os pontos mapeados na galeria 17-FG-1º e as 

respectivas seções escolhidas, apresentando o número de famílias de descontinuidades 

(Jn), bem como os valores de RQD e GSI desses pontos. Inicialmente as seções foram 
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marcadas em campo, levantadas pela equipe de topografia e repassadas em formato 

“dxf”. Sendo assim, utilizadas como parâmetro de entrada para análise e avaliação 

computacional no programa PHASE². 

 

Tabela 5.3: Relação entre pontos mapeados e escolha das seções transversais à galeria 

17-FG-1º, com base nos valores de Jn, RQD e GSI. 

Ponto de mapeamento Jn 
RQD 

(%) 
GSI 

Seção para avaliação 

numérica 

11 9 58 73 Seção 1 

12 9 63 74 Seção 2 

15 9 56 73 Seção 3 

16 9 55 73 Seção 4 

 

5.1.5 Interpretação do modelo numérico realizado no programa PHASE² 

A partir dos dados de saída da modelagem numérica realizada nas quatro seções 

levantadas, focado na análise de ruptura por tração, tornou-se possível mensurar o limite 

da zona de dano iniciando-se no entorno da galeria e em profundidade para dentro do 

maciço. Importante ressaltar que o resultado mostra uma variação em termos 

percentuais de ruptura ao redor da escavação, sendo as mesmas diferenciadas em 

ruptura por tração (símbolo círculo) e por cisalhamento (símbolo x). A análise ainda 

permitiu verificar que à medida que o confinamento aumenta, o nível de ruptura diminui 

progressivamente, com variação em termos percentuais (100% - cor vermelha), 

chegando a 0% (em profundidade para dentro do maciço rochoso – cor azul). A linha 

em verde (Figura 5.5) mostra o limite entre a BIF e suas encaixantes (xisto).  

A seguir será mostrado o resultado dos modelos computacionais com a média do valor 

medido da zona de dano por tração em cada seção estudada com diferenciação para o 

tipo litológico. 

5.1.5.1 Seção 1 

A Figura 5.5 mostra o modelo numérico realizado na seção 1, cujo nível de ruptura por 

tração está pontualmente presente no teto e piso da galeria. Praticamente toda a seção 



104 
 

está inserida no corpo de minério (BIF) e observa-se que o limite de ruptura por tração 

para dentro do maciço presente no teto e piso varia com média aproximada de 42cm. Já 

com relação à litologia X2CL, o valor médio do dano no maciço promovido por ruptura 

por tração é de aproximadamente 70cm.  

 

Figura 5.5: Modelo numérico realizado no programa PHASE² mostrando ruptura por 

tração e cisalhamento em profundidade para dentro do maciço rochoso - Seção 1. 

 

5.1.5.2 Seção 2 

A Figura 5.6 mostra o modelo numérico realizado na seção 2, com nível de ruptura 

distribuído ao redor de toda a galeria. Nota-se que a seção está inserida tanto no xisto 

quanto na BIF, mostrando que a maior concentração de rupturas promovidas por 

cisalhamento e tração está localizada no xisto. O limite médio de ruptura por tração 

desde o redor da escavação é de aproximadamente 43cm para o xisto e 34cm para BIF.  
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Figura 5.6: Modelo numérico realizado no programa PHASE² mostrando ruptura por 

tração e cisalhamento em profundidade para dentro do maciço rochoso - Seção 2. 

 

5.1.5.3 Seção 3 

A Figura 5.7 mostra o modelo numérico realizado na seção 3, na qual se observa 

presença de ruptura por tração e cisalhamento no entorno da maior parte da escavação. 

A seção está praticamente toda inserida na BIF, entretanto mostra pontos onde há 

presença de xisto (teto, piso e parte da lateral direita). O limite médio de ruptura 

promovida por tração no xisto (teto e piso) é de aproximadamente 47cm, enquanto que 

na BIF esse limite é inferior, com valor próximo de 35cm. 
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Figura 5.7: Modelo numérico realizado no programa PHASE² mostrando ruptura por 

tração e cisalhamento em profundidade para dentro do maciço rochoso - Seção 3. 
 

5.1.5.4 Seção 4 

A Figura 5.8 mostra o modelo numérico realizado na seção 4, no qual se observa 

presença de ruptura por tração e cisalhamento no entorno de partes da escavação 

correspondentes ao xisto (teto, piso e lateral direita). Esse resultado assemelha-se ao da 

seção 3, devido à proximidade entre as mesmas (Figura 5.4). O limite médio de ruptura 

promovidas por tração no xisto é de aproximadamente 42  cm para o teto e 40cm para o 

piso, enquanto que na BIF esse limite tem valor próximo de 31 cm. 
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Figura 5.8: Modelo numérico realizado no programa PHASE² mostrando ruptura por 

tração e cisalhamento em profundidade para dentro do maciço rochoso - Seção 4. 

 

5.2 TELEVISIONAMENTO DE FUROS  

A equipe de mecânica de rochas da mina Cuiabá tem realizado de forma periódica o 

monitoramento do maciço rochoso através da visualização do comportamento 

deformacional da rocha, através de inspeção com microcâmera (Figura 5.9 A e B) em 

furos confeccionados no maciço rochoso. 

(A) 

 

(B) 

 

Figura 5.9: Fotos ilustrativas mostrando em (A) a microcâmera utilizada na mina 

Cuiabá e em (B) a equipe de mecânica de rochas realizando atividade de monitoramento 
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de deformação do maciço rochoso. 

A microcâmera de furo é inserida em um furo e seu cabeçote pode ser girado para 

visualizar, fotografar ou televisionar as paredes ao longo da extensão do furo (Cota, 

2011). Dessa forma é possível determinar em profundidade possíveis cisalhamentos 

entre descontinuidades, bem como evolução de ruptura e contatos litológicos. De acordo 

com o autor, a mina Cuiabá construiu, a partir de vários televisionamentos com registros 

regulares de identificação de ruptura e cisalhamentos, uma escala visual, que permite 

distinguir entre magnitudes diferentes das quebras e cisalhamentos identificados pelo 

televisionamento (Figura 5.10). 

 

Figura 5.10: Escala visual de quebra/cisalhamento utilizado no televisionamento de 

furos na mina Cuiabá (Cota, 2011). 

 

5.2.1 Avaliação do limite da zona de danos através de televisionamento de furos  

A utilização da microcâmera de televisionamento de furos foi de extrema importância 

para mensurar a extensão da zona de dano (EDZ) em profundidade, no interior do 

maciço, pois permitiu realizar de forma prática e precisa sua medição pontual, 

especificamente no entorno da seção 1 (Figura 5.4) localizada na galeria 17-FG-1º. A 

escolha da seção 1 para confecção dos furos de microfilmagem foi motivada pelo fato 

de a mesma estar inserida, em maior parte, na BIF, litologia na qual se observaram 

quantidade significante de ruptura por tração durante o mapeamento geomecânico e 
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presença de discings em vários testemunhos de sondagem cuja descrição geotécnica foi 

utilizada nesse trabalho.   

A Figura 5.11 ilustra de forma esquemática a distribuição espacial dos furos de 

microfilmagem ao redor da seção 1, com descrição do comprimento de cada furo 

executado. Os furos foram confeccionados com diâmetro de 51mm. 

 

Figura 5.11: Localização dos quatro furos confeccionados ao redor da seção 1 para 

verificação da extensão da zona de dano (EDZ) através do processo de microfilmagem. 

Denominação e respectivo comprimento: Furo 1 – F1: 3.90m, Furo 2 – F2: 3.78m, Furo 

3 – F3: 3.43m e Furo 4 – F4: 3.54m. 

 

Através da microfilmagem, foi possível determinar o limite de EDZ em profundidade 

para cada furo, mostrando o processo de degradação ao redor do limite de escavação do 

maciço rochoso. A Figura 5.12 apresenta o limite de dano obtido pela microfilmagem 

dos furos confeccionados no entorno da seção 1. 
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Figura 5.12: Limite de dano mensurado da EDZ em profundidade para dentro do 

maciço dos furos F1, F2, F3 e F4 confeccionados no entorno da seção 1. 

A partir dos resultados tornou-se possível mensurar de forma pontual em cada furo, o 

limite da zona de danos no entorno da seção 1. Sendo assim, verifica-se que o limite 

médio da EDZ no entorno da seção 1 é de aproximadamente 35 cm. 

5.3 AVALIAÇÃO ANALÍTICA 

Como descrito no capítulo 2 dessa dissertação, a propagação de fraturas no estágio de 

fragmentação do maciço ao redor da escavação (quebras por tração) é limitada pelo 

aumento do grau de confinamento no interior do maciço, apresenta geometria específica 

e, em profundidade 𝐷𝑓, onde há estabilização dessa propagação, Martin et al. (1999) 

propõem pela relação matemática (equação 14) o cálculo desse limite. O mesmo será 

apresentado a seguir como estudo de caso realizado para a galeria 17-FG-1º, com 

avaliação embasada nos parâmetros de resistência da litologia BIF.  

Os dados de entrada utilizados para o cálculo analítico (𝜎1, 𝜎3, RCU da rocha intacta – 

BIF) são os mesmos apresentados no capítulo 3 dessa dissertação (Tabelas 3.1 e 3.2). 

