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RESUMO 

As Indústrias Nucleares do Brasil (INB), objetivando dar continuidade ao Programa Nuclear 

Brasileiro, optou pela continuidade da extração do minério de urânio na Mina Cachoeira, 

localizada no município de Caetité, estado da Bahia, Brasil, por meio de uma mina 

subterrânea, pois, abaixo da cota 770 m, os estudos de viabilidade mostraram que, devido ao 

aumento da relação estéril/minério, é inviável a continuidade da extração do mesmo por meio 

da lavra a céu aberto.  Sabendo disso, a INB elaborou um projeto básico de lavra para a Mina 

Subterrânea Cachoeira (MSB-C) e, a partir de 2009, deu inicio à escavação da rampa de 

acesso aos corpos mineralizados. Essa rampa avançou em subsolo aproximadamente 480 m. 

Entretanto, o desenvolvimento da rampa foi paralisado pela Comissão Nacional de Energia 

Nuclear (CNEN) sob a alegação de que o projeto básico de lavra dessa mina não apresentava 

a completeza necessária em termos da caracterização geomecânica do maciço. 

Consequentemente, a INB-URA permanece pleiteando as devidas autorizações e licenças 

perante a CNEN, as quais só poderão ser obtidas por meio da realização de novos estudos 

geotécnicos. Dessa forma, o objetivo do trabalho aqui apresentado é reavaliar as 

características geomecânicas do maciço rochoso na área de implantação da MSB-C, a partir 

da realização de estudos geotécnicos, contemplando as seguintes atividades: revisão dos 

trabalhos de geologia e geotecnia já realizados na área; descrição geotécnica dos taludes e dos 

testemunhos de sondagem da Mina Cachoeira; avaliação de resultados de ensaios geotécnicos 

de laboratório; aplicação do sistema de classificação geomecânica RMR; elaboração de seções 

geológico-geotécnicas e simulações computacionais das escavações de lavra. Os resultados 

obtidos a partir dos estudos geotécnicos realizados permitiram obter os parâmetros 

geomecânicos do maciço rochoso na área de implantação da MSB-C. Além disso, foi feita 

uma estimativa da magnitude das tensões naturais atuantes no maciço rochoso, sendo essa 

estimativa um importante dado de entrada para as simulações das condições geotécnicas de 

lavra. A partir daí, foi possível avaliar o sequenciamento de lavra, a estabilidade das galerias 

por meio de simulações numéricas e obter uma estimativa dos fatores de segurança associados 

às principais escavações e estruturas da mina projetada pela INB. 

 

Palavras-chaves: ensaios geomecânicos, classificação geomecânica, tensões naturais, maciço 

rochoso, análises numéricas, Mina Subterrânea Cachoeira. 
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ABSTRACT 

The Nuclear Industries of Brazil (INB), in order to continue the Brazilian Nuclear Program, 

chose to continue the extraction of uranium ore at Cachoeira Mine, located in the Caetité, 

state of Bahia, Brazil, by means of an underground mine, as below the 770 m height, technical 

feasibility studies showed that, due to the overall stripping ratio increase, it is not feasible to 

continue the surface mining. Due to this, INB prepared a basic mining project for the 

Cachoeira Underground Mine (MSB-C) and, from 2009, began the excavation of an access 

ramp to the ore bodies. This ramp was developed by about 480 m. However, the development 

of the ramp was stopped by the National Nuclear Energy Commission (CNEN) authorities, on 

the grounds that the basic mining project did not have the necessary completeness in terms of 

the rock mass geomechanical characterization. Consequently, INB-URA remains requesting 

the authorizations and licenses to CNEN, which can only be obtained through new 

geotechnical studies. Thus, the objective of the present work is to reassess the rock mass 

geomechanical characteristics at the area of MSB-C implantation, based on geotechnical 

studies, consisting of the following activities: review of geologic and geotechnical works 

already carried out in the area; geotechnical description of the slopes and rock cores of the 

Cachoeira Mine; evaluation of results of geotechnical laboratory tests; application of RMR 

geomechanical classification system; elaboration of geological-geotechnical cross sections 

and computational simulations of mining excavations. The results obtained from the 

geotechnical studies carried out allowed to obtain the geomechanical parameters of the rock 

mass in the area of MSB-C implantation. In addition, an estimate was made of the magnitude 

of the in situ stress, an important input to the simulations of the geotechnical mining 

conditions. From there, it was possible to evaluate the mining sequences, the stability 

conditions of the openings by numerical simulations and to obtain an estimate of the safety 

factors associated to the main excavations and structures of the mine designed by INB. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 INDÚSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL - INB 

O trabalho aqui apresentado foi desenvolvido em uma das instalações das Indústrias 

Nucleares do Brasil (INB) que é uma empresa estatal vinculada ao Ministério da Ciência, 

Tecnologia, Inovação e Comunicações, tem sua sede na cidade do Rio de Janeiro e está 

presente nos estados da Bahia, Ceará, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.  

A INB atua na cadeia produtiva do urânio, desde a mineração até a fabricação do combustível 

nuclear e tem como missão garantir o fornecimento do combustível nuclear, o qual é utilizado 

para geração de energia elétrica nas usinas nucleares Angra I e Angra II. Muito em breve, a 

usina Angra III, atualmente em construção, será a terceira usina da Central Nuclear Almirante 

Álvaro Alberto (CNAAA) e, quando entrar em operação comercial, a nova unidade, com 

potência de 1.405 megawatts, será capaz de gerar mais de 12 milhões de megawatts-hora por 

ano, o que acarretará em um aumento na demanda por combustível nuclear.  

É diante desse cenário, de suma relevância para a política energética brasileira, que a INB está 

trabalhando e vem buscando alcançar o objetivo de aumentar a produção de concentrado de 

urânio da unidade de Caetité-BA, para o pleno atendimento das necessidades de combustível 

nuclear para geração de energia elétrica na CNAAA. 

Nesse contexto, a missão da Unidade de Concentrado de Urânio (URA) é produzir o 

concentrado de urânio a partir do minério uranífero contido nas rochas da Mina Cachoeira, 

que está localizada no município de Caetité-BA, região sudoeste da Bahia, conforme mostra a 

Fig. 1.1. O acesso à área pode ser feito por via aérea, a partir de algumas capitais, com destino 

à cidade de Vitória da Conquista-BA, pois existem voos diretos e regulares a partir de São 

Paulo-SP, Belo Horizonte-MG e Salvador-BA para a cidade de Vitória da Conquista-BA, daí 

até Caetité-BA o acesso se dá por via terrestre, conforme descrito mais a diante. 



 

2 

 

 

Figura 1.1: Mapa de localização e acesso à Unidade de Concentrado de Urânio – INB Caetité, em verde, os 
municípios da PULR (Província Uranífera de Lagoa Real), Caetité e Lagoa Real. 

A partir de Vitória da Conquista-BA, é possível acessar a área de carro, inicialmente, saindo 

de Vitória da Conquista-BA pela rodovia BA-262 em direção ao município de Brumado-BA 

e, por fim, o último trecho do percurso, é feito partindo de Brumado, pela BR-030, em direção 

ao município de Caetité-BA. O percurso total entre Vitória da Conquista-BA e Caetité-BA é 

de aproximadamente 240 km. 

Em seguida, para acessar a URA, saindo de Caetité-BA, percorre-se 28 km, pela BR-122, via 

asfaltada, até o distrito denominado Maniaçu, pertencente ao município de Caetité-BA. Daí 

em diante, o trajeto é feito em uma estrada com boa qualidade, embora não pavimentada, por 

12 km até a Fazenda Cachoeira, onde está localizada a URA, cujas principais instalações são 

apresentadas na imagem da Fig. 1.2, na qual é possível ver também as cavas 1, 2 e 3 da Mina 

Cachoeira, bem como o ponto de entrada da Mina Subterrânea. 
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Figura 1.2: Imagem de satélite mostrando as principais instalações da INB-URA. 

Atualmente, a URA tem capacidade para produzir cerca de 400 toneladas/ano de concentrado 

de urânio, que também é conhecido como Yellow cake. O processo de beneficiamento ao qual 

o minério é submetido na URA, se inicia por britagem em três estágios, após isso, o minério é 

submetido a um processo de lixiviação ácida em pilhas, obtendo-se a lixívia, ou licor, o qual 

apresenta uma concentração de 2 g de U3O8 por litro.  

O licor uranífero, produto da lixiviação, é então submetido aos processos de separação e 

concentração do urânio, para a produção do respectivo concentrado, sob a forma de diuranato 

de amônio (DUA) na usina. Num processo contínuo, as etapas de lixiviação e usina levam 45 

dias para produzir o concentrado. Em seguida, para a retenção da fase sólida gerada no 

tratamento deste efluente líquido, resíduo do processo, adotou-se a utilização de ponds 

impermeabilizados com manta de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) sobre colchão de 

areia.  

Até o momento, todo o minério uranífero processado na URA foi proveniente da Mina 

Cachoeira, a qual esteve em operação de lavra a céu aberto de 1999 até 2014, quando a INB 

finalizou a extração do minério uranífero contido nas suas cavas 1, 2 e 3. Atualmente, as 
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dimensões da área de abrangência das cavas 1 e 3 são 650 m de comprimento por 250 m de 

largura e 130 m de profundidade, em média, os bancos de lavra possuem bermas de até 5 m 

de largura e taludes de até 15 m de altura, conforme é possível se observar na Fig. 1.3.  

 
Figura 1.3: Imagem aérea da Mina Cachoeira. À frente, na foto, cava do Corpo 1 e, ao fundo, as cavas do 
Corpo 2, mais a esquerda, e do Corpo 3, ao centro. 

Conforme dito anteriormente, a INB finalizou a extração do minério uranífero contido na 

Mina Cachoeira em 2014 e, sendo assim, desde então, a INB vem concentrando esforços para 

obter as licenças que permitirão a retomada da extração do minério uranífero por meio da 

lavra subterrânea. Entretanto, os requisitos para licença de operação de lavra subterrânea se 

encontram sob avaliação da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), a qual já 

apresentou à INB um conjunto de exigências relacionadas à caracterização geomecânica do 

maciço rochoso na área de implantação da Mina Subterrânea Cachoeira (MSB-C), cujos 

principais aspectos do projeto básico de lavra estão apresentados adiante. 

1.2 PROJETO BÁSICO DE LAVRA DA MINA SUBTERRÂNEA CACHOEIRA 

De acordo com Barbalho (2013), o projeto básico da Mina Subterrânea Cachoeira (MSB-C) 

foi concebido a partir de estudos de viabilidade técnica-econômica os quais indicaram que 

abaixo da cota 770 m a continuidade da lavra a céu aberto tornar-se ia inviável.  