Assim, considerando uma escavação circular de raio a = 2.75 m e substituindo esses 

dados na equação 2.14, temos que: 

𝜎𝑚𝑎𝑥 = 121.36 MPa 

𝐷𝑓 = 24 cm, conforme Martin et al., 1999 a margem de erro pode ter variação de 10 cm, 

ou seja o valor de  𝐷𝑓 está entre 14 cm e 34 cm.  

Microfilmagem Furo Microfilmagem Limite de dano

F3 23cm

F4 35cm

Limite de dano

35cm

47cm

F1

F2

Furo
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CAPÍTULO 6 

6 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

Este capítulo apresenta a discussão dos resultados obtidos através do trabalho realizado 

e será desenvolvido com foco nos objetivos estabelecidos para essa pesquisa, de acordo 

com os tópicos que seguem: 

 Apresentar a comparação dos resultados da classificação geomecânica do 

mapeamento in situ da galeria 17-FG-1º, considerando e não o grau de 

fraturamento do maciço. 

 Apresentar os fatores de correlação para as litologias observadas na área de 

estudo, obtidos através da comparação entre os resultados de caracterização 

geomecânica, considerando e não o grau de fraturamento do maciço rochoso. 

 Apresentar os fatores de correlação para as litologias observadas na área de 

estudo, utilizando a comparação entre os resultados de caracterização do maciço 

rochoso, obtidos pelo mapeamento geomecânico in situ da galeria 17-FG-1º e 

pela descrição geotécnica de testemunhos de sondagem próximos a essa galeria. 

 Definição do limite de dano causado ao maciço rochoso devido à abertura da 

galeria 17-FG-1º, decorrente da redistribuição de tensão e do impacto causado 

pela detonação. 
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6.1 COMPARAÇÃO DO MAPEAMENTO IN SITU CONSIDERANDO E NÃO O 

GRAU DE FRATURAMENTO DO MACIÇO ROCHOSO 

Esse tópico apresenta a comparação entre a classificação do maciço rochoso da galeria 

17-FG-1º obtida pelo método Q (Tunnelling Quality Index, Barton et al., 1974), na qual 

utilizou-se como base a avaliação dos mapas geomecânicos dessa área considerando e 

não o grau de fraturamento do maciço rochoso. A seguir será explicada a forma de 

tratamento dos dados para um melhor entendimento dos resultados. 

O mapa geomecânico mostrando a classificação do maciço pelo método Q de Barton 

(Anexo I.2) é utilizado como base para efeito comparativo, no qual se considera o 

fraturamento no entorno da galeria estudada. 

Conforme mostrado no capítulo 5 dessa dissertação, o fraturamento mapeado no 

entorno da escavação 17-FG-1º apresenta baixa persistência no interior do maciço, com 

zona de dano limitada. Além desse fato, o subparalelismo entre os planos de fraturas 

mapeados e a direção de abertura das galerias (capítulo 3) aponta que o fraturamento no 

entorno da galeria 17-FG-1º é promovido pela alta concentração de tensão local, no qual 

há formação de rupturas por tração (capítulo 2). Essas rupturas não devem ser 

entendidas como descontinuidades geológicas, embora penalizem a classificação do 

maciço rochoso, com redução de sua qualidade. Dessa forma, a classificação do maciço 

desconsiderando o grau de fraturamento está diretamente relacionada com a 

desconsideração das fraturas promovidas por tensão mapeadas no entorno da galeria. 

Ou seja, a classificação do maciço obtida pela desconsideração das fraturas promovidas 

por tensão equivale à classificação no interior do maciço rochoso, para além da zona de 

dano estudada no capítulo 5.   

Os dados de fraturamento estão diretamente relacionados com os parâmetros de entrada 

para caracterização e classificação do maciço, RQD e Jn, os quais determinam as 

dimensões dos blocos de rocha e correlacionam, respectivamente, a qualidade da rocha 

e o número de famílias de descontinuidades.  

A proposta de comparação entre os valores da classificação do maciço, considerando e 

não o grau de fraturamento no entorno da escavação, está embasada na modificação dos 

parâmetros de entrada do RQD e do Jn.  
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Conforme descrito no capítulo 2 e ilustrado pela Figura 2.6, o cálculo do RQD baseia-se 

nos dados de campo, no que condiz à medição do espaçamento médio entre as 

descontinuidades (S1, S2 e S3). Ressalta-se que para esse trabalho considera-se S1 como 

sendo o espaçamento médio entre descontinuidades geológicas (Sn e So), enquanto S2 e 

S3 referem-se aos espaçamentos médios entre as fraturas promovidas por tensão (Fr). 

Sendo assim, para efeito comparativo, a desconsideração do fraturamento promovido 

por tensão leva em consideração que para o cálculo de Jv os valores de 1/S2 e 1/S3 

tendem a zero, portanto S2 e S3 tendendo a um alto valor, que foi admitido como 100 m 

para esse trabalho.  Ou seja, nas direções marcadas por fraturamento promovido por 

tensão não há presença de descontinuidades em espaçamento de até 100 m. Dessa 

forma, desconsiderando o grau de fraturamento do maciço promovido por redistribuição 

de tensão. 

Com relação ao número de famílias de descontinuidade (Jn), houve diferenciação para 

os dados de entrada cuja classificação do maciço considera o grau de fraturamento. Para 

litologia X2CL o valor assumido é 12 (três famílias de descontinuidades mais juntas 

aleatórias – Tabela 2.4), enquanto que para BIF o valor de entrada é 9 (três famílias de 

descontinuidades – Tabela 2.4). Em campo, verifica-se que a litologia X2CL é 

diretamente mais impactada por detonação quando comparada com a BIF. Fato esse que 

explica a diferença entre os valores de entrada de Jn para essas litologias, em que se 

observam juntas aleatórias no X2CL, entretanto não observáveis na BIF. A Tabela 3.1 

mostra que o X2CL apresenta menor resistência em comparação à BIF, sendo esse o 

motivo para formação de juntas aleatórias no X2CL promovidas por detonação. 

 No que concerne à classificação do maciço desconsiderando o grau de fraturamento, os 

dados de entrada para o parâmetro Jn foram considerados da seguinte maneira: Para a 

litologia X2CL o valor admitido é 3 (uma família de descontinuidades mais juntas 

aleatórias – Tabela 2.4), enquanto que para BIF o valor de entrada é 2 (uma família de 

descontinuidades – Tabela 2.4). Nesse caso, as descontinuidades referentes ao 

fraturamento promovido por tensão foram desconsideradas, levando-se em conta apenas 

as descontinuidades geológicas e o impacto da detonação que promove juntas aleatórias 

na litologia X2CL. 
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Assim, obtiveram-se os resultados da caracterização e classificação geomecânica para a 

galeria estudada, desconsiderando o grau de fraturamento promovido por tensão, que 

podem ser consultados na tabela do Anexo I.3. 

 

A partir dos dados obtidos, tornou-se possível confeccionar o mapa de classificação 

geomecânica desconsiderando as fraturas promovidas por tensão, que serviu como base 

de comparação com aquele em que se considera o grau de fraturamento no entorno da 

galeria 17-FG-1º (Anexo I.4). 

Em geral, a classificação Q da maior parte dos pontos mapeados no X2CL, enquadrados 

como rocha muito ruim no mapeamento inicial (considerando fraturas promovidas por 

tensão), foi elevada ao intervalo de rocha ruim na classificação Q (desconsiderando 

fraturas promovidas por tensão). Para os pontos 1, 2, 4 e 19, também mapeados no 

X2CL, observa-se melhora significativa na qualidade do maciço rochoso, com alteração 

de rocha muito ruim (considerando fraturas promovidas por tensão) para rocha de 

qualidade regular na escala Q de classificação geomecânica (desconsiderando fraturas 

promovidas por tensão).  

Com relação à litologia BIF, verifica-se que em todos os pontos o maciço rochoso tem 

qualidade de rocha ruim (classificação Q considerando fraturas promovidas por tensão). 

Entretanto, após a modificação dos parâmetros de entrada RQD e Jn (desconsiderando o 

fraturamento promovido por tensão), a qualidade da BIF nesses pontos passa a ser como 

maciço rochoso bom. 

6.2 FATOR DE CORRELAÇÃO  

O fator de correlação (FC) foi determinado através da comparação dos resultados de 

caracterização do maciço rochoso obtidos tanto pelo sistema GSI (RMR) quanto pelo 

GSI (Q’). A necessidade de criar fatores de correlação para diferentes litologias na mina 

Cuiabá é fundamental para mensurar em termos percentuais o processo de degradação 

do maciço, promovido pela influência da detonação e da redistribuição de tensão 

quando há abertura de uma escavação. O método de cálculo do FC será explicado a 

seguir, que se baseia em duas maneiras distintas utilizadas nesse trabalho de se 

comparar a caracterização do maciço rochoso.  
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 FC obtido pela comparação entre a caracterização do maciço considerando e 

não o grau de fraturamento: 

 

𝐹𝐶(%) =
𝐺𝑆𝐼(𝐷𝑒𝑠𝑐𝑜𝑛𝑠.  𝑔𝑟𝑎𝑢 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜)− 𝐺𝑆𝐼(𝐶𝑜𝑛𝑠.  𝑔𝑟𝑎𝑢 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜)

𝐺𝑆𝐼(𝐶𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑔𝑟𝑎𝑢 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜)
                

(6.1) 

 

A Equação 6.1 mostra que a partir dos dados de entrada de caracterização do maciço, a 

depender do sistema estudado (GSI-RMR ou GSI-Q’, considerando e não o grau de 

fraturamento), os resultados de saída terão FC calculados para cada litologia (X2CL e 

BIF) em cada ponto mapeado. Todos os dados de entrada podem ser consultados no 

anexo I. 

 

 FC obtido pela comparação entre os diferentes métodos de caracterização do 

maciço rochoso: antes e depois da abertura da galeria 17-FG-1º: 

O objetivo é comparar a caracterização do maciço antes da abertura da galeria 

(descrição geotécnica) com aquela realizada após a abertura da galeria (mapeamento 

geomecânico) e propor pelos métodos GSI (RMR) e GSI (Q’), fatores de correlação que 

mensurem a degradação do maciço após a abertura da galeria. Sendo assim, para cada 

litologia observada no mapeamento será determinado FC calculado a partir da seguinte 

equação: 

 

𝐹𝐶(%) =
𝑀é𝑑𝑖𝑎 𝐺𝑆𝐼(𝐷𝑒𝑠𝑐𝑟𝑖çã𝑜  𝐺𝑒𝑜𝑡é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑎)− 𝑀é𝑑𝑖𝑎 𝐺𝑆𝐼(𝑀𝑎𝑝𝑒𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑖𝑛 𝑠𝑖𝑡𝑢)

𝑀é𝑑𝑖𝑎 𝐺𝑆𝐼(𝑀𝑎𝑝𝑒𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑖𝑛 𝑠𝑖𝑡𝑢)
                  (6.2) 

 

Os resultados dos dados da caracterização do maciço antes da abertura da galeria 

(descrição geotécnica dos 08 furos de sondagem próximos à galeria 17-FG-1º) e os 

dados de mapeamento in situ, obtidos pelos sistemas GSI (RMR) e GSI (Q’) podem ser 

acessados nos anexos II e I, respectivamente.      
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6.2.1 Fator de correlação utilizando comparação do mapeamento in situ 

considerando e não o grau de fraturamento do maciço rochoso  

A partir das informações de caracterização do maciço obtidas pelos métodos GSI 

(RMR) e GSI (Q’), tornou-se possível criar fatores de correlação para os pontos 

mapeados, em termos percentuais, através da comparação dos resultados de 

caracterização do maciço considerando e não o grau de fraturamento ao redor da 

escavação. Assim, utilizando a equação 6.1, foram calculados FC para as litologias 

mapeadas, baseados na caracterização GSI (RMR) e GSI (Q’), considerando e não o 

grau de fraturamento que serão apresentados a seguir. 

6.2.1.1 GSI (RMR) – Considerando e não o grau de faturamento 

Os dados de caracterização do maciço pelo sistema GSI (RMR) foram obtidos através 

da Equação 2.7 (capítulo 2), podem ser acessados no anexo I e os resultados 

considerando e não o grau de fraturamento ao redor da escavação estão plotados no 

gráfico da Figura 6.1 a seguir. 

 

Figura 6.1: Resultado dos dados da caracterização do maciço pelo método GSI (RMR) 

para os 19 pontos mapeados, considerando e não o grau de fraturamento separados por 

intervalos litológicos X2CL e BIF. Pontos 1, 3, 9, 11, 15 e 16 apresentaram o mesmo 

valor de GSI (RMR) considerando e não o grau de fraturamento, portanto estão 

sobrepostos. 
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A Figura 6.1 mostra que a modificação do parâmetro RQD para diferenciação do grau 

de fraturamento do maciço rochoso contribuiu pouco para alteração na caracterização 

do maciço através do sistema GSI (RMR). Para a litologia X2CL, a diferença máxima 

nos valores de GSI (RMR) foi de ordem 6 (pontos 2, 4, 5, 6, 7, 8, 13 e 19), enquanto 

que para os pontos mapeados na BIF, essa diferença foi de ordem 4 (pontos 10, 12, 14, 

17 e 18). 

Esse resultado já era esperado, devido aos intervalos de RQD estabelecidos no método 

de caracterização RMR serem espaçados em até 25% (Tabela 2.2, item RQD) e, 

portanto uma baixa variação do RQD pode ocorrer de manter a mesma nota do RMR 

correspondente a esse parâmetro, não modificando o resultado final da caracterização. A 

maior alteração no parâmetro RQD para esse trabalho ocorreu para o ponto 6, com 

variação em 20% do valor de RQD considerando e não o grau de fraturamento do 

maciço. 

Sendo assim, o FC calculado pela Equação 6.1, apresenta baixa variação percentual, 

conforme pode ser visualizado na Figura 6.2. 

 

Figura 6.2: Fatores de correlação em termos percentuais calculados pela comparação 

dos resultados de caracterização do maciço pelo método GSI(RMR) para os 19 pontos 

mapeados considerando e não o grau de fraturamento no entorno da escavação 17-FG-

1º. Variação percentual igual a zero para os pontos 1, 3, 9, 11, 15 e 16 (mesmo valor de 

GSI-RMR considerando e não fraturas por tensão em cada ponto). 
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Portanto, pelo sistema de caracterização GSI (RMR), considerando e não o grau de 

fraturamento no entorno da galeria 17-FG-1º, observa-se uma variação percentual entre 

0% e 12% para os pontos mapeados no X2CL e entre 0% e 6% para aqueles mapeados 

na BIF. A média percentual geral dos 11 pontos mapeados no X2CL é 7%, enquanto 

que para os 8 pontos mapeados na BIF é 4%. 

6.2.1.2 GSI (Q’) – Considerando e não o grau de faturamento 

Os dados de caracterização do maciço pelo sistema GSI (Q’) foram obtidos através da 

Equação 2.8 (capítulo 2), podem ser acessados no anexo I e os resultados considerando 

e não o grau de fraturamento ao redor da escavação estão plotados em gráfico da Figura 

6.3 a seguir. 

 

 

Figura 6.3: Resultado dos dados da caracterização do maciço pelo método GSI (Q’) 

para os 19 pontos mapeados, considerando e não o grau de fraturamento separados por 

intervalos litológicos X2CL e BIF. 

 

A Figura 6.3 mostra uma melhor representatividade no que diz respeito à diferenciação 

entre a caracterização do maciço pelo método GSI (Q’) considerando e não o grau de 

fraturamento do maciço rochoso. Leva-se em conta que para obtenção desses resultados 

houve modificação nos dados de entrada tanto do parâmetro RQD quanto do parâmetro 

Jn.  
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Verifica-se que, para litologia X2CL, existe uma variação significante entre os valores 

de GSI (Q’) obtida pela comparação considerando e não o grau de fraturamento. Em 

geral, para essa litologia, a caracterização considerando o grau de fraturamento por 

tensão no entorno do maciço apresenta valor médio de GSI (Q’) de aproximadamente 

59, enquanto que, quando se desconsidera o grau de fraturamento, essa média aumenta 

para aproximadamente 74, acarretando em uma variação média entre os valores de GSI 

(Q’) de aproximadamente 15 pontos.  

Com relação à BIF verifica-se um valor médio de GSI (Q’), considerando o grau de 

fraturamento do maciço, de aproximadamente 73, enquanto que desconsiderando o grau 

de fraturamento do maciço esse valor aumenta para 89, acarretando em uma variação 

média entre os valores de GSI (Q’) de aproximadamente 16 pontos. 

A partir da Equação 6.1 e utilizando dados de GSI (Q’) considerando e não o grau de 

fraturamento em torno da escavação (anexo I), tornou-se possível estabelecer fatores de 

correlação em termos percentuais para cada ponto e litologia mapeados (Figura 6.4). 

 

Figura 6.4: Fatores de correlação em termos percentuais calculados pela comparação 

dos resultados de caracterização do maciço pelo método GSI (Q’) para os 19 pontos 

mapeados considerando e não o grau de fraturamento no entorno da escavação 17-FG-

1º. 

Portanto, pelo método de caracterização GSI (Q’), considerando e não o grau de 

fraturamento no entorno da galeria 17-FG-1º, observa-se uma variação percentual entre 

21% e 32% para os pontos mapeados no X2CL e para aqueles mapeados na BIF, a 

variação percentual apresenta-se praticamente constante com valor de aproximadamente 
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20%. A média percentual geral dos 11 pontos mapeados no X2CL é 27%, enquanto que 

para os 8 pontos mapeados na BIF é 22%. 

6.2.2 Fator de correlação utilizando comparação entre a caracterização do maciço 

obtida pelo mapeamento geomecânico in situ e a descrição geotécnica de 

testemunhos de sondagem 

Esse item apresenta o FC utilizando a comparação entre a caracterização do maciço 

rochoso obtida pelo mapeamento in situ da galeria 17-FG-1º (capítulo 3) e aquela obtida 

pela descrição geotécnica de testemunhos de sondagem localizados próximo ao entorno 

da escavação estudada (capítulo 4). Em termos percentuais serão determinados dois 

valores de FC para a mesma litologia avaliada, a depender do sistema de caracterização 

utilizado para comparação: GSI (RMR) e GSI (Q’). 