CAVA 1 

CAVA 3 
CAVA 2 
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A MSB-C tem seus recursos minerais em urânio, contidos nos corpos mineralizados 1 e 3, 

com teor médio de aproximadamente 2.900 ppm de U3O8.  Considerando-se a diluição e a 

recuperação previstas para o minério, bem como, a lavra do crown pillar, de 

aproximadamente 20 m de espessura sobre os corpos 1 e 3; excetuando-se o sill pillar  e o 

minério remanescente, proveniente do desenvolvimento do contorno das galerias e travessas, 

a reserva lavrável foi definida conforme está mostrado na Tabela 1.1. 

Tabela 1.1: Reserva lavrável da Mina Subterrânea Cachoeira, adaptado de Barbalho (2013). 

Localização do minério Massa (t) Teor U3O8 (ppm) 

Corpo 1 652.368 2.783 

Corpo 3 619.708 3.162 

Crown pillar 228.698 2.585 

TOTAL 1.500.773 2.910 

Ainda de acordo com Barbalho (2013), o arranjo da MSB-C, conforme apresentado na Fig. 1.4 é 

composto, basicamente, de rampa de acesso aos corpos mineralizados, travessas de ligação da 

rampa aos subníveis, galerias e travessas dos subníveis de lavra, poço de adução para 

ventilação e caminho de emergência, além de poços de exaustão nas extremidades, para 

retirada do ar viciado. 
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Figura 1.4: Arranjo da Mina Subterrânea Cachoeira, em seção longitudinal. Fonte: (Barbalho, 2013). 
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A rampa principal de acesso aos corpos mineralizados e de transporte, conforme apresentado 

na Fig. 1.5, deverá ter, aproximadamente, 1600 metros de extensão linear, com seção em 

formato arco-retângulo de 5,0 m de largura por 5,0 m de altura central, área de 22,65 m2, com 

greide -15%, (-10% nas curvas) e raio de curvatura mínimo de 25,0 m. O acesso aos corpos 

mineralizados ocorrerá a partir da rampa, por meio de uma série de travessas em diferentes 

cotas, com seção também em formato arco-retângulo de 4,0 m por 4,5 m, comprimento 

variável em função da sua localização e greide de 1,5% em direção à rampa. 

 

Figura 1.5: Seção construtiva da rampa. Fonte (Barbalho, 2013). 

Os subníveis de lavra serão abertos segundo a direção dos corpos mineralizados, equidistantes 

em 19,0 m verticais (piso a piso), exceto a distância entre os subníveis 731-745,5 e 664,5-650 

em que a distância entre os subníveis será de 14,5 m, ver Fig. 1.6. A seção da galeria do 

subnível será de 4,0 m por 4,5 m, no contato com a lapa do minério, seguindo a sua geometria 

e com greide sempre positivo de 1,5%, a fim de direcionar as águas para as travessas e/ou 

rampa onde se localizarão as caixas de água de esgotamento. 

 



 

8 

 

 

Figura 1.6: Seção vertical, esquemática, mostrando Crown Pillar, Sill Pillar, subníveis e realces do 
primeiro painel de lavra da Mina Subterrânea Cachoeira, adaptado de  Barbalho (2013). 

Ainda com relação às principais escavações da mina subterrânea, é importante destacar que, 

sempre que for necessário, deverão ser executados alargamentos a partir das galerias dos 

subníveis de lavra, com a finalidade de expor todo o corpo mineralizado, isto é, da lapa à 

capa. Os alargamentos deverão ter dimensões equivalentes à potência do corpo mineralizado, 

que, segundo o projeto básico, é da ordem de 12 m em média. 

CROWN PILLAR 

SILL PILLAR 

TRAVESSA DE MANOBRA 

1° Realce 

2° Realce 

3° Realce 

4° Realce 
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Ainda de acordo com Barbalho (2013), o método de lavra adotado será o de realces abertos 

por subníveis (sublevel stoping) e consistirá na divisão vertical da mina em dois painéis de 

lavra, de 76,0 m de altura cada, contemplando a manutenção de um pilar horizontal entre a 

mina a céu aberto e a MSB-C, denominado laje ou crown pillar, e um segundo pilar, 

denominado sill pillar,  situado entre o 1° e o 2° painel de lavra. As espessuras destes pilares 

deverão ser, respectivamente, 20 m e 5 m, conforme mostrado na Fig. 1.6.  

A operação em subsolo consistirá no desmonte em recuo dos subníveis, seguido pelo 

enchimento dos realces com estéril (rockfill). O enchimento dos realces se faz necessário para 

aumentar a estabilidade geral do maciço rochoso, permitir a lavra dos subníveis superiores e 

lavrar o minério do crown pillar.  

Para o desenvolvimento dos subníveis será necessário a abertura das galerias e travessas e, 

somente após abertura e exposição de, no mínimo, dois subníveis contíguos, o bloco 

mineralizado entre ambos, denominado realce, será perfurado ascendentemente via úmido, 

com o objetivo de se materializarem os slots (faces livres) e os leques de produção.  

Com relação ao sequenciamento de lavra, a INB, de acordo com Barbalho (2013), considera 

duas possibilidades de sequenciamento, as quais estão descritas a seguir. 

• Lavra ascendente  

Neste caso, deverá ser lavrado inicialmente o 4° realce, situado entre os subníveis N 674 e N 

693 do primeiro painel de lavra, ver Fig. 1.6, em recuo e em direção à travessa de acesso à 

rampa/subnível, seguido pelo enchimento dos realces. 

• Lavra descendente 

Neste caso, deverá ser lavrado inicialmente o 1° realce, situado entre os subníveis N 731 e N 

745,5 do primeiro painel de lavra, ver Fig. 1.6, em recuo e em direção à travessa de acesso à 

rampa/subnível. 

Entretanto, nota-se que alguns aspectos do projeto básico de lavra da MSB-C, relacionados ao 

arranjo da mina, ao método e sequenciamento de lavra selecionado, foram propostos apenas 

de forma conceitual e sob a luz de poucas informações, principalmente, em relação às 

características de resistência, deformabilidade e tensões in situ do maciço rochoso.  
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Também com relação à estabilidade das aberturas da MSB-C, percebe-se que é necessário 

indicar, ainda que seja de modo preliminar, se haverá necessidade de algum sistema de 

suporte/reforço, adequado às características geomecânicas do maciço rochoso em questão, e 

verificar se há necessidade de fazer alguma alteração no projeto básico da MSB-C com base 

nas características geomecânicas do maciço rochoso que serão avaliadas neste trabalho.  

Desse modo, a INB reconhece a importância de desenvolver novas pesquisas que permitam 

fornecer os dados geomecânicos necessários para reavaliar o arranjo de lavra proposto para a 

MSB-C. Os novos estudos deverão contemplar avaliação das dimensões de crown pillar , sill 

pillar , geometria da rampa, travessas e subníveis de lavra previstas no projeto básico da MSB-

C. 

1.3 APRESENTAÇÃO DO PROBLEMA 

Os trabalhos de desenvolvimento mineiro da MSB-C foram iniciados no final de outubro de 

2008, concomitantemente às operações de lavra a céu aberto na Mina Cachoeira, cujo início 

da operação se deu em 1999. Os trabalhos em subsolo se iniciaram pela escavação de uma 

rampa de acesso aos corpos mineralizados 1 e 3. Entretanto, no ano de 2009, as atividades de 

escavação dessa rampa foram paralisadas a pedido da Comissão Nacional de Energia Nuclear 

(CNEN), sob a alegação de que o projeto básico da MSB-C apresentado pela INB não 

apresentava a completeza necessária no que diz respeito à caracterização geomecânica do 

maciço rochoso. Desde então, o desenvolvimento da rampa, que atualmente conta com 483 m 

de extensão linear em subsolo, encontra-se paralisado.  

Portanto, no período compreendido entre 2009 e 2014, a INB se dedicou exclusivamente à 

lavra a céu aberto na Mina Cachoeira e, somente nos últimos anos (2015 e 2016), 

aproveitando o interregno causado pela exaustão do minério das cavas 1, 2 e 3, voltou a 

dedicar atenção especial à realização de trabalhos para sanar as não conformidades apontadas 

pelo órgão fiscalizador, visando a retomada, o mais breve possível, das operações de 

desenvolvimento da rampa de acesso aos corpos mineralizados 1 e 3 da MSB-C. 

No atual cenário, considera-se que a retomada da produção de concentrado de urânio a partir 

do minério uranífero contido na Mina Cachoeira, a ser lavrado em subsolo, é fundamental 

para o pleno atendimento à demanda por combustível nuclear. Entretanto, conforme indicou a 

CNEN, esse maciço rochoso deve estar devidamente caracterizado, em termos geomecânicos, 



 

11 

 

para que seja concedida a licença de operação, a qual permitirá a retomada das atividades de 

desenvolvimento da rampa de acesso aos corpos mineralizados. 

Nesse contexto, considera-se que o desenvolvimento de novos estudos geotécnicos na Mina 

Cachoeira deve ser realizado, pois é necessário obter avanços no conhecimento das 

características geotécnicas desse maciço rochoso. Feito isso, quanto maior for o nível de 

conhecimento sobre a área de implantação da MSB-C, melhores serão as condições para 

avaliar, em termos geomecânicos, o arranjo de lavra previsto no projeto básico da MSB-C. 

Por esse motivo, este estudo visa coletar, reunir e interpretar dados que deem embasamento ao 

projeto básico da MSB-C e, consequentemente, permitam validar/reavaliar o arranjo de lavra 

atualmente proposto pela INB.  

1.4 OBJETIVOS DA DISSERTAÇÃO 

O trabalho aqui apresentado se dedica à avaliação geomecânica do maciço rochoso na área de 

implantação da MSB-C e à realização de análises do arranjo de lavra proposto. Para isso, este 

trabalho pretende avaliar quais são as características, classes e parâmetros geomecânicos do 

maciço rochoso e simular as condições de lavra projetadas para a MSB-C, verificando se o 

arranjo de lavra proposto está adequado e compatível com as características do maciço em 

que se pretende realizar as escavações. 

Diante do exposto, considera-se que os objetivos deste trabalho podem ser sintetizados na 

forma de seis questões, as quais este trabalho pretende responder, quais sejam:  

1°) Quais são as características geotécnicas do maciço rochoso na área da MSB-C? 

2°) Quais classes de maciço podem ser identificadas na área de implantação da MSB-C?  

3°) Quais são os parâmetros de resistência e deformabilidade desse maciço rochoso? 

4°) Quais são as características estimadas, em termos de magnitude, do estado de tensões in 

situ atuante no maciço rochoso?  

5°) Serão estáveis, nesse maciço rochoso, as escavações subterrâneas projetadas? 

6°) Será necessário aplicar algum tipo de sistema de suporte/reforço, num maciço rochoso 

com as características observadas, para que as escavações sejam estáveis? 
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Por outro lado, é possível considerar, também, que existem objetivos indiretos resultantes da 

realização deste trabalho, os quais podem ser traduzidos na forma de benefícios, que são:  

• Minimizar os riscos geotécnicos, tais como, rupturas, desabamentos, desplacamentos 

etc, riscos esses envolvidos na operação de lavra em qualquer mina subterrânea.  

• Suprir as necessidades atuais e futuras de fornecimento de minério de urânio na INB; 

operacionalizar o Planejamento Estratégico da INB e, consequentemente, dar 

continuidade ao Programa Nuclear Brasileiro. 

Em síntese, considerando que ainda existem algumas lacunas, incertezas e indefinições 

presentes no projeto básico dessa mina e que há necessidade corrente de preenchê-las, o 

trabalho aqui apresentado visa realizar um conjunto de estudos geotécnicos capazes de prover 

os dados de entrada necessários para que a INB possa reavaliar o projeto básico da MSB-C. 

1.5 ESCOPO DO TRABALHO 

O escopo deste trabalho é constituído pela aplicação de diversos conceitos da Mecânica de 

Rochas para realizar um conjunto de estudos, de forma sequenciada e interconectada, os quais 

têm o propósito de responder as questões colocadas no objetivo do trabalho. Sendo assim, o 

primeiro passo deste estudo geotécnico foi realizar uma revisão bibliográfica, em que se 

buscou levantar todas as informações disponíveis sobre os temas relacionados à mecânica de 

rochas, à geologia e à geotecnia da área. Mais detalhes sobre essa etapa estão apresentados no 

Capítulo 2.  

Em seguida, para a obtenção dos parâmetros de caracterização do maciço rochoso, foram 

reunidos todos os dados disponíveis até então, levantados dados de investigações pretéritas, 

bem como, realizados novos estudos, observando-se as características geotécnicas do maciço 

rochoso na área da Mina Cachoeira e em testemunhos de sondagem. Além disso, foram 

levantados resultados de ensaios laboratoriais de caracterização geomecânica. Posteriormente, 

foi realizada a classificação e a modelagem geomecânica do maciço rochoso, cujo objetivo foi 

identificar as classes de maciço e atribuir parâmetros geomecânicos a essas classes, conforme 

será apresentado no Capítulo 3. 
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Outro conceito da Mecânica de Rochas aplicado neste trabalho foi o método de estimativa das 

tensões naturais em maciços rochosos, desenvolvido por Sheorey (1994), o qual permitiu 

obter uma estimativa do estado de tensões naturais no maciço, importante parâmetro de 

entrada para análise de escavações subterrâneas em um maciço rochoso. Isso será apresentado 

em detalhes no Capítulo 4. 

No Capítulo 5 estão apresentadas as análises geotécnicas, utilizando modelos numéricos, para 

simulação das condições das escavações em um maciço rochoso com as características do 

maciço rochoso da Mina Cachoeira. As análises permitiram avaliar as condições de 

estabilidade e segurança das escavações. E, por fim, no Capítulo 6, apresenta-se a compilação 

e discussão de todos os resultados obtidos nesse estudo de caso. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 A MECÂNICA DE ROCHAS E A CLASSIFICAÇÃO DE MACIÇOS ROCHOSOS. 

De acordo com Bieniawski (1989), a classificação de rochas para fins de engenharia deve ser 

aplicada de forma inteligente em conjunto com métodos observacionais e estudos analíticos 

para formular uma concepção global razoável e compatível com os objetivos do projeto e com 

a geologia do local. Dessa forma, quando aplicada corretamente e para o propósito ao qual foi 

destinada, a classificação de maciços rochosos pode ser uma importante ajuda ao projeto.  

O mesmo autor considera que, dentre todos os sistemas de classificação desenvolvidos no 

mundo, alguns deles requerem maior atenção, por serem os mais utilizados, que são os 

propostos por; Therzaghi (1946), Lauffer (1958), Deere et al. (1967), Wickham et al. (1972), 

Bieniawski (1973) e, Barton et al. (1974). Considerando isso, apresenta-se a seguir os 

princípios fundamentais de três desses sistemas de classificação de maciços rochosos. 

2.1.1 RQD, Deere et al. (1967) 

O RQD, de acordo com Bieniawski (1989), foi desenvolvido por D.U Deere em 1964, vindo a 

ser publicado pela primeira vez em 1967, sendo o RQD um índice que, de acordo com Deere 

et al.  (1967 apud Bieniawski 1989) corresponde a uma porcentagem de recuperação 

modificada, na qual apenas os pedaços de testemunho de furos de sondagem cujo 

comprimento for maior que 10 cm são contabilizados como recuperados. 

O mesmo autor descreve o procedimento correto para medição do RQD, que é apresentado de 

forma esquemática na Fig. 2.1, a qual mostra que o resultado do somatório dos comprimentos 

dos pedaços de testemunhos maiores que 10 cm devem ser divididos pelo comprimento total 

avançado em cada manobra, resultando em uma razão expressa na forma de porcentagem. Os 

pedaços menores que 10 cm, resultantes de descontinuidades muito próximas, são 

descontados, ou considerados como não recuperados.  

Importante ressaltar que os testemunhos de sondagem de rocha intensamente intemperizada 

não devem ser considerados, os quais devem receber RQD igual à zero. 
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Figura 2.1: Procedimento para medição e cálculo do RQD, adaptado de Deere (1968 apud Bieniawski, 
1989). 

Após calcular o RQD é possível inferir a qualidade do maciço rochoso, por meio da 

classificação proposta por Deere (1968 apud Bieniawski, 1989), em função do resultado 

obtido para o RQD, apresentada na Tabela 2.1. 

Tabela 2.1: Relação entre RQD e Qualidade da rocha, adaptado de Deere (1968 apud Bieniawski, 1989). 

RQD (%) Qualidade 
da rocha 

<25 Muito ruim 

25 - 50 Ruim 

50 - 75 Razoável 

75 - 90 Bom  

90 - 100 Excelente 

Atualmente, o RQD constitui um elemento básico para dois dos principais sistemas de 

classificação de maciços rochosos, o sistema RMR e o sistema Q, os quais são apresentados a 

seguir. 

2.1.2  O sistema Rock Mass Rating (RMR), Bieniawski (1973). 

De acordo com Bieniawski (1989), o sistema RMR foi desenvolvido entre 1972 e 1973 e foi 

sendo modificado ao longo dos anos na medida em que novos estudos de caso tornavam-se 

disponíveis. Porém, a essência do sistema de classificação permaneceu a mesma, apesar das 

mudanças propostas. Conforme Bieniawski (1989), o procedimento para aplicação do sistema 

RMR, consiste na observação dos seis parâmetros listados a seguir. 



 

16 

 

1. Resistência à compressão uniaxial do material rochoso. 

2. RQD. 

3. Espaçamento das descontinuidades. 

4. Condições das descontinuidades. 

5. Condições de água no terreno. 

6. Orientação das descontinuidades. 

Ainda de acordo com Bieniawski (1989), para aplicar a classificação geomecânica, 

primeiramente, o maciço deve ser divido em zonas ou regiões que contenham certas 

similaridades estruturais, as quais se apresentem de forma aproximadamente uniforme.  

Depois que tais regiões forem identificadas, os pesos de cada um dos seis parâmetros de 

classificação devem ser determinados para cada uma das regiões estruturais. Os pesos dos 

cinco parâmetros fundamentais podem ser definidos por meio da utilização do quadro que é 

apresentado na Tabela 2.2, onde os cinco primeiros parâmetros estão subdivididos entre cinco 

faixas de valores. Nessa tabela é possível notar que quanto melhores as condições do maciço 

rochoso maior será seu peso. 

Após a atribuição dos pesos dos cinco parâmetros fundamentais, para uma dada região 

estrutural, devem-se somar os pesos de cada parâmetro para que se obtenha o RMR básico 

para a região analisada. Após isto, o último passo deve ser incluir um sexto parâmetro, 

denominado, fator de influência das descontinuidades, também denominado por fator de 

ajuste para o RMR básico, o que pode ser feito por meio da Tabela 2.3.  
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Tabela 2.2: Parâmetros para classificação geomecânica RMR, adaptado de Bieniawski (1989). 

1 

Resistência 
da rocha 
intacta 

Point Load > 10 MPa 4 - 10 MPa 2 - 4 MPa 1 - 2 MPa 
Ver compressão 

uniaxial 
Compressão 

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

pesos 15 12 7 4 2 1 0 

2 
RQD 90 - 100 75 - 90 50 - 75 25 - 50 <25 

pesos 20 17 13 8 3 

3 
Espaçamento das 
descontinuidades 

>200 cm 60 - 200 cm 20 - 60 cm 6 - 20 cm <6 cm 

pesos 20 15 10 8 5 

4 
Condições das 

descontinuidades 

Superfícies muito 
rugosas, não 

continuas, sem 
alteração, paredes 

de rocha não 
alteradas. 

Superfícies 
ligeiramente 

rugosas, 
separação < 

1mm, paredes 
ligeiramente 

alteradas 

Superfícies 
ligeiramente 

rugosas, 
separação < 

1mm, paredes 
muito alteradas 

Superfícies 
polidas ou 

enchimento com 
espessura <5 mm 

ou juntas 
continuas com 

separação entre 1 
e 5 mm. 

Enchimento mole 
com espessura >5 

mm ou juntas 
continuas com 

separação  > 5 mm. 

pesos 30 25 20 10 0 

5 
Presença de 

água 

Caudal por 
10 m de 

comprimento 
do túnel 

nenhum < 10 l/min  10 - 25 l/min  25 - 125 l/min > 125 l/min 

Razão: 
Pressão da 

água vs 
tensão 

principal 
máxima 

0 <0,1 0,1 - 0,2 0,2 - 0,5 > 0,5 

Condições 
gerais 

Completamente 
seco 

Água intersticial Úmido Gotejamento Fluxo contínuo 

pesos 15 10 7 4 0 

Tabela 2.3: Fator de ajuste em função da orientação das descontinuidades, adaptado de Bieniawski (1989). 

Direção perpendicular ao eixo do túnel Direção paralela ao eixo do túnel   

Abertura do túnel Abertura do túnel Mergulho Mergulho   

Sentido do mergulho Sentido inverso do mergulho 45 - 90° 20 - 45° 0 - 20° 

Mergulho Mergulho Mergulho Mergulho       

45 - 90° 20 - 45° 45 - 90° 20 - 45°       

Muito favorável Favorável Razoável Desfavorável 
Muito 

desfavorável 
Razoável Razoável 

       

Orientação das descontinuidades 
Muito 

favorável 
Favorável Razoável Desfavorável 

Muito 
desfavorável 

Pesos  

Túneis  0 -2 -5 -10 -12 

Minas  0 -2 -7 -15 -25 

Fundações 0 -2 -25 -50 -60 

Somente após a aplicação do parâmetro de ajuste, o maciço rochoso da região analisada 

poderá ser classificado de acordo com a Tabela 2.4, na seção a, a qual permite classificar os 

maciços rochosos dentro de 5 classes em função do rating total do maciço, o qual pode variar 

de 0 a 100. Ainda na Tabela 2.4, na seção b, é possível obter o significado prático das classes 

de maciços rochosos, o que pode ser feito relacionando o resultado da classificação RMR com 
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os seguintes parâmetros; tempo de auto-sustentação do maciço rochoso para um dado vão, 

coesão do maciço rochoso e ângulo de atrito do maciço rochoso, segundo Bieniawski (1989).  