No que concerne à caracterização do maciço através da descrição geotécnica de 

testemunhos, a base de entrada de dados na equação 6.2 para obtenção do FC é a média 

dos valores de GSI (RMR) e GSI (Q’) obtida dos 08 furos de sondagem descritos no 

capítulo 4, com ênfase para as litologias X2CL e BIF (mesmas litologias observadas no 

mapeamento geomecânico). Já com relação à caracterização do maciço realizada através 

do mapeamento in situ, a base de entrada de dados na equação 23 é a média dos valores 

de GSI (RMR) e GSI (Q’) obtida para os 19 pontos mapeados no X2CL e na BIF.  

Com relação à BIF, para uma boa confiança e entendimento dos resultados, o FC será 

diferenciado pela presença de discings, fenômeno de empastilhamento que ocorre 

durante sondagem devido à alta concentração pontual de tensão (capítulo 2). 

A seguir serão apresentados os fatores de correlação entre a caracterização do maciço 

antes e após a abertura da escavação 17-FG-1º, diferenciados por litologia (X2CL e 

BIF). 

6.2.2.1 Fator de correlação obtido para a litologia X2CL 

A Tabela 6.1 apresenta os dados de entrada para o cálculo do FC para a litologia X2CL, 

conforme relação apresentada na equação 6.2, de forma separada para cada sistema de 

caracterização utilizado: GSI (RMR) e GSI (Q’). Mostra também o valor médio do GSI 

determinado pelo mapeamento in situ, bem como o valor médio do GSI obtido pela 

descrição geotécnica de testemunhos de sondagem. A partir desses dados criou-se o FC 
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para o X2CL, que representa a degradação do maciço para essa litologia, em termos 

percentuais, decorrente da abertura da galeria 17-FG-1º. 

Tabela 6.1: Tabela mostrando dados de entrada para cálculo do fator de correlação com 

valores percentuais de degradação do maciço rochoso (X2CL) após abertura da galeria 

17-FG-1º. 

 

 

Observa-se que a Tabela 6.1 apresenta fatores de correlação para a litologia X2CL com 

resultados diferentes entre os sistemas de caracterização do maciço. Com relação ao 

sistema de caracterização GSI (RMR), o FC obtido mostra que a abertura da galeria 17-

FG-1º promoveu uma degradação no maciço de aproximadamente 37%, enquanto que 

para o sistema de caracterização GSI (Q’) essa degradação é próxima de 44%. 

Considera-se, portanto que para a litologia X2CL o intervalo percentual de degradação 

do maciço decorrente da abertura da galeria 17-FG-1º está entre 37% e 44%.  

A Figura 6.5 mostra a comparação entre parte do furo de sondagem BFGD3520 e o 

ponto 9 de mapeamento. O intervalo geotécnico definido para o furo em questão é 

composto por X2CL, está limitado pelas profundidades 155.20m até 170.18m e 

apresenta GSI (Q’) com valor próximo de 87. Verifica-se uma degradação do maciço 

rochoso para essa litologia de aproximadamente 40% após abertura da galeria 17-FG-1º, 

com redução do GSI (Q’) para 62 (ponto 4 de mapeamento).  

 

Método de caracterização
Valor médio GSI obtido pelo 

mapeamento in situ

Valor médio GSI obtido pela 

descrição geotécnica de 

testemunhos de sondagem

Fator de correlação 

X2CL (%)

GSI (RMR) 51 70 37%

GSI (Q') 59 85 44%

Fator de correlação X2CL
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Figura 6.5: Comparação entre o intervalo geotécnico do furo BFGD3520 (de 159.59m 

até 168.99m) e mapeamento in situ. Quadro com fotos da litologia X2CL antes da 

abertura da escavação GSI (Q’) próximo de 87 (testemunhos de sondagem), com 

decaimento do valor de GSI (Q’) para 62 após abertura da galeria 17-FG-1º (Ponto 4 de 

mapeamento). 

 

6.2.2.2 Fator de correlação obtido para a litologia BIF – desconsiderando o 

fenômeno de discings 

A Tabela 6.2 apresenta os dados de entrada para o cálculo do FC para a litologia BIF, 

conforme relação apresentada na Equação 6.2, de forma separada para cada sistema de 

caracterização utilizado: GSI (RMR) e GSI (Q’). Mostra também o valor médio do GSI 

determinado pelo mapeamento in situ, bem como o valor médio do GSI obtido pela 

descrição geotécnica de testemunhos de sondagem. Importante ressaltar que essa 

avaliação não levou em conta os intervalos geotécnicos na BIF com presença de 

discings. A partir desses dados criou-se o FC para a BIF, que representa a degradação 

do maciço para essa litologia, em termos percentuais, decorrente da abertura da galeria 

17-FG-1º. 
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Tabela 6.2: Tabela mostrando dados de entrada para o cálculo do fator de correlação 

com valores percentuais de degradação do maciço rochoso (BIF) após abertura da 

galeria 17-FG-1º. Intervalos geotécnicos com presença de discings não são 

considerados. 

 

 

Observa-se que a Tabela 6.2 apresenta fatores de correlação para a litologia BIF, com 

resultados diferentes entre os sistemas de caracterização do maciço. Com relação ao 

sistema de caracterização GSI (RMR), o FC obtido mostra que a abertura da galeria 17-

FG-1º promoveu uma degradação no maciço de aproximadamente 9%, enquanto que 

para o sistema de caracterização GSI (Q’) essa degradação é próxima de 12%. 

Considera-se, portanto que para a litologia BIF o intervalo percentual de degradação do 

maciço decorrente da abertura da galeria está entre 9% e 12%. 

A Figura 6.6 mostra a comparação entre parte do furo de sondagem SERBUD0043 e o 

ponto 15 de mapeamento. O intervalo geotécnico definido para o furo em questão é 

composto por BIF, está limitado pelas profundidades 189.70m até 194.40m e apresenta 

GSI (Q’) com valor próximo de 80. Verifica-se uma degradação do maciço rochoso na 

BIF de aproximadamente 11% após abertura da galeria 17-FG-1º, com redução do GSI 

(Q’) para 72 (ponto 15 de mapeamento).  

 

 

Método de caracterização
Valor médio GSI obtido pelo 

mapeamento in situ

Valor médio GSI obtido pela 

descrição geotécnica de 

testemunhos de sondagem

Fator de correlação BIF 

(%)

GSI (RMR) 69 75 9%

GSI (Q') 73 82 12%

Fator de correlação BIF - sem presença de discings
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Figura 6.6: Comparação entre o intervalo geotécnico do furo SERBUD0043 (de 

189.70m até 194.40m) e mapeamento in situ. Quadro com fotos da litologia BIF antes 

da abertura da escavação GSI (Q’) próximo de 80 (testemunhos de sondagem), com 

decaimento do valor de GSI (Q’) para 72 após abertura da galeria 17-FG-1º (Ponto 15 

de mapeamento). 

 

6.2.2.3 Fator de correlação obtido para a litologia BIF – considerando o fenômeno 

de discings 

A Tabela 6.3 apresenta os dados de entrada para o cálculo do FC para a litologia BIF, 

conforme relação apresentada na Equação 6.2, de forma separada, para cada sistema de 

caracterização utilizado: GSI (RMR) e GSI (Q’). Mostra também o valor médio do GSI 

determinado pelo mapeamento in situ, bem como o valor médio do GSI obtido pela 

descrição geotécnica de testemunhos de sondagem. Importante ressaltar que essa 

avaliação levou em conta os intervalos geotécnicos na BIF com presença de discings. A 
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partir desses dados criou-se o FC para a BIF, que representa a degradação do maciço 

para essa litologia, em termos percentuais, decorrente da abertura da galeria 17-FG-1º. 

 

Tabela 6.3: Tabela mostrando dados de entrada para o cálculo do fator de correlação 

com valores percentuais de degradação do maciço rochoso (BIF) após abertura da 

galeria 17-FG-1º. Intervalos geotécnicos com presença de discings são considerados. 

 

Observa-se que a Tabela 6.3 apresenta fatores de correlação para a litologia BIF, com 

resultados diferentes entre os sistemas de caracterização do maciço. Com relação ao 

GSI (RMR), o FC obtido mostra que a abertura da galeria 17-FG-1º promoveu uma 

degradação no maciço de aproximadamente 1%, enquanto que para o sistema de 

caracterização GSI (Q’) essa degradação é próxima de 5%. Pode-se dizer, portanto que 

para a litologia BIF, considerando intervalos geotécnicos com presença de discings, o 

intervalo percentual de degradação do maciço decorrente da abertura da galeria está 

entre 1% e 5%. O FC inferior está diretamente relacionado com a presença de discings, 

que penaliza o maciço rochoso devido ao alto grau de fraturamento promovido pela alta 

concentração de tensão. Conclui-se nesse caso que intervalos geotécnicos com presença 

de discings apresentam média dos valores de caracterização do maciço próxima daquela 

obtida pela caracterização pontual do maciço rochoso através do mapeamento in situ. 

A Figura 6.7 mostra a comparação entre parte do furo de sondagem BFGD3520 e o 

ponto 16 de mapeamento. O intervalo geotécnico definido para o furo em questão é 

composto por BIF, formado por discings, está limitado pelas profundidades 175.05m até 

177.27m e apresenta GSI (Q’) com valor próximo de 77. Verifica-se uma degradação do 

maciço rochoso na BIF de aproximadamente 5% após abertura da galeria 17-FG-1º, 

com redução do GSI (Q’) para 73 (ponto 16 de mapeamento). Dessa forma, 

confirmando que a caracterização do maciço para os intervalos geotécnicos na BIF com 

Método de caracterização
Valor médio GSI obtido pelo 

mapeamento in situ

Valor médio GSI obtido pela 

descrição geotécnica de 

testemunhos de sondagem

Fator de correlação BIF 

(%)

GSI (RMR) 69 70 1%

GSI (Q') 73 76.9 5%

Fator de correlação BIF - com presença de discings
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presença de discings apresenta valor de GSI (Q’) semelhante aquele obtido após 

abertura da escavação, pelo mapeamento in situ. 