Tabela 2.4: Classificação de maciços rochosos em função do rating total em (a) e significado prático da 
classificação RMR em (b). Adaptado de Bieniawski (1989). 

a) CLASSES DE MACIÇO ROCHOSO DETERMINADAS A PARTIR DO RATING TOTAL 
Rating 100 - 81 80 - 61 60 - 41 40 - 21 <20 
Classe I II III IV V 

Designação Muito bom Bom Razoável Ruim Muito ruim 

b) SIGNIFICADO DAS CLASSES DE MACIÇO ROCHOSO  
Classe I II III IV V 

Tempo de auto sustentação 
20 anos 15 m 

de vão 
1 ano 10 m de 

vão 
1 semana 5 m 

de vão 
10 h 2,5 m de 

vão 
30 min 1 m de 

vão 
Coesão (KPa) >400KPa 400 - 300 300 - 200 200 - 100 <100 

Ângulo de atrito (°) >45  45 - 35 35 - 25 25 - 15 <15 

2.1.3 Sistema Q, Barton et al. (1974) 

De acordo com NGI (2013), o desenvolvimento do sistema Q se deu no início dos anos 1970 

e a primeira publicação foi apresentada por Barton, Lien e Lunde em 1974. Desde então, o 

sistema Q foi constantemente atualizado e aprimorado até alcançar o amplo reconhecimento 

que possui nos dias de hoje. Baseado na avaliação de seis parâmetros, o valor de Q pode ser 

calculado usando a seguinte equação: 

� =
���

��
∗
�	

�

∗
��

��
   

Ainda de acordo com NGI (2013) os parâmetros individuais são determinados durante o 

mapeamento no qual devem ser utilizadas as tabelas apresentadas na, Fig. 2.3, as quais 

definem valores numéricos que serão atribuídos para descrever cada um dos seis parâmetros 

na região mapeada. Os seis parâmetros podem ser individualizados em três quocientes que 

definem os principais fatores que contribuem para a estabilidade de uma abertura subterrânea, 

que são: 

• RQD/Jn caracteriza a estrutura do maciço rochoso e constitui uma medida do bloco 

unitário deste maciço. 

• Jr/Ja caracteriza as descontinuidades e/ou o seu preenchimento sob o aspecto da 

rugosidade e do grau de alteração; esse quociente corresponde ao atrito das juntas ou a 

resistência ao cisalhamento entre blocos.  

(Eq. 1) 
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• Jw/SRF representa o estado de tensão efetiva no maciço rochoso; o fator SRF 

caracteriza o estado de tensão total no maciço rochoso e o fator Jw representa a 

medida da pressão da água, que tem um efeito adverso na resistência ao 

escorregamento das descontinuidades. 

Ainda de acordo com NGI (2013), o valor de Q pode ser utilizado para o projeto de suportes 

em escavações subterrâneas, quando utilizado em conjunto com outros dois parâmetros, que 

são: o Excavation Supporte Ratio (ESR), que expressa o grau de segurança necessária, e a 

dimensão da abertura subterrânea, dada pelo vão ou altura da escavação medida em metros. 

Para isso, os valores de Q deverão ser plotados no eixo das abscissas e os valores de 

“Equivalente Dimension” deverão ser plotados no eixo das ordenadas, do lado esquerdo do 

gráfico mostrado na Fig. 2.2. 

 

Figura 2.2: Gráfico para o projeto preliminar de suportes usando o Sistema Q. Fonte (NGI, 2013).
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Figura 2.3: Quadro de referência para definição de valores numéricos que serão atribuídos ao seis parâmetros do sistema Q. Fonte (NGI, 2013). 
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2.1.4 Geological Strength Index (GSI) 

De acordo com Marinos, Marinos e Hoek (2005), o GSI é um sistema de classificação de 

maciços rochosos que foi desenvolvido no âmbito da mecânica de rochas para atender a 

demanda por dados de entrada confiáveis, particularmente, aqueles relacionados aos 

parâmetros de resistência e deformabilidade do maciço rochoso, utilizados como dados de 

entrada em análises numéricas ou para soluções em projeto de túneis, taludes ou fundações 

em rochas. 

Segundo os mesmos autores, o GSI foi desenvolvido a partir da percepção de Hoek e Brown 

de que um critério de ruptura de maciço rochoso não teria nenhum valor prático se não fosse 

possível correlacioná-lo com observações geológicas, as quais pudessem ser realizadas de um 

modo fácil e rápido por geólogos e engenheiros em campo. Inicialmente, pensou-se em 

utilizar um dos sistemas de classificação de maciços rochosos já existentes: sistema RMR ou 

sistema Q. Entretanto, um fator dificultou a adoção plena de um desses sistemas de 

classificação: foi o fato de que tais sistemas levam em conta parâmetros que não devem ser 

considerados para determinação dos parâmetros do maciço como, por exemplo, a presença de 

água no maciço, a orientação das escavações e as tensões no maciço rochoso. Sendo assim, 

foi recomendado que apenas os quatro primeiros parâmetros do sistema RMR deveriam ser 

usados quando o objetivo fosse definir os parâmetros do maciço rochoso, o que, segundo 

Marinos, Marinos e Hoek (2005), funciona bem até hoje. 

Ainda assim, de acordo com os mesmos autores, começaram a surgir dificuldades quando o 

maciço rochoso possuía qualidade ruim, o que foi considerado como consequência do sistema 

RMR ser muito dependente do RQD, o qual possui valores muito baixos, quase nulos, nos 

casos em que o maciço é de qualidade ruim.  

Essa dificuldade reforçou a necessidade de se desenvolver um sistema de classificação com 

maior ênfase nas condições geológicas básicas, considerando o material e sua estrutura 

geológica. Além disso, era necessário que um novo sistema de classificação fosse 

desenvolvido especificamente para estimativa de parâmetros do maciço rochoso. Essas foram 

as premissas básicas para o desenvolvimento do GSI. 

O GSI, de acordo com Hoek, Marinos e Benisse (1998), consiste num sistema que permite 

caracterizar um maciço rochoso em termos de dois fatores; o arranjo estrutural no maciço 
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rochoso e as condições das descontinuidades, indicadas por sua rugosidade e grau de 

alteração. A combinação desses dois parâmetros fornece uma descrição básica do maciço 

rochoso, a partir da qual é possível estimar o GSI por meio da utilização do ábaco apresentado 

na Fig. 2.4. 

 

Figura 2.4: Ábaco para determinação do GSI em função das características do maciço rochoso. Fonte 

(Marinos, Marinos e Hoek., 2005). 

Uma vez que o valor do GSI esteja definido, esse parâmetro deve ser inserido, em conjunto 

com a resistência da rocha intacta e a constante petrográfica de Hoek-Brown, mi (Hoek e 

Brown, 1997), num conjunto de equações que permite estimar as propriedades de um dado 

maciço rochoso, as quais poderão ser usadas como dados de entrada em análises numéricas. 
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Os procedimentos básicos para determinação desses parâmetros são oriundos do critério de 

ruptura de Hoek e Brown, apresentado a seguir.  

2.1.5 O critério de ruptura de Hoek-Brown 

De acordo com Hoek, Carranza e Corkum (2002), esse critério de ruptura foi desenvolvido 

com a finalidade de fornecer os dados de entrada necessários a análises de escavações 

subterrâneas. O critério foi desenvolvido a partir dos mesmos parâmetros da rocha intacta, 

porém, com a introdução de fatores para se reduzirem aquelas propriedades, fatores esses com 

base em observações das características das descontinuidades em um maciço rochoso. 

Conforme já foi dito, os autores optaram por relacionar esse critério empírico com 

observações geológicas por meio do GSI, dessa forma o critério de Hoek e Brown pode ser 

expresso pela equação 2: 

  

Na expressão acima mb é um valor reduzido da constante petrográfica do material, mi, sendo o 

valor de  mb calculado em função do GSI e do fator D, de danos induzidos pelo desmonte com 

explosivos ou escavações mecânicas. Os parâmetros s e a são constantes do maciço rochoso 

calculados também em função de GSI e D. 

O parâmetro D é um fator que depende do grau de perturbação a que o maciço rochoso foi 

submetido pelos desmontes. Dessa forma, esse parâmetro pode variar desde 0 (zero), para 

maciços rochoso não perturbados, até 1 (um), para maciços rochosos muito perturbados. 

Como exemplo, podemos citar o caso de uma escavação subterrânea cujo desmonte é 

controlado e de excelente qualidade, nesse caso, D = 0. Por outro lado, no caso de uma grande 

cava de mineração, na qual o maciço foi intensamente perturbado devido aos desmontes de 

produção e também devido ao alívio de tensão causado pela remoção das rochas, o D seria 

equivalente a 1 (um), segundo Hoek, Carranza e Corkum (2002). 

 

(Eq. 2) 
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2.2 TENSÕES IN SITU 

De acordo com Amadei e Stephansson (1997), antes mesmo de determinar as tensões in situ 

de um maciço rochoso por meio de qualquer método direto, uma tentativa deve ser feita para 

se obter uma estimativa dessas tensões, a qual pode ser realizada de diversas formas, desde a 

partir da extrapolação de tensões determinadas em regiões com características geológicas e 

tectônicas similares, até a observação de zonas de quebras em furos de sondagem, explosões 

de rochas etc.  

Ainda de acordo com Amadei e Stephansson (1997), é uma prática comum, ao se estimar o 

estado de tensões naturais a qualquer profundidade, admitir duas premissas básicas: a primeira 

delas é admitir que a tensão horizontal (σh) e a tensão vertical (σv) são as tensões principais. 

E a segunda é admitir que o estado de tensões possa ser quantificado por dois parâmetros: o 

primeiro seria o valor da componente de tensão vertical (σv), a qual deve equilibrar a força 

peso das rochas sobrejacentes. Daí vem a equação 3: 

σv	 = 		γ ∗ z   

Onde σv é a tensão vertical média total numa dada profundidade Z, em rochas cujo peso 

específico é dado por γ. E o segundo parâmetro seria um coeficiente, K, que determina o valor 

da componente de tensão horizontal, como sendo equivalente a K vezes σv.  

Sendo assim, Goodman (1989) considera que, ao invés de estimar diretamente a tensão 

horizontal propriamente dita, é mais conveniente discutir a razão (K) estabelecida entre as 

tensões horizontal (σh) e vertical (σv), ou seja: 

K = σh/σv  

Com relação ao coeficiente K, diferentes expressões foram propostas para definir sua 

magnitude. Terzaghi e Richart (1952 apud Hoek, Kaiser e Bawden,1995) sugeriram que, para 

um maciço rochoso gravitacionalmente carregado, o valor de K é independente da 

profundidade e é dado pela equação 5 onde ν é o Coeficiente de Poisson do maciço rochoso. 

  

(Eq. 3) 

(Eq. 4) 

(Eq. 5) 
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McCutchen (1982 apud Amadei e Stephansson, 1997) considerou um modelo esférico e 

isotrópico para a crosta terrestre, constituído por um material de peso específico γ e sujeito à 

aceleração da gravidade g. A partir daí, deduziu estimativas para a constante K que variavam 

em função da profundidade, o que se mostrou consistente com os resultados de medições in 

situ encontradas na literatura. 

Sheorey (1994 apud Hoek, Kaiser e Bawden,1995) ampliou o modelo de McCutchen para 

poder considerar o efeito do gradiente geotérmico e desenvolveu um modelo de tensões 

termo-elasto-estático da terra, o qual considera a curvatura da crosta, a variação das 

constantes elásticas, da densidade e do coeficiente de expansão térmica através da crosta e do 

manto.  Como resultado, o modelo de Sheorey (1994 apud Hoek, Kaiser e Bawden, 1995) 

provê uma equação simplificada, que pode ser utilizada para uma primeira estimativa da razão 

K, a saber. 

K = 0,25 + 7 E (0,001 + 1/Z)  

Onde Z, em metros, é a profundidade e E, é o módulo de deformabilidade médio, em GPa, do 

ponto da parte superior da crosta terrestre em que se esteja estimando as tensões. A Fig. 2.5 

mostra um gráfico da variação de K com a profundidade, para diferentes valores do módulo 

de deformabilidade. Sendo assim, Hoek, Kaiser e Bawden (1995) consideram que a equação 6 

propicia uma estimativa razoável para os valores de K. 

(Eq. 6) 
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Figura 2.5: Variação da razão entre tensão horizontal e vertical em função da profundidade, adaptado de 
Sheorey (1994 apud Hoek et al 1995). 

Complementarmente, de acordo com Hoek, Kaiser e Bawden (1995), o estudo de Sheorey 

(1994) mostrou que a magnitude da tensão horizontal depende do módulo de elasticidade, 

com camadas menos rígidas "absorvendo" menos tensão horizontal do que camadas mais 

rígidas.  

Outra revelação importante dos estudos de Sheorey foi que, ao inserir o gradiente geotérmico 

na equação, manteve-se a magnitude das tensões horizontais dentro de limites razoáveis, o 

que não sucedia e era um inconveniente no modelo introduzido por McCutchen (1982 apud 

Amadei e Stephansson, 1997). O modelo de Sheorey (1994) revela que a curvatura da Terra 

pode ser responsável por valores mais elevados de K e valores de tensões horizontais mais 

elevados que as verticais em áreas próximas à superfície da Terra. 
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2.3 A PROVÍNCIA URANÍFERA DE LAGOA REAL - PULR 

A Província Uranífera de Lagoa Real (PULR) que é, dentre as principais ocorrências de 

urânio no Brasil, a melhor conhecida e mais importante. Nesse contexto está inserida a Jazida 

Cachoeira que é uma dentre as várias jazidas encontradas na PULR a qual está localizada na 

porção centro-sul do estado da Bahia e abrange uma área de 1.200 km². As rochas 

encontradas no âmbito da PULR estão inseridas no Complexo Lagoa Real (Prates, 2008). 

2.3.1 Contexto geológico da PULR 

O complexo Lagoa Real é descrito, de acordo com Cruz et al. (2007) da seguinte forma: 

[...] O Complexo Lagoa Real (Costa et al. 1985) é constituído por meta-granitóides com idades 

em torno de 1,7 Ga (Turpin et al. 1988, Cordani et al. 1992), gnaisses e albititos da Suíte 

Intrusiva Lagoa Real (Arcanjo et al. 2000) e por um conjunto de diabásios, anfibolitos e 

charnoquitos que ocorrem intercalados com os litotipos daquela suíte. Abriga uma importante 

mineralização de urânio, de idade também conhecida (em torno de 960 Ma, Pimentel et al. 

1994). A mineralização está hospedada em corpos lenticulares de albititos que, por sua vez, 

estão paralelizados a gnaisses gerados a partir da deformação dos granitos (Costa et al. 1985, 

Lobato 1985, Arcanjo et al. 2000, Cruz & Alkmim 2002).  

As rochas do Complexo Lagoa Real foram descritas a partir do mapeamento geológico da sua 

área de ocorrência, o que permitiu individualizar os tipos litológicos que ocorrem na área. São 

eles: granitoides, albititos, microclinitos, epidositos, periclasitos anfibolitos e diabásios.  As 

áreas de ocorrência desses tipos litológicos estão apresentadas na Fig. 2.6 e os tipos 

litológicos são descritos em seguida, conforme Cruz et al. (2007).  
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Figura 2.6: Mapa geológico do Complexo Lagoa Real, Fonte (Cruz et al., 2007). 
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• Metagranitóides Lagoa Real:  

Corresponde a um conjunto de meta-granitoides inicialmente denominados, de modo 

genérico, de granito São Timóteo. Entretanto, suas características texturais permitiram sua 

subdivisão posterior entre meta-granitoide São Timóteo e meta-granitoide Jurema. 

Os meta-granitoides São Timóteo e Jurema englobam um conjunto de rochas 

hololeucocráticas a leucocráticas, com coloração variando entre cinza rósea a cinza azulada. 

A composição destas rochas é também bastante variável, desde diorítica até granítica, 

passando por monzonítica, sienogranítica álcali feldspato sienítica e álcali feldspato granítica. 

Os minerais varietais são biotita e anfibólio, podendo ocorrer ortopiroxênio e granada. 

• Granitoides Milonitizados e Ortognaisses 

Essas rochas possuem formas alongadas e fusiformes, quando observadas em mapas e 

afloramentos. As fácies foram discriminadas de acordo com a proximidade a localidade mais 

próxima de sua ocorrência, o que permitiu denominar os granitóides protomiloníticos 

Cercado, os augen gnaisse Lagoa Grande e o gnaisse Caetité. Nos granitos protomiloníticos e 

nos augen gnaisses os porfiroclastos de feldspato potássico apresentam-se parcialmente 

transformados em albita por intermédio do desenvolvimento. 

Os gnaisses Caetité apresentam bandamento composicional contínuo com largura 

centimétrica, marcado por proporções variáveis entre microclina, plagioclásio, biotita, 

magnetita e quartzo. 

• Albititos  

Os albititos apresentam coloração cinza esbranquiçada e aspecto sacaroidal. Como são os 

principais hospedeiros da mineralização de urânio, foram amplamente estudados por diversos 

autores. Prates e Fuzikawa (1984 apud Cruz et al., 2007) classificaram os albititos como 

sendo aquelas rochas com porcentagem de albita superior a 70%. Esta é a classificação até 

hoje adotada. 

Os albititos possuem granulometria fina a grossa. As texturas comumente observadas são 

inequigranular, porfiroclástica, granoblástica poligonal e nematoblástica, marcada pela 
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orientação do anfibólio e do piroxênio. Aparece ainda a textura lepidoblástica marcada pela 

orientação da Biotita. 

Os minerais acessórios comuns são: microclina, quartzo, biotita, granada, anfibólio, 

magnetita, hematita, titanita, epidoto e calcita. 

• Microclinitos 

Foram classificados como microclinitos, rochas com porcentagem de microclina superior a 

70%. Essas rochas possuem coloração rosa a creme rosada e estão associadas aos albititos. 

São rochas com granulometria media a grossa e as texturas observadas são inequigranular, 

granoblástica poligonal e núcleo-manto. 

• Epidositos  

Os epidositos são verdes a verde amarelados, possuem mais de 70% de epidoto na sua 

composição e ocorrem associados com zonas de cisalhamento distensionais. 

• Anfibolitos 

Formam corpos tabulares de largura extremamente variável, desde 30 cm até 25 m. Em 

termos modais, hornblenda, biotita e plagioclásio ocupam 45 a 55%, 5 a 15% e 25 a 45%, do 

volume da rocha, respectivamente. São mesocráticos de coloração verde escura a preto 

esverdeado e granulometria média. Possuem textura equigranular, nematoblástica, marcada 

pela orientação da hornblenda, e anisotrópica. 

2.3.2 Geologia do local 

De acordo com Brito, Raposo e Matos (1984), na área afloram rochas pré-cambrianas 

metamórficas, cataclasadas e metamorfizadas, representadas por albititos, microclina, 

plagioclásio augen gnaisse e granitóides. Os albititos e outras rochas que ocorrem na área, 

foram caracterizados por Geisel Sobrinho et al (1980 apud Brito, Raposo e Matos 1984) da 

seguinte forma: 

Albititos (ALBT): rocha metamórfica metassomática, constituída por 70% ou mais de albita e 

os demais minerais que ocorrem são biotita, anfibólio, magnetita, hematita e titanita; 
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Piroxênio albitito (POAB): albitito no qual o único constituinte varietal, com porcentagem 

igual ou superior a 5 % é o piroxênio. De modo análogo, foram definidos: Anfibólio albitito, 

granada albitito, magnetita albitito, hematita albitito, carbonato albitito, biotita albitito e 

epidoto albitito; 

Piroxênio granada albitito (PGAB): albitito no qual ocorrem dois constituintes varietais, cada 

um com porcentagem superior a 5%, predominando, no caso, o piroxênio sobre a granada. O 

qual constitui uma das principais hospedeiras da mineralização uranífera. De modo análogo 

foram definidos: piroxênio anfibólio albitito, epidoto piroxênio albitito e outros;  

Albita microclina quartzo metassomatito (AMQM): metassomatito constituído 

predominantemente por albita, microclina e quartzo, no qual a albita constitui menos de 70% 

em volume. De modo análogo, foram definidos: microclina albita piroxênio metassomatito e 

outros. 
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2.4 ESTUDOS GEOLÓGICOS E GEOTÉCNICOS ANTERIORMENTE REALIZADOS. 

No que diz respeito às características geológico-geotécnicas da Mina Cachoeira, foi 

constatado que a INB já havia realizado campanhas pontuais de investigação na área. Dessa 

forma, quando do início desse estudo geotécnico, já existiam algumas informações sobre esse 

maciço rochoso, as quais foram disponibilizadas pela INB para a realização desse trabalho.  

Como exemplo, pode-se citar a primeira campanha de estudos geológico-geotécnicos 

realizados na área, a qual foi desenvolvida pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado 

de São Paulo (IPT), no ano de 1983. Essa primeira campanha de investigação foi realizada a 

pedido da INB, para fornecer os dados básicos para a implantação do complexo mínero-

industrial nas jazidas uraníferas de Lagoa Real-BA. 