 

 

Figura 6.7: Comparação entre o intervalo geotécnico do furo BFGD3520 (de 175.05m 

até 177.27m) e mapeamento in situ. Quadro com fotos da litologia BIF com presença de 

discings antes da abertura da escavação GSI (Q’) próximo de 77 (testemunhos de 

sondagem), com decaimento do valor de GSI (Q’) para 73 após abertura da galeria 17-

FG-1º (Ponto 16 de mapeamento). 
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6.3 DISCUSSÃO SOBRE O LIMITE DE DANO CAUSADO NO ENTORNO DA 

ESCAVAÇÃO 17-FG-1º 

Os métodos de avaliação do dano causado ao maciço rochoso devido à abertura da 

galeria 17-FG-1º, promovido por redistribuição de tensão e efeitos da detonação (EDZ), 

foram apresentados no capítulo 5 dessa dissertação. 

A análise numérica no programa PHASE² mostra que o dano promovido por ruptura por 

tração tem limite diferenciado entre o X2CL e a BIF. Verifica-se que no X2CL a 

extensão do dano para dentro do maciço em profundidade tem valor médio de 45cm, 

com limites mínimo e máximo variando entre 33cm e 70cm, respectivamente. Já com 

relação à BIF, a extensão do dano tem valor médio menor que no X2CL, em torno de 

37cm, com limites mínimo e máximo variando entre 31cm e 49cm, respectivamente.  

O dano no maciço medido através de microfilmagem representou exclusivamente a 

litologia BIF, pois os 4 furos para execução dessa tarefa foram confeccionados na seção 

1 de mapeamento (inserida nessa litologia – Figura 5.5). Dessa forma, verifica-se que o 

valor médio medido da zona de dano no entorno da galeria 17-FG-1º no que diz respeito 

à BIF é de aproximadamente 35cm, com limites mínimo e máximo de 23cm e 47cm, 

respectivamente. 

Com relação ao dano calculado de forma analítica, com dados de entrada 

representativos da litologia BIF, como proposto por (Martin et. al., 1999), verifica-se 

que o valor obtido é de 24cm, com margem de erro de 10cm e portanto apresentando 

limites mínimo e máximo de 14cm e 34cm, respectivamente. 
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CAPÍTULO 7 

7 CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

A partir dos sistemas de caracterização do maciço rochoso utilizados na mina 

subterrânea Cuiabá (GSI-Q’ e GSI-RMR) tornou-se possível estabelecer fatores de 

correlação que determinam a degradação do maciço causada pelo dano promovido por 

tensão e detonação devido à abertura da galeria 17-FG-1º. 

A pesquisa permitiu concluir que o comportamento da rocha em escavações 

subterrâneas profundas é diferente quando se compara, de forma antecipada, o analisado 

antes da abertura da escavação. Dessa forma foi possível verificar, através da 

comparação entre os sistemas de caracterização assumidos, que o principal motivo para 

esse desvio é a degradação do maciço promovida pelos danos causados por tensão e 

impactos provenientes da detonação.  

A Tabela 7.1 mostra de forma compilada a média dos fatores de correlação de 

degradação do maciço rochoso para as litologias observadas no mapeamento in situ 

(X2CL e BIF), devido à abertura da galeria 17-FG-1º. Conforme apresentado, a base de 

comparação utilizada para obtenção dos resultados (sistema de caracterização do maciço 

GSI), foi dividida em 2 critérios: considerando e não o grau de fraturamento do maciço 

através do mapeamento in situ; e pela comparação das condições do maciço antes da 

abertura da escavação (descrição  geotécnica de testemunhos de sondagem próximos à 

galeria estudada) e após a abertura (mapeamento in situ). 

Os fatores de correlação determinados apontam que a litologia X2CL apresenta 

degradação do maciço mais acentuada que aquela observada na BIF. Fato que se 

justifica pela diferença de resistência dessas litologias que, submetidas ao mesmo nível 

de tensão e fatores que condicionam o desmonte de rocha, podem acarretar em valores 

diferentes de RQD, Jn e consequentemente na nota de caracterização do maciço 

rochoso. 

Inicialmente, comparando os resultados de caracterização do maciço através do sistema 

GSI (Q’) considerando e não o grau de fraturamento do maciço, a litologia X2CL 

apresenta uma degradação de até 27% após abertura da escavação, enquanto que na BIF 

esse valor não ultrapassa 22%. A análise que considera o sistema GSI (RMR) de 

caracterização do maciço tem precisão limitada dos resultados. Uma das sugestões para 
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as próximas pesquisas é de se considerar apenas o sistema de caracterização GSI (Q’). 

Esse sistema de análise modifica tanto o parâmetro RQD quanto o parâmetro Jn, 

permitindo maior precisão nos resultados dos fatores de correlação obtidos 

considerando e não o grau de fraturamento do maciço rochoso. 

Tabela 7.1: Compilação da média dos resultados dos fatores de correlação obtidos 

através dos métodos de caracterização do maciço rochoso (GSI-RMR e GSI-Q’), para as 

litologias mapeadas, com diferenciação para presença de discings em testemunhos de 

sondagem com intervalos geológicos de BIF. 

 

Com relação aos fatores de correlação obtidos pela comparação entre o mapeamento in 

situ e a descrição geotécnica, a litologia X2CL apresenta degradação do maciço, após 

abertura da escavação, de até 44% (GSI-Q’), enquanto que a degradação nessas 

condições para a litologia BIF (sem considerar testemunhos de sondagem com 

intervalos geotécnicos com presença de discings) apresenta valor máximo de 

aproximadamente 12%. Verifica-se que a caracterização do maciço considerando 

testemunhos de sondagem em intervalos geotécnicos com presença de discings na BIF é 

praticamente correspondente à caracterização do maciço realizada através do 

mapeamento in situ, ou seja, com valor reduzido de degradação do maciço após abertura 

Litologia 

Sistema de 

caracteriza

ção

Considerando e não o grau de 

fraturamento - Mapeamento 

in situ

Comparação entre a 

caracterização do maciço antes 

da abertura da galeria (descrição 

geotécnica de testemunhos) e 

depois da abertura da galeria 

(mapeamento in situ )

GSI (RMR) 7% 37%

GSI (Q') 27% 44%

GSI (RMR) 4% 9%

GSI (Q') 22% 12%

GSI (RMR) x 1%

GSI (Q') x 5%

Fator de correlação (%) de degradação do maciço rochoso devido abertura da galeria 17-FG-1º

X2CL 

BIF

BIF- Com presença 

de discings
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da galeria, chegando ao valor máximo de até 5%. Esse fato é explicado principalmente 

pela atuação da alta concentração de tensão, o que contribui para que os intervalos 

geotécnicos com discings apresentem caracterização do maciço penalizada pelos baixos 

valores de RQD.  

Diante dos fatos e resultados apresentados nesse trabalho, a pesquisa mostra que 

projetos que visam à abertura de escavações subterrâneas devem ser analisados de 

forma antecipada, levando em consideração a redução da qualidade do maciço rochoso 

após abertura da galeria, ao redor da escavação.  

A proposta desse trabalho é proporcionar um contexto para outras decisões de projeto 

através da utilização do sistema GSI de caracterização do maciço. Através da 

comparação entre os métodos de avaliação da qualidade do maciço (mapeamento in situ 

e descrição geotécnica), é possível promover um modelo geomecânico antecipado, de 

médio a longo prazo, com análise da descrição geotécnica de testemunhos de sondagem 

e aplicação dos fatores de correlação para cada litologia estudada, que permite a real 

caracterização do maciço rochoso após abertura da escavação. 

Verifica-se assim a oportunidade de próximas pesquisas serem realizadas com objetivo 

de estudar os fatores de correlação para outras litologias da mina Cuiabá. A ideia é 

propor fatores de correlação para todas as litologias mapeadas na mina, com elaboração 

de tabela na qual se evidencia o tipo litológico e seu respectivo fator que correlaciona a 

caracterização do maciço antes e após sua abertura, com indicação da porcentagem de 

degradação após aberturas das escavações.   

No que concerne à obtenção do limite da zona de dano (EDZ) após abertura da galeria 

17-FG-1º, a pesquisa permitiu verificar de forma prática, através do processo de 

microfilmagem de furos localizados no entorno da escavação, que a EDZ é atenuada 

para dentro do maciço, em profundidade, de acordo com o aumento do confinamento do 

maciço. 

A certificação do limite da EDZ e sua progressão em profundidade foi obtida através da 

utilização de modelagem computacional no programa PHASE², microfilmagem e 

cálculo analítico proposto por Martin et al. (1999). Em geral, fazendo uma análise do 

impacto causado na litologia BIF, devido à abertura da galeria 17-FG-1º e, baseando 

nos resultados dos três métodos de avaliação do limite de dano no entorno do maciço 
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rochoso, pode-se afirmar que o valor médio representativo da EDZ é de 

aproximadamente 39cm. 