Outro exemplo, em 2010 a INB solicitou à Fundação Luiz Englert (FLE) a realização de 

ensaios geomecânicos em amostras de gnaisses e albititos não mineralizados, os quais formam 

a capa e a lapa da Mina Cachoeira. Os resultados obtidos permitiram caracterizar as 

respectivas propriedades de resistência e deformabilidade. 

Outro estudo geotécnico relevante foi desenvolvido pela Casadei Engenharia Mineral (CEM), 

no ano de 2014, o qual foi realizado com o objetivo de avaliar as condições geotécnicas de um 

possível aprofundamento nas cavas 1 e 3 da Mina Cachoeira.  

Sendo assim, considera-se importante citar esses trabalhos, pois os mesmos forneceram 

informações relevantes, que serviram como ponto de partida aos estudos geotécnicos para 

implantação da MSB-C. Dessa forma, apresentam-se a seguir, ainda que de forma resumida, 

os principais aspectos metodológicos e alguns dos resultados dos trabalhos desenvolvidos 

pelo IPT (1983), FLE (2010) e pela CEM (2014) na área da Mina Cachoeira. 

2.4.1 IPT (1983) 

Esse trabalho foi realizado para obtenção de parâmetros básicos com vistas aos projetos de 

implantação da URA. Para isso, o IPT desenvolveu um conjunto de estudos, no período 

compreendido entre novembro de 1982 e março de 1983.  Os principais trabalhos realizados 

pelo IPT na então Jazida Cachoeira foram: mapeamento geológico-geotécnico de superfície, 

descrição geotécnica de testemunhos de sondagem, determinação da resistência mecânica e 
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propriedades físicas, estudos hidrogeológicos, estudos estruturais e tectônicos e estudos de 

geotermia. 

Com relação à descrição de testemunhos de sondagem cabe destacar que foram descritos 

aproximadamente 90 furos de sondagem, os quais estão listados na Tabela 2.5, perfazendo um 

total de 12.850 metros lineares de testemunhos de sondagem. No que diz respeito aos 

parâmetros geotécnicos descritos, de acordo com IPT (1983), os testemunhos de sondagem 

foram geotecnicamente descritos por meio da avaliação dos seguintes parâmetros: alteração 

de rocha, porcentagem de recuperação dos testemunhos, frequência de fraturas e RQD.  

Tabela 2.5: Relação das seções com os respectivos furos descritos geotecnicamente, adaptado de 
IPT(1983). 

SEÇÃO ID-FUROS  
00 030 040 024 125 124 123 048 122 033   
40SE 018 007 039 003 049 045   
80SE 029 023 053 052 051 050 036 073   
120SE 015 017 038 056 055 054 002 046 074   
160SE 028 022 059 058 057 037 089   
200SE 014 001 063 062 061 060 010 087   
240SE 027 066 021 065 064   
280SE 013 006 070 069 068 067   
320SE 026 075 076 020   
40NW 016 043 008 041 121 120 119 118 117 004   
80NW 032 042 025 116 115 047 114 113 112 034 111 110 
120NW 009 019 109 108 107 106 035 105 104       

Dentre os resultados obtidos a partir desses diversos estudos, os mais relevantes foram: a 

caracterização e a classificação do maciço rochoso e os resultados dos ensaios laboratoriais 

em rochas, os quais podem ser sintetizados conforme é descrito a seguir. 

Com relação às características litológicas, de acordo com o IPT (1983), as rochas presentes no 

maciço rochoso da área estudada são classificáveis geneticamente como gnaisses. As texturas 

presentes são granoblástica, gnáissica e augen, porfiróide e cataclástica; a granulação pode ser 

fina média grossa e bimodal; os minerais envolvidos são plagioclásio (albita), microclínio, 

quartzo, piroxênio, anfibólio, biotita, magnetita, granada e outros. Das cominações desses 

elementos resulta vasta gama de tipos petrográficos. Os corpos mineralizados têm dimensões 

e associações variadas, com passagens transicionais ou abruptas até em escalas de 

afloramento. 
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Com relação às características geotécnicas, de acordo com o IPT (1983), todo o maciço 

rochoso pode ser dividido em três classes (sem definição do sistema de classificação adotado) 

conforme abaixo.  

- Classe I – verifica-se que abaixo da cota 835 m o maciço está constituído em sua quase 

totalidade por maciço rochoso Classe I, o qual se caracteriza como rocha sã, pouco ou 

medianamente fraturada e com valores de RQD e recuperação acima de 75%; 

- Classe II – Da cota 835 a cota 855 m há uma diminuição gradual da Classe I, que passa a 

ocupar 50% da área, e a Classe II toma maior proporção no maciço. A Classe II se caracteriza 

por ser uma rocha que possui qualidades geotécnicas intermediárias. A rocha pode ser 

praticamente sã, exibindo, neste caso, altos graus de fraturamento e RQD. 

- Classe III – Acima da cota 855 m, até a superfície do topo rochoso, há um considerável 

decréscimo da Classe I, à medida que se avalia o maciço em cotas mais elevadas, e as Classes 

II e III passam a ser predominantes. A classe III se caracteriza por um maciço com qualidades 

geotécnicas pobres, isto é, a rocha apresenta-se alterada, muito fraturada e com baixos valores 

de RQD, se distribuindo segundo uma faixa de direção E-W, passando a predominar na área 

entre a cota 855 m até a superfície do terreno.  

Com relação aos ensaios geomecânicos, segundo IPT (1983), a determinação das 

características de resistência mecânica dos testemunhos de sondagem constou basicamente de 

ensaios de compressão simples (uniaxial), para determinação do valor da respectiva 

resistência e do módulo de deformabilidade estático e ensaios de compressão diametral, para 

determinação da resistência a tração (indireta). Os resultados dos ensaios geomecânicos estão 

apresentados a seguir. 

Com relação aos resultados dos ensaios, os mesmos estão apresentados na Tabela 2.6 e podem 

ser consultados no Anexo A. De acordo com IPT (1983), os resultados mostram que as 

amostras de biotita albitito (CP-5 BIAB) e albitito (CP-10 ALBT) possuem valores de 

resistência a compressão uniaxial mais baixos que os demais tipos litológicos. Valores 

intermediários de resistência apresentam as amostras de albita microclina quartzo 

metassomatito (CP-8 AMQM) e as de piroxênio albitito (CP-3 POAB). Os valores mais altos 
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de resistência são dos litotipos microclina albita quartzo metassomatito (CP-14 MAQM) e 

albitito (CP-09 ALBT). 

Tabela 2.6: Resultados de ensaios de resistência á compressão uniaxial e diametral, Adaptado de IPT 
(1983). 

CP FURO LITO σc (MPa) E(MPa) σt (MPa) CP FURO LITO σc (MPa) E(MPa) σt (MPa) 

CP-1 101 POAB 85,7 22655 7,3 CP-10 102 ALBT  27 7586 12,3 

CP-2 101 POAB 50,3 24642 4,3 CP-11 102 ALBT  70 10175 11,5 

CP-3 101 POAB 104,2 33213 7,3 CP-12 103 MAQM  113,5 25503 11,5 

CP-4 101 BIAB  15,3 15614 2,1 CP-13 103 MAQM  124,1 21525 10,2 

CP-5 101 BIAB  12,4 8138 2,2 CP-14 103 MAQM  138,4 27560 10,6 

CP-6 101 BIAB  14 8459 2,4 CP-15 103 MAAB  132,5 20419 9,2 

CP-7 101 AMQM  64,2 19569 6,7 CP-16 103 MAAB  135,7 5156 xx 

CP-8 101 AMQM  101,6 29695 10,6 CP-17 103 MAAB  126,6 22706 xx 

CP-9 101 ALBT  177,2 26602 8,6             

Com relação aos resultados de módulo de deformabilidade, os valores mais baixos 

correspondem às amostras de albitito (CP-10 ALBT) e magnetita albitito (CP-16 MAAB). Os 

resultados que apresentaram maiores valores de módulo de deformabilidade correspondem às 

amostras de piroxênio albitito (CP-3 POAB) e microclina albita quartzo metassomatito (CP-8 

AMQM). 

Quanto aos ensaios de compressão diametral, os maiores valores de σt são conferidos a 

amostras de albitito (CP-10 ALBT) e os menores valores de σt são conferidos a amostras de 

biotita albitito (CP-4 BIAB). 

2.4.2 FLE (2010) 

A partir de solicitação da INB, a FUNDAÇÃO LUIZ ENGLERT (FLE) realizou ensaios para 

determinação de cinco parâmetros, que foram: resistência à compressão simples, o módulo de 

deformabilidade, Coeficiente de Poisson, velocidade de propagação de ondas e resistência à 

tração.  

Os ensaios de compressão e tração indireta foram realizados em prensa servo-controlada da 

marca Controls, com 200 t (2000 KN) de capacidade e controle de carga de 500 N/s. As 

medidas das deformações axiais e diametrais foram realizadas por meio de LVDT com curso 

máximo de 10 mm, ver exemplo na Fig. 2.7.  
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Figura 2.7: Ensaio de resistência à compressão simples em corpo de prova proveniente da Mina 

Cachoeira. Fonte: FLE (2010). 

De acordo com a FLE (2010), o material ensaiado era composto por rochas metamórficas que 

formam a capa e a lapa da Mina Cachoeira, cujos tipos litológicos são ganisses e albititos. As 

amostras tinham diâmetro variando entre 36 e 41 mm e, portanto, eram incompatíveis com as 

dimensões recomendadas internacionalmente (50 mm) para realização de ensaios de 

compressão e de tração. Consequentemente, foi aplicada uma correção para a resistência à 

compressão, conforme a equação 7 (ver, por exemplo, Hoek, Kaiser e Bawden, 1995). 

������ê���� = ������ê����	������ ∗ ���â�����	��	�������/50#^0.18 

A Tabela 2.7 mostra uma síntese dos resultados dos ensaios de compressão simples e tração 

indireta, os quais podem ser integralmente consultados no Anexo B. Os resultados mostram 

que os valores de σc obtidos para a maioria das amostras variaram entre 50 MPa e 100 MPa, 

exceto para algumas poucas amostras, cujos resultados obtidos foram inferiores a 50 MPa. 

Como exemplo, pode-se citar o menor valor obtido para σc, igual a 26,08 MPa, 

correspondente a amostra AM0026A. 

(Eq. 7) 
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A Tabela 2.7  também apresenta os resultados obtidos para o módulo de deformabilidade, E, a 

partir dos quais é possível verificar que o E obtido variou entre 8,6 GPa (AM009B) e 36,8 

GPa (AM0017B), sendo os dois resultados correspondentes a amostras de albitito.  

Com relação aos resultados de resistência à tração, σt, também apresentados na Tabela 2.7, os 

valores obtidos estiveram entre 2,4 MPa (AM002A) e 9,96 MPa (AM0018B), sendo os dois 

resultados correspondentes a amostras de rochas encaixantes da mineralização, provalmente 

gnaisses. 

Tabela 2.7: Resultados de ensaios de resistência a compressão uniaxial e diametral, adaptado de FLE 
(2010). 

AMOSTRA LITO σc (MPa) E(GPa) σt (Mpa) AMOSTRA LITO σc (MPa) E(GPa) σt (Mpa) 

AM0017A Albitito estéril- Corpo I 49,69 23,7 3,40 AM0026A Capa - Corpo I 26,08 23,7 3,78 

AM0017B Albitito estéril- Corpo I 42,42 36,8 4,00 AM0030A Capa - Corpo I 44,8 22,7 3,87 

AM0017C Albitito estéril- Corpo I 75,53 24,9 5,23 AM002A Capa - Corpo III 78,07 22,6 2,40 

AM0019A Albitito estéril- Corpo I 63,73 24,15 4,13 AM002B Capa - Corpo III 65,58 8,7 3,76 

AM0019B Albitito estéril- Corpo I 48,01 18,4 6,12 AM004A Capa - Corpo III 79,71 24,15 2,87 

AM0023A Albitito estéril- Corpo I 46,54 19,4 3,20 AM007A Capa - Corpo III 52,44 22,7 2,76 

AM0023B Albitito estéril- Corpo I 62,51 17,95 5,01 AM007B Capa - Corpo III 63,93 21,1 3,08 

AM0025A Albitito estéril- Corpo I 92,11 27,7 7,23 AM010A Capa - Corpo III 63,89 20,39 3,97 

AM0025B Albitito estéril- Corpo I 91,99 22,1 7,34 AM0016A Lapa - Corpo I 90,65 14,25 3,40 

AM0029A Albitito estéril- Corpo I 54,84 22,8 4,78 AM0016B Lapa - Corpo I 90,49 22,9 3,90 

AM0029B Albitito estéril- Corpo I 57,72 26,54 5,62 AM0020A Lapa - Corpo I 63,49 27 4,78 

AM001B Albitito estéril- Corpo III 29,95 17,4 3,67 AM0020B Lapa - Corpo I 54,5 28,16 5,08 

AM001A Albitito estéril- Corpo III 53,96 25,35 5,56 AM0028A Lapa - Corpo I 76,7 20,89 3,87 

AM005A Albitito estéril- Corpo III 55,44 12,27 4,96 AM0028B Lapa - Corpo I 91,05 24,14 3,04 

AM005B Albitito estéril- Corpo III 55,42 12,7 4,32 AM0013A Lapa - Corpo III 58,56 20,8 4,60 

AM009A Albitito estéril- Corpo III 64,2 24,4 7,03 AM0013B Lapa - Corpo III 63,23 22,6 4,03 

AM009B Albitito estéril- Corpo III 53,62 8,6 5,12 AM0003A Lapa - Corpo III 67,41 23,5 5,76 

AM002A Capa - Corpo I 87,07 29,6 7,78 AM0003B Lapa - Corpo III 76 21,5 6,10 

AM0018B Capa - Corpo I 91,21 28,6 9,96 AM0006A Lapa - Corpo III 77,77 12,85 6,78 

AM0018C Capa - Corpo I 73,99 25,8 6,87 AM006B Lapa - Corpo III 65,86 24,8 5,63 

AM0021A Capa - Corpo I 65,21 26,21 4,56 AM008A Lapa - Corpo III 59,72 15,5 5,87 

AM0021B Capa - Corpo I 64,72 17 6,47 AM008B Lapa - Corpo III 55,39 12,4 4,65 

2.4.3 CEM (2014). 

Os principais trabalhos desenvolvidos pela CEM na Mina Cachoeira foram: realização de 6 

(seis) furos de sondagem, descrição geotécnica dos testemunhos, classificação geomecânica 

dos taludes da mina, realização de medições geoestruturais e análises do potencial de 

instabilidade. Todas as atividades descritas acima foram realizadas no ano de 2014. O 

Relatório final da CEM (2014), que pode ser consultado, parcialmente, no Anexo C, descreve 

as atividades realizadas pela CEM, apresenta os dados coletados, as metodologias de 
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processamento e interpretação, os resultados dos testes e ensaios e as avaliações efetuadas 

para elaboração do parecer técnico sobre o projeto de aprofundamento da Cava da Mina 

Cachoeira.  

Dentre os resultados obtidos a partir dos estudos realizados pela CEM, foram considerados 

como mais relevantes para o estudo geotécnico da MSB-C, as medições estruturais de 

caracterização das descontinuidades e os resultados dos ensaios geomecânicos. 

As medições estruturais permitiram identificar as atitudes das principais famílias de 

descontinuidades observadas nas cavas da Mina Cachoeira, denominadas por K1, K2 e K3, as 

quais estão representadas, por meio de projeção estereográfica, na Fig. 2.8. 

 

Figura 2.8: Estereograma com representação das principais famílias de descontinuidades, K1, K2 e K3, 
encontradas no maciço rochoso da Mina Cachoeira e suas respectivas atitudes. Fonte: CEM (2014). 

Com relação aos ensaios de caracterização geomecânica, os parâmetros de resistência foram 

obtidos a partir dos seguintes ensaios: ensaio de compressão diametral, ensaio de compressão 

uniaxial e ensaio de compressão triaxial. 

O relatório apresenta os resultados de ensaios laboratoriais de compressão uniaxial, de 

compressão triaxial e de tração indireta, realizados pelo IPT, a serviço da CASADEI 

ENGENHARIA MINERAL, enquanto contratada da INB. Os ensaios foram realizados em 

corpos de prova extraídos de testemunhos dos 6 (seis) furos de sondagem realizados na Mina 

Cachoeira, nomeados por S01, S02, S03, S04, S05 e S06b. Os resultados dos ensaios de 
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compressão uniaxial, com determinação do módulo de deformabilidade, são relacionados na 

Tabela 2.8. 

Tabela 2.8: Resultados de ensaios de compressão uniaxial, adaptado de CEM (2014). 

CP FURO LITO σc (MPa) E(MPa)sec E(MPa)tg CP FURO LITO σc (MPa) E(MPa)sec E(MPa)tg 

2710 S-01 GN/AB 175,03 60524 76283 2725 S-04 GN/AB 175,43 71846 74600 

2711 S-01 GN/AB 248,67 57669 69651 2726 S-04 GN/AB 180,84 77366 76900 

2712 S-01 GN/AB 301,08 55956 71300 2727 S-04 GN/AB 169,4 75980 68400 

2713 S-01 GN/AB 293,98 50603 74500 2728 S-04 GN/AB 145,4 74526 74200 

2714 S-01 GN/AB 243,36 58927 78800 2729 S-04 GN/AB 177,94 80101 79568 

2715 S-02 GN/AB 175,71 39671 57400 2730 S-05 GN/AB 185,42 55690 6400 

2716 S-02 GN/AB 167,15 55960 66400 2731 S-05 GN/AB 176,08 54755 63000 

2717 S-02 GN/AB 199,6 59313 68700 2732 S-05 GN/AB 222,15 61712 67300 

2718 S-02 GN/AB 213,21 56511 66800 2733 S-05 GN/AB 191,86 63224 66500 

2719 S-02 GN/AB 189,73 57652 66300 2734 S-05 GN/AB 291,77 70974 73287 

2720 S-03 GN/AB 192,06 47224 58400 2735 S-06 b GN/AB 221,45 50524 63600 

2721 S-03 GN/AB 183,48 41811 58200 2736 S-06 b GN/AB 189,74 49138 63400 

2722 S-03 GN/AB 191,66 47200 65500 2737 S-06 b GN/AB 203,32 54494 63800 

2723 S-03 GN/AB 196,08 39952 58500 2738 S-06 b GN/AB 208,57 58389 67400 

2724 S-03 GN/AB 164,23 45970 65300 2739 S-06 b GN/AB 208,67 59494 67500 

Também foram realizados 6 (seis) ensaios de compressão diametral, cujos resultados são 

apresentados na Tabela 2.9. 

Tabela 2.9: Resultados dos ensaios de compressão diametral, adaptado de CEM (2014). 

FURO DE  ATÉ LITO 
Altura 

(H) 
Diâmetro (D) Massa (Kg) 

σt (MPa) 
S-01 38,83 39,26 GN/AB 3,16 6,3 0,265 11,29 
S-02 39,4 39,88 GN/AB 3,21 6,33 0,274 5,17 
S-03 38,31 38,62 GN/AB 3,84 6,32 0,474 4,99 
S-04 39,4 39,57 GN/AB 3,85 6,32 0,477 4,34 
S-06 b 39,15 39,81 GN/AB 3,15 6,32 0,261 4,76 
S-05 5,08 5,61 GN/AB 3,83 6,32 0,462 11,81 

Além dos ensaios de compressão uniaxial e diametral, foram realizados também ensaios de 

compressão triaxial em 30 corpos de prova e os resultados obtidos são apresentados na Tabela 

2.10.
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Tabela 2.10: Resultados de ensaios de compressão triaxial, adaptado de CEM (2014). 

FURO CX σ3(MPa) σ1 (MPa) ф pico (°) Coesão ( C ) FURO CX σ3(MPa) σ1 (MPa) ф pico (°) Coesão ( C ) 

S-05 2 

16 305 

52,30 28,00 S-06 b 14 

2 263 

56,20 37,00 

8 260 4 325 

4 237 32 601 

32 428 16 400 

2 119 8 297 

S-04 

13 
24 556 

58,70 34,00 S-02 14 

2 203 

49,20 37,50 

8 367 4 274 

14 

16 424 32 448 

2 259 16 288 

4 293 8 245 

S-01 14 

16 409 

56,00 33,60 S-03 14 

8 306 

56,50 32,50 

24 430 4 246 

8 301 16 395 

4 272 32 528 

2 199 2 210 
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3. ESTIMATIVA DOS PARÂMETROS GEOMECÂNICOS DO MACIÇO 
ROCHOSO 

Para obter os dados necessários à estimação dos parâmetros geomecânicos do maciço na área 

de interesse, buscou-se, durante o desenvolvimento do trabalho aqui apresentado, utilizar 

todos os dados disponíveis, mesmo aqueles que fossem resultantes de investigações 

geotécnicas pretéritas, bem como, buscou-se também levantar novos dados geotécnicos por 

meio de estudos complementares.  

Com relação aos dados de investigações geotécnicas anteriores, foi constatado, em pesquisa 

junto ao banco de dados da INB, que, na área da Mina Cachoeira já haviam sido realizadas 

investigações geológico-geotécnicas de superfície, de subsuperfície e algumas campanhas de 

ensaios de caracterização geomecânica. Entretanto, essas investigações não foram realizadas 

de forma conjunta ou correlacionadas. Pelo contrário, cada uma delas foi realizada com um 

objetivo distinto, conforme foi brevemente discutido no Capítulo 2, item 2.4. Sendo assim, a 

INB disponibilizou todo seu acervo de dados para a realização desse novo estudo geotécnico.  