Outra oportunidade de pesquisas futuras está relacionada com o estudo da EDZ em 

torno de aberturas subterrâneas. A confecção de furos para microfilmagem ao redor de 

seções transversais à galeria estudada permite o reconhecimento prático e apurado do 

limite de dano ao redor da galeria. A extensão da EDZ para dentro do maciço pode ser 

relacionada com a profundidade da escavação, bem como os dados de resistência da 

litologia avaliada e concentração de tensão local. Assim, sugere-se que estudos 

posteriores sejam desenvolvidos de forma a entender a relação entre a profundidade da 

abertura da escavação e o limite de dano para cada litologia escavada. 
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ANEXO I  

RESULTADOS DO MAPEAMENTO GEOMECÂNICO 

Anexo I.1 – Tabela com dados compilados dos resultados do mapeamento geomecânico realizado na galeria 17-FG-1º - Considerando o grau 

de fraturamento promovido por tensão / Mina Cuiabá / Sabará / MG (Pontos: 1 até 10). 
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Anexo I.1 – Tabela com dados compilados dos resultados do mapeamento geomecânico realizado na galeria 17-FG-1º - Considerando o grau 

de fraturamento promovido por tensão / Mina Cuiabá / Sabará / MG (Pontos 11 até 19). 

 

 

 

S0 180 30 8 0

Fr 30 80

Fr 135 85

S0 165 30 8 0

Fr 355 89

Fr 310 78

Sn 150 30 5 0

Fr 335 70

Fr 35 80

S0 155 38 8 0

Fr 330 87 10 4

S0 150 40 0

Fr 340 78

Fr 210 77

S0 175 25 0

Fr 355 80

Fr 205 88

S0 110 30 0

Fr 310 89

Fr 250 72

S0 260 22 0

Fr 250 80

Fr 350 70 5

Sn 160 30 8 0

Fr 20 80

Fr 60 87

73.74

73.75

62.90

Q - Barton GSI

GSI (Q')

73.22

74.09

61.20

73.48

72.95

72.74

Q

G
S

I 
(R

M
R

)

Q'

R
Q

D
-Q

 (
%

)

Jn Jr Já Jw SRF

3.213 69         25.7      

52         6.8        0.676
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h
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Estruturas Bieniawsk, 1989 - RMR

Tipo
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e
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ç
ã

o
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g
u

a

RMRS2 S3

R
Q

D
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M
R

R
e

s
is

tê
n

c
ia

E
s

p
a

ç
a

m
e

n
to

P
e

rs
is

tê
n

c
ia

5 6 6 15

5 6 6 15 8.0        74         58         9.0        3.0        0.75 1.0        

5 6 6 15

1.5        0.75 1.0        10.0      

8.0        

6

15 611 BIF 0.070 0.21 0.55 13
10 4

15 612 BIF 0.080 0.23 0.6 13 8.0        3.540 69         28.3      
10 4

74         64         9.0        3.0        0.75 1.0        

8 4

14 BIF 0.075 0.23 0.4 13

12.0      4 6 6 15 57         41         

15 6

13 X2CL 0.050 0.18 0.45 8 7

3.308 69         26.5      

15 BIF 0.070 0.19 0.5 13

74         60         9.0        3.0        0.75 1.0        

15 8 6 5 6 6 15 74         3.118 69         24.9      
4

16 BIF 0.070 0.18 0.45 13

56         9.0        3.0        0.75 1.0        8.0        

15 8 6 6 6 6 15 75         3.047 70         24.4      
4

17 BIF 0.080 0.2 0.5 13

55         9.0        3.0        0.75 1.0        8.0        

15 8 6 6 6 6 15 75         3.403 70         27.2      
4

18 BIF 0.085 0.17 0.55 13

61         9.0        3.0        0.75 1.0        8.0        

15
8

6 5 6 6 15 74         3.408 69         27.3      
4

19 X2CL 0.055 0.22 0.6 8

61         9.0        3.0        0.75 1.0        8.0        

7 6 4 6 6 15 10.0      0.817 55         8.2        
10 4

60         49         12.0      1.5        0.75 1.0        
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Anexo I.2 - Mapeamento geomecânico apresentando as clasificações (RMR e Q) realizado na galeria 17-FG-1º - Considerando fraturamento 

promovido por tensão / Mina Cuiabá / Sabará / MG.
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Anexo I.3 – Tabela com dados compilados dos resultados do mapeamento geomecânico realizado na galeria 17-FG-1º - Desconsiderando o 

grau de fraturamento promovido por tensão / Mina Cuiabá / Sabará / MG. 

 

X2CL

X2CL

X2CL

X2CL

BIF

BIF

BIF

X2CL

BIF

BIF

X2CL

BIF

BIF

161.1    

43.0      

148.5    

157.4    

40.0      

153.2    

148.5    

73.54

72.67

73.54

71.44

89.00

89.00

89.53

89.74

77.85

89.92

89.00

89.53

77.19

89.29

21.1      

164.3    

148.5    

157.4    

10.0      

10.0      

10.0      

10.0      

18.6

18.6

19.7

51         

73         

69         

73         

57         

73         

69         

70         

74         

20.1

4.3

20.5

18.6

19.7

4.0

19.28.0        

10.0      

8.0        

8.0        

8.0        

10.0      

8.0        

8.0        

8.0        

8.0        1.0        

1.0        

1.0        

1.0        

1.0        

0.75

0.75

1.0        

1.0        

1.0        

1.0        

1.0        

1.0        

1.0        

1.0        

1.0        

1.0        

1.0        

1.0        

1.0        

1.0        

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

3.0        

3.0        

3.0        

1.5        

0.75

0.75

1.00

1.00

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

3.0        

2.0        

2.0        

2.0        

2.0        

1.0        

1.0        

1.0        

1.0        

1.0        

3.0        

3.0        

3.0        

1.5        

3.0        

3.0        

2.0        

2.0        

2.0        

2.0        

2.0        

3.0        

2.0        

2.0        

2.0        

3.0        

3.0        

3.0        

3.0        

3.0        

3.0        4.2

3.0        

3.0        

3.0        

5.3

3.2

4.0

2.4

2.7

2.4

2.7

2.110.0      

10.0      

10.0      

10.0      

10.0      

6 15 78         

0.055 100 100 13 7 6 4 6 6 15 65         

6 5 60.085 100 100

6 15 75         

0.080 100 100 17 15 8 6 6 6 6 15 79         

8 6 6 60.070

78         

0.070 100 100 13 15 8 6 5 6 6 15 74         

6 5 6 6 150.075

15 78         

0.050 100 100 13 7 6 4 6 6 15 62         

6 5 60.080 100 100 17 15 6

15 78         

0.070 100 100 13 15 6 5 6 6 15 74         

8 6

15 61         

0.040 100 100 8 7 6 4 6 15 56         

6 40.050 100 67100 13

100 13 7

61         

0.045 100 100 13 7 6 4 6 15 61         

6 4 6 150.050 100 100 13 7

56         0.040 100 100 8 7

62         

0.045 100 100 13 7 6 4 6 15 61         

6 4 6 6 150.050 100

6 4 6 15

6 4 6 15

0 5

6

1
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a

Estruturas

X2CL

17

18

19

12

13

15

16

14

7

8
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BIF
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Bieniawisk, 1989 - RMR
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2
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4

5

56         

0.050 100 100 13 7 6 4 6 15 61         

0.040 100 100 8 7
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60         
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s
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tê
n

c
ia

E
s

p
a

ç
a

m
e

n
to

P
e

rs
is
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Jr Já Jw SRF

GSI

51         

56         

51         

57         

56         

56         

56         

56         

26.6      

24.2      

26.6      

77.68

79.78

75.09

77.20

72.67

42.2      

53.3      

31.6      

40.0      

24.2      

R
Q

D
-Q

 (
%

)

47         

60         

47         

60         

54         

60         

54         

60         

47         

82         

74         

79         

60         

77         

74         

74         

79         

81         

65         

Q - Barton

Sn 144 40

Sn 132 35

5 0 5

Sn 130 30 5 0 5

Sn 105 45 5 0

5

Sn 123 30 5 0 5

Sn 130 40 5 0 5

Sn 150 30 5 0 5

Sn 152 28 5 0 5

Sn 110 30 5 0 5

S0 30 35 0 6 5 60.090 100 100 17 15

S0 180 30 8 0

S0 165 30 8 0

Sn 150 30 5 0

S0 155 38 8 0100 100 17 15

S0 150 40 0

S0 175 25 0

S0 110 30 0

100 100 13 15

S0 260 22 8 0

Sn 160 30 8 0

17 15
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Anexo I.4 - Mapeamento geomecânico apresentando a comparação entre a classificação do maciço rochoso (Q) considerando e não o grau de 

fraturamento promovido por tensão na galeria 17-FG-1º / Mina Cuiabá / Sabará / MG. 
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ANEXO II 

RESULTADOS DA DESCRIÇÃO GEOTÉCNICA 

Resultados da descrição geotécnica - Furo BSED3376. 
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P
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 d
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BSED3376                                          179.66 192.6 12.94 MANX 7 20 12.94 100.0 S2 0 6 3 6 6 15 83 78 1.5 0.75 2 N 100 85.45

BSED3376                                          192.6 194.94 2.34 BIF 15 10 2.19 93.6 So 0 6 3 6 6 15 81 76 1.5 0.75 2 N 93.59 84.85

BSED3376                                          194.94 198.33 3.39 XG 4 10 3.15 92.9 S2 0 6 3 6 6 15 70 65 1.5 0.75 2 N 92.92 84.79

BSED3376                                          198.33 199.9 1.57 QZ 12 15 1.57 100.0 Cg 0 6 3 6 6 15 83 78 4 0.75 0.5 N 1066.67 106.75

BSED3376                                          199.9 204.6 4.7 XG 4 20 4.6 97.9 S2 0 6 3 6 6 15 80 75 1.5 0.75 2 N 97.87 85.25

BSED3376                                          204.6 225.18 20.58 X2CL 7 20 20.5 99.6 S2 0 6 3 6 6 15 83 78 1.5 0.75 2 N 99.61 85.41

BSED3376                                          225.18 229.5 4.32 XG 4 15 4.32 100.0 S2 0 6 3 6 6 15 75 70 1.5 0.75 2 N 100 85.45

BSED3376                                          229.5 234.45 4.95 X2CL 7 15 4.88 98.6 S2 0 6 3 6 6 15 78 73 1.5 0.75 2 N 98.59 85.32
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Resultados da descrição geotécnica - Furo BSED3373. 
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P
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 d
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BSED3373                                          164.72 176.61 11.89 MANX 7 8 8.59 72.3 S1 0 6 3 6 6 15 64 59 2 1 2 N 72.25 82.52

BSED3373                                          176.61 187.36 10.75 BIF 15 8 6.33 58.9 So 0 6 3 6 6 15 72 67 1.5 1 2 S 44.16 78.09

BSED3373                                          187.36 190.4 3.04 XG 4 5 0.59 19.4 S2 0 6 1 6 6 15 46 41 2 1 2 N 19.41 70.69

BSED3373                                          190.4 193.68 3.28 QZ 15 8 2.23 68.0 Fr 0 6 5 6 6 15 74 69 1.5 1 2 S 50.99 79.38

BSED3373                                          193.68 203.86 10.18 XG 4 8 6.17 60.6 S2 0 6 1 6 6 15 59 54 2 1 3 N 40.41 77.29

BSED3373                                          203.86 212.92 9.06 X2CL 7 10 8.6 94.9 Fr 0 6 5 6 6 15 75 70 3 1 2 N 142.38 88.63
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Resultados da descrição geotécnica – Furo BFGD3520. 
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P
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BFGD3520                                          155.2 170.18 14.98 X2CL 7 10 14.73 98.3 Fr 0 6 5 6 6 15 75 70 3 0.75 3 N 131.11 87.88

BFGD3520                                          170.18 173.15 2.97 BIF 15 8 1.59 53.5 So 0 6 3 6 6 15 72 67 1.5 0.75 3 N 35.69 76.17

BFGD3520                                          173.15 175.05 1.9 BIF 15 5 0.13 6.8 Fr 4 6 3 6 6 15 63 58 4 0.75 3 S 12.16 66.48

BFGD3520                                          175.05 177.27 2.22 BIF 15 5 0.5 22.5 Fr 4 6 3 6 6 15 63 58 4 0.75 3 S 40.04 77.21

BFGD3520                                          177.27 180.78 3.51 BIF 15 8 2.64 75.2 Fr 0 6 3 6 6 15 76 71 1.5 0.75 3 N 50.14 79.23

BFGD3520                                          180.78 181.29 0.51 BIF 15 5 0 5.0 Fr 4 6 3 6 6 15 63 58 4 0.75 3 S 8.89 63.66

BFGD3520                                          181.29 184.65 3.36 BIF 15 8 2.78 82.7 Fr 0 6 3 6 6 15 76 71 1.5 0.75 3 N 55.16 80.09

BFGD3520                                          184.65 187.74 3.09 XG 4 8 1.95 63.1 Fr 0 6 3 6 6 15 61 56 3 0.75 6 N 42.07 77.65

BFGD3520                                          187.74 191.65 3.91 X2CL 7 10 3.74 95.7 Fr 0 6 5 6 6 15 75 70 3 0.75 3 N 127.53 87.64

BFGD3520                                          191.65 195.27 3.62 XG 4 8 3.22 89.0 S2 0 6 3 6 6 15 65 60 1.5 0.75 3 N 59.3 80.74

BFGD3520                                          195.27 197.4 2.13 X2CL 7 8 1.82 85.5 S2 0 6 3 6 6 15 68 63 1.5 0.75 3 N 56.97 80.38
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Resultados da descrição geotécnica - Furo SERBUD0043. 
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SERBUD0043                                        181.08 186.31 5.23 MANX 7 15 4.83 92.4 S1 0 6 3 6 6 15 78 73 1 1 2 N 46.18 78.49

SERBUD0043                                        186.31 187.65 1.34 MANX 7 5 0 5.0 ZIQ 0 6 3 6 6 15 51 46 1 1 20 N 0.25 31.52

SERBUD0043                                        187.65 189.7 2.05 MANX 7 20 2.05 100.0 S1 0 6 3 6 6 15 83 78 1 1 2 N 50 79.21

SERBUD0043                                        189.7 194.4 4.7 BIF 15 15 4.7 100.0 S1 0 6 3 6 6 15 86 81 1 1 2 N 50 79.21

SERBUD0043                                        194.4 201.75 7.35 X2 7 20 7.35 100.0 S1 0 6 3 6 6 15 83 78 1 1 2 N 50 79.21

SERBUD0043                                        201.75 205 3.25 XG 7 10 3.25 100.0 S1 0 6 3 6 6 15 73 68 1 1 2 N 50 79.21

SERBUD0043                                        205 206.15 1.15 X2CL 7 15 1.15 100.0 S1 0 6 3 6 6 15 78 73 1 1 2 N 50 79.21
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Resultados da descrição geotécnica - Furo BFGD3529. 

 

 

 

  

FURO DE ATÉ

C
o

m
p

ri
m

e
n

to
(m

)

L
it

o
lo

g
ia

R
e

s
is

tê
n

c
ia

E
s

p
a

ç
a

m
e

n
to

 

m
é

d
io

S
o

m
a

 i
n

te
rv

a
lo

s
  
  
  

>
 1

0
c

m

R
Q

D
(%

)

T
ip

o
 d

e
 

d
e

s
c

o
n

ti
n

u
id

a
d

e

P
e

rs
is

tê
n

c
ia

A
b

e
rt

u
ra

R
u

g
o

s
id

a
d

e

P
re

e
n

c
h

im
e

n
to

A
lt

e
ra

ç
ã

o

P
re

s
e

n
ç

a
 d

e
 á

g
u

a

RMR

G
S

I 
(R

M
R

)

Jr Ja Jn

P
re

s
e

n
ç

a
 d

e
 

d
is

c
in

g
s

Q'

G
S

I(
Q

')

BFGD3529                                          155.08 164.25 9.17 X2CL 7 10 8.26 90.1 S2 0 6 3 6 6 15 73 68 3 1 3 N 90.08 84.51

BFGD3529                                          164.25 168.28 4.03 S 12 8 3 74.4 Fr 0 6 5 6 6 15 71 66 3 1 3 N 74.44 82.79

BFGD3529                                          168.28 170.08 1.8 X2S 7 8 0.1 5.6 S2 0 6 1 6 6 15 52 47 2 1 3 N 3.71 55.80

BFGD3529                                          170.08 178.2 8.12 S 12 10 6.8 83.7 Fr 0 6 5 6 6 15 77 72 3 1 3 N 83.74 83.85

BFGD3529                                          178.2 181.91 3.71 X2S 7 10 2.85 76.8 S2 0 6 3 6 6 15 70 65 3 1 3 N 76.82 83.07

BFGD3529                                          181.91 184.47 2.56 VQC 12 8 1.27 49.6 Fr 0 6 5 6 6 15 66 61 1.5 1 3 S 24.81 72.90

BFGD3529                                          184.47 186.7 2.23 XG 4 8 0.83 37.2 S2 0 6 1 6 6 15 54 49 2 1 3 N 24.81 72.90
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Resultados da descrição geotécnica - Furo BFGD3542. 
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BFGD3542                                          179.75 190.74 10.99 X2CL 7 10 9.46 86.1 S2 0 6 5 6 6 15 72 67 3 1 3 N 86.08 84.10

BFGD3542                                          190.74 193.94 3.2 BIF 15 10 3.2 100.0 So 0 6 3 6 6 15 81 76 1.5 1 3 N 50 79.21

BFGD3542                                          193.94 195 1.06 BIF 15 5 0 5.0 Fr 4 6 3 6 6 15 63 58 4 1 3 S 6.67 61.08

BFGD3542                                          195 200.4 5.4 BIF 15 15 5.4 100.0 So 0 6 3 6 6 15 86 81 1.5 1 3 N 50 79.21

BFGD3542                                          200.4 203.82 3.42 XG 4 5 0.6 17.5 S2 0 6 1 6 6 15 46 41 2 1 3 N 11.69 66.13

BFGD3542                                          203.82 206.86 3.04 X2CL 7 8 2.62 86.2 S2 0 6 5 6 6 15 70 65 3 1 3 N 86.18 84.11
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Resultados da descrição geotécnica - Furo SERBUD0053. 

 

  

FURO DE ATÉ

C
o

m
p

ri
m

e
n

to
(m

)

L
it

o
lo

g
ia

R
e

s
is

tê
n

c
ia

E
s

p
a

ç
a

m
e

n
to

 

m
é

d
io

S
o

m
a

 i
n

te
rv

a
lo

s
  
  
  

>
 1

0
c

m

R
Q

D
(%

)

T
ip

o
 d

e
 

d
e

s
c

o
n

ti
n

u
id

a
d

e

P
e

rs
is

tê
n

c
ia

A
b

e
rt

u
ra

R
u

g
o

s
id

a
d

e

P
re

e
n

c
h

im
e

n
to

A
lt

e
ra

ç
ã

o

P
re

s
e

n
ç

a
 d

e
 á

g
u

a

RMR

G
S

I 
(R

M
R

)

Jr Ja Jn

P
re

s
e

n
ç

a
 d

e
 

d
is

c
in

g
s

Q'

G
S

I 
(Q

')

SERBUD0053                                        200 212.95 12.95 MANX 7 15 10.33 79.8 S2 0 6 5 6 6 15 77 72 1.5 0.75 2 N 79.77 83.41

SERBUD0053                                        212.95 214.46 1.51 QZ 12 5 0 5.0 Fr 4 6 3 6 6 15 60 55 4 1 0.5 S 40 77.20

SERBUD0053                                        214.46 236.05 21.59 BIF 15 5 2 9.3 Fr 4 6 3 6 6 15 63 58 4 0.75 2 S 24.69 72.86

SERBUD0053                                        236.05 250.36 14.31 BIF 15 15 12 83.9 So 0 6 5 6 6 15 85 80 1.5 0.75 2 N 83.86 83.86

SERBUD0053                                        250.36 284.12 33.76 BIF 15 5 0 5.0 Fr 4 6 5 6 6 15 65 60 4 0.75 2 S 13.33 67.31

SERBUD0053                                        284.12 285.67 1.55 QZ 12 5 0 5.0 Fr 4 6 5 6 6 15 62 57 4 0.75 0.5 S 53.33 79.79

SERBUD0053                                        285.67 294.23 8.56 XG 4 15 8.56 100.0 S2 0 6 1 6 6 15 73 68 1 0.75 2 N 66.67 81.80

SERBUD0053                                        294.23 299 4.77 QZ 12 5 0 5.0 Fr 4 6 3 6 6 15 60 55 4 0.75 0.5 S 53.33 79.79

SERBUD0053                                        299 304.36 5.36 XG 4 10 4.71 87.87 S2 0 6 1 6 6 15 65 60 0.5 0.75 2 N 29.29 74.40

SERBUD0053                                        304.36 311.7 7.34 X2CL 7 20 7.34 100 S2 0 6 3 6 6 15 83 78 1.5 0.75 2 N 100 85.45

SERBUD0053                                        311.7 327.7 16 XG 4 5 7 43.75 S2 0 6 3 6 6 15 53 48 0.5 0.75 2 N 14.58 68.12

SERBUD0053                                        327.7 343.35 15.65 MBAX 7 15 13.1 83.71 S2 0 6 3 6 6 15 75 70 1 0.75 2 N 55.81 80.20
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Resultados da descrição geotécnica - Furo SERBUD0056. 
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SERBUD0056                                        190.33 199.56 9.23 MANX 30 10 9.03 97.8 S2 0 6 5 6 6 15 75 70 3 1 2 N 146.75 88.90

SERBUD0056                                        199.56 202.54 2.98 X2CL 11 10 2.61 87.6 Fr 0 6 5 6 6 15 72 67 3 1 2 N 131.37 87.90

SERBUD0056                                        202.54 203.85 1.31 BIF 21 8 0.41 31.3 Fr 4 6 5 6 6 15 73 68 4 1 2 S 62.6 81.23

SERBUD0056                                        203.85 208.92 5.07 S 28 8 4.72 93.1 Fr 0 6 5 6 6 15 78 73 3 1 2 N 139.65 88.45

SERBUD0056                                        208.92 210.55 1.63 BIF 10 8 1.2 73.6 So 0 6 5 6 6 15 74 69 3 1 2 N 110.43 86.34

SERBUD0056                                        210.55 214.15 3.6 S 15 10 3.33 92.5 Fr 0 6 5 6 6 15 80 75 3 1 2 N 138.75 88.39

SERBUD0056                                        214.15 217.14 2.99 BIF 20 8 2.79 93.3 So 0 6 5 6 6 15 81 76 3 1 2 N 139.97 88.47

SERBUD0056                                        217.14 220.75 3.61 X2CL 35 8 3.31 91.7 S2 0 6 5 6 6 15 73 68 3 1 3 N 91.69 84.67

SERBUD0056                                        220.75 223.85 3.1 XG 42 8 2.37 76.45 S2 0 6 5 6 6 15 67 62 3 1 2 N 114.68 86.68

SERBUD0056                                        223.85 233 9.15 X2CL 68 8 8.43 92.13 S2 0 6 5 6 6 15 73 68 3 1 3 N 92.13 84.71
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ANEXO III 

PERFIS GEOTÉCNICOS DOS TESTEMUNHOS DE SONDAGEM 

Perfis geotécnicos dos testemunhos de sondagem- Furo BSED3376. 
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Perfis geotécnicos dos testemunhos de sondagem- Furo BSED3373. 
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Perfis geotécnicos dos testemunhos de sondagem- Furo BFGD3520. 
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Perfis geotécnicos dos testemunhos de sondagem- Furo SERBUD0043. 

 

 

 



v 
 

 

Perfis geotécnicos dos testemunhos de sondagem- Furo BFGD3529. 
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Perfis geotécnicos dos testemunhos de sondagem- Furo BFGD3542. 
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Perfis geotécnicos dos testemunhos de sondagem- Furo SERBUD0053. 
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Perfis geotécnicos dos testemunhos de sondagem- Furo SERBUD0056. 
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ANEXO IV 

IMAGENS DOS INTERVALOS GEOTÉCNICOS DOS 

TESTEMUNHOS DE SONDAGEM 

Imagens fotográficas do intervalo geotécnico do testemunho de sondagem do furo 

BSED3376. 

 

 

 

 

 

Profundidade: De 169.95m até 188.70m 

 

Profundidade: De 188.70m até 207.97m 

 

 

 

 

 

Profundidade: De 207.97m até 226.70m 

 

Profundidade: De 226.70m até 234.45m 

 

 

 

 

 



x 
 

Imagens fotográficas do intervalo geotécnico do testemunho de sondagem do furo 

BFGD3520. 

 

 

 

 

 

Profundidade: De 150.20m até 159.59m 

 

Profundidade: De 159.59m até 168.99m 

 

 

 

 
 

Profundidade: De 168.99m até 179.74m 
 

Profundidade: De 179.74m até 188.07m 

 

 

 

 

Profundidade: De 188.07m até 197.40m 
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Imagens fotográficas do intervalo geotécnico do testemunho de sondagem do furo 

SERBUD0043. 

 

 

 

 
 

Profundidade: De 165.20m até 183.71m 

 

Profundidade: De 183.71m até 201.56m 

 

 

 

 
Profundidade: De 201.56m até 220.58m 
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Imagens fotográficas do intervalo geotécnico do testemunho de sondagem do furo 

BFGD3529. 

 

 
 

 

 

 

Profundidade: De 149.50m até 158.81m 

 

Profundidade: De 158.81m até 168.15m 

 

 

 

 

 

Profundidade: De 168.15m até 177.88m 

 

Profundidade: De 177.88m até 187.15m 
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Imagens fotográficas do intervalo geotécnico do testemunho de sondagem do furo 

BFGD3542. 

 

 

 

 

 
Profundidade: De 177.50m até 187m 

 

Profundidade: De 177.50m até 196.65m 

 

 
 

 
 

 

 
Profundidade: De 196.65m até 205.92m 

 

Profundidade: De 205.92m até 206.86m 
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Imagens fotográficas do intervalo geotécnico do testemunho de sondagem do furo 

SERBUD0053 

 

 
 

 

 

 

Profundidade: De 185.37m até 203.20m 

 

Profundidade: De 203.20m até 221.91m 

 

 
 

 

 

 

Profundidade: De 221.91m até 233.70m 
  

Profundidade: De 233.70m até 253.05m 
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Imagens fotográficas do intervalo geotécnico do testemunho de sondagem do furo 

SERBUD0053. 

 

 
 

 

 

 

Profundidade: De 253.05m até 271.42m 
 

Profundidade: De 271.42m até 286.62m 

 

 
 

 

 
 

Profundidade: De 286.62m até 304.95m 
 

Profundidade: De 304.95m até 318.95m 
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Imagens fotográficas do intervalo geotécnico do testemunho de sondagem do furo 

SERBUD0053 

 

 
 

 

 

 
Profundidade: De 318.95m até 333.90m 

 
Profundidade: De 333.90m até 343.35m 
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Imagens fotográficas do intervalo geotécnico do testemunho de sondagem do furo 

SERBUD0056 

 

 
 

 

 

 
Profundidade: De 185.73m até 204.20m 

 
Profundidade: De 204.20m até 222.43m 
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Imagens fotográficas do intervalo geotécnico do testemunho de sondagem do furo 

SERBUD0056 

 

 
 

 

 

 

Profundidade: De 222.43m até 237.18m 
 

Profundidade: De 237.18m até 255.55m 

 

 
 

 
 

 

Profundidade: De 255.55m até 277.50m 

 