Além desses dados, foram realizados novos estudos geotécnicos na área, os quais foram 

complementares aos dados já existentes. Esses novos estudos consistiram na avaliação das 

características geotécnicas do maciço rochoso da Mina Cachoeira por meio da descrição 

geotécnica dos taludes das cavas e dos testemunhos de furos de sondagem.  

A partir daí foi possível realizar a seguinte sequência de estudos geotécnicos: caracterização, 

classificação e modelagem geomecânica e, assim sendo, apresenta-se a seguir como os dados 

obtidos a partir dessas fontes foram utilizados, para caracterizar, classificar e modelar, em 

termos geomecânicos, o maciço rochoso na área de implantação da MSB-C. 

3.1 CARACTERIZAÇÃO GEOLÓGICO - GEOTÉCNICA DO MACIÇO ROCHOSO 

A caracterização do maciço rochoso foi realizada com o objetivo de levantar as características 

geológicas (litologia e estruturas), geotécnicas (resistência, fraturamento, alteração etc.) e 

mecânicas (obtidas em ensaios) do maciço rochoso. Isso foi possível por meio do 

desenvolvimento de estudos geotécnicos de superfície, de subsuperfície e dos resultados de 

ensaios de laboratório, os quais são apresentados a seguir. 
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3.1.1 Estudos geotécnicos de superfície 

Para a caracterização do maciço rochoso, a partir de dados obtidos por meios de estudos de 

superfície, foram utilizadas duas fontes de dados: a primeira delas foram os trabalhos 

anteriormente realizados na área e a segunda, foi um levantamento de campo complementar, 

realizado durante o desenvolvimento desse estudo geotécnico, por meio de incursões pontuais 

na área das cavas 1,2 e 3 da Mina Cachoeira. 

Dentre os trabalhos anteriormente realizados, cabe destacar os resultados do IPT (1983) e o 

levantamento estrutural realizado pela CEM (2014), os quais foram essenciais para nortear o 

desenvolvimento dos novos estudos na área. Com relação aos trabalhos realizados pelo IPT 

(1983) e pela CEM (2014), ambos permitem obter uma visão geral quanto às características 

geológicas e geotécnicas do maciço rochoso, e, assim sendo, foi possível obter, a partir desses 

trabalhos, descrições detalhadas das características de superfície da Mina Cachoeira, de modo 

que as novas incursões de campo foram realizadas apenas no sentido de confirmar os 

resultados ora apresentados, tanto pelo IPT (1983), quanto pela CEM (2014). 

Sabendo-se disso, o passo seguinte do estudo geotécnico consistiu em realizar novas incursões 

de campo com o objetivo de obter mais dados sobre as características geotécnicas do maciço 

rochoso, verificando a presença das famílias de descontinuidades nos taludes; identificando 

quais seriam as relações existentes entre a atitude dessas famílias de descontinuidades e os 

taludes; verificando se estas famílias condicionaram rupturas, e de que tipo, e, também, com o 

objetivo de realizar a classificação geomecânica do maciço rochoso, obtendo uma pontuação 

RMR nos pontos de interesse. 

Para tanto, foram selecionados alguns pontos na Mina Cachoeira para serem os alvos do 

levantamento geológico geotécnico complementar. A definição dos pontos que seriam alvos 

do levantamento de campo, apresentados na Fig. 3.1, foi realizada durante as incursões de 

campo, considerando-se a presença de descontinuidades, a ocorrência de rupturas e as 

condições geomecânicas do maciço rochoso.  
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Figura 3.1: Mapa de localização dos pontos do levantamento geotécnico complementar na área da Mina 
Cachoeira. 

Sendo assim, a partir do que foi observado nas incursões de campo, pode-se reafirmar que na 

área ocorre solo coluvionar, constituído por material silto-argiloso e de coloração 

avermelhada. A espessura desse solo pode variar desde alguns centímetros até espessuras de 

14 m. Abaixo do solo coluvionar ocorre solo de alteração de rocha, constituído 

predominantemente por areias argilosas e silte arenoso. Essas características foram 

confirmadas durante uma visita de campo, durante a qual foi possível identificar, facilmente, 

um perfil de intemperismo conforme pode ser visto na Fig. 3.2. 
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Figura 3.2: Perfil de intemperismo observado na Mina Cachoeira, solo coluvionar no topo, camada 
intermediária de alteração de rocha e rocha sã na base. 

Com relação aos tipos litológicos e seus respectivos limites, as incursões de campo 

permitiram verificar que nos taludes da Mina Cachoeira ocorre predominantemente um único 

tipo litológico, que são os microclina plagiocásio augen gnaisses (MPGN), sendo as texturas 

presentes do tipo granoblástica, gnáissica, augen. Os minerais envolvidos são plagioclásio, 

microclínio, quartzo, piroxênio, anfibólio, biotita, magnetita, granada e outros, conforme já 

definidos em suas características na revisão da literatura sobre a geologia do local. Essas 

características foram confirmadas durante uma visita de campo, na qual foi possível 

identificar, facilmente, os gnaisses, conforme é possível verificar na Fig. 3.3.  

Com relação ao tipo litológico definido como Albitito (ALBT), não foi possível observar a 

presença desse tipo litológico durante as incursões de campo, pois suas respectivas áreas de 

ocorrência, segundo os dados da INB, estão restritas ao piso das cavas, os quais não puderam 

ser acessados devido ao acúmulo de água nas mesmas. Sendo assim, a INB forneceu uma 

seção horizontal, em formato .dwg, da cota 770 m, contendo a localização dos corpos 

lenticulares de albitito mineralizado, os quais tiveram sua localização definida em função do 

modelo de blocos de teores, do planejamento de lavra.  
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Figura 3.3: Fotografia da foliação gnáissica (MPGN) no talude da Mina Cachoeira. 

Ainda com relação às características geológico-geotécnicas de superfície, cabe destacar 

também os dados obtidos pela CEM (2014), por meio de investigação de superfície, na qual 

foi realizado um levantamento das orientações médias das descontinuidades presentes nos 

taludes da Mina Cachoeira, que forneceram informações relativas ao mergulho, direção do 

mergulho e número de famílias de descontinuidades presentes no maciço rochoso. Sendo 

assim, como base nos resultados da CEM (2014), que definem as atitudes médias das famílias 

de descontinuidades presentes na área, as quais são apresentadas na Tabela 3.1, o 

levantamento complementar buscou verificar a presença dessas famílias de descontinuidades 

nos taludes da mina.  

Tabela 3.1: Atitudes médias das principais famílias de descontinuidades encontradas no maciço rochoso 
da Mina Cachoeira, adaptado de CEM (2014). 

Família 
Mergulho 

(°) 
Direção do 

mergulho (°) 
K1 15 200 
K2 63 033 
K3 89 075 

Como resultado dessas incursões de campo, apresenta-se a seguir a presença das famílias de 

descontinuidades determinadas anteriormente pela CEM (2014). A família de 
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descontinuidades denominada K1, cuja atitude média é 15/200, pôde ser facilmente 

identificada nos taludes das cavas. Apresentam-se, frequentemente, como muito persistentes, 

abertas, com superfícies lisas ou ligeiramente rugosas, sem enchimento e apenas ligeiramente 

alteradas, conforme pode ser visto na Fig. 3.4. 

 

Figura 3.4: Fotos da família de descontinuidades K1. 

Complementarmente, foi possível identificar também a presença da família de 

descontinuidades denominada K2, cuja atitude média é 63/033, que se apresenta paralela à 

foliação gnáissica, muito persistente, aberta, com superfícies lisas ou ligeiramente rugosas, 

sem enchimento e apenas ligeiramente alteradas, conforme pode ser visto na Fig. 3.5. 
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Figura 3.5: Fotos da família de descontinuidades K2. 

Já no que diz respeito à família de descontinuidades denominada K3, cuja atitude média é 

89/075, foi muito difícil visualizar essa família durante as incursões de campo. Isso, talvez se 

deva ao fato dessa família de descontinuidades ter sido observada, com maior frequência, em 

algumas áreas da Mina Cachoeira que atualmente se encontram inacessíveis. Ainda assim, foi 

possível identificar, em um ponto, essa família de descontinuidades. 

Entretanto, a sua visualização em fotografias é bastante difícil, conforme pode ser visto na 

Fig. 3.6, devido ao fato de seu posicionamento ser transversal aos taludes da cava. Ademais, 

essa família de descontinuidades foi observada como pouco frequente, pouco persistente, 

fechada, ligeiramente rugosa, sem enchimento e apenas ligeiramente alterada. 
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Figura 3.6: Fotos da família K3, talude NE da cava 1. 

Com relação às classes geomecânicas, as incursões de campo permitiram descrever nos 

taludes os parâmetros geotécnicos relevantes para a aplicação do sistema de classificação 

geomecânica RMR, conforme a metodologia proposta por Bieniawski (1989). Para isso, o 

grau de resistência foi estimado com referência à Tabela 3.2 e os demais parâmetros 

estimados com base na tabela 2,2, que descreve os parâmetros da classificação geomecânica 

RMR de Bieniawski (1989). 
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Tabela 3.2: Tabela para categorização dos níveis de resistência da rocha. Brito, S.N.A sine locum 
modificada da ISRM.  

 

Como resultado da classificação geomecânica dos taludes da Mina Cachoeira, foi possível 

identificar a presença de três classes geomecânicas no maciço rochoso da área estudada, que 

são: Classe I, Classe II e Classe IV, conforme Tabela 2.4. Os resultados da classificação 

geomecânica para os pontos mapeados são apresentados na Tabela 3.3.  

Tabela 3.3: Pontuação atribuída aos parâmetros geomecânicos do sistema RMR e resultados da 
classificação geomecânica, de Bieniawski (1989), nos taludes da Mina Cachoeira. 

 

 

 

R1+ Muito branda superior 3-5
R1 

R1- Muito branda inferior

R2

INDICE DE RESISTÊNCIA 2 Descrição Rc (MPa)

R5 Muito resistente 100-250

R6
Extremamente 

resistente
>250

R2+ Pouco Resistente 10-25

R2- Branda 5-10

R3
Medianamente 

resistente
25-50

R4 Resistente 50-100

R0 Extremamente branda 0.25-1

1-3

ID-Ponto Resistência R.Q.D Espaçamento Persistência Abertura Rugosidade Enchimento Alteração ÁguaRMR
1 4 20 20 1 0 3 6 5 15 74
2 7 20 20 1 0 3 6 5 15 77
3 7 20 15 1 0 3 6 5 15 72
4 12 20 20 0 0 1 6 5 15 79
5 12 20 20 0 0 1 2 5 15 75
6 12 20 10 0 1 1 6 5 15 70
7 12 20 15 0 1 1 6 5 15 75
8 12 20 20 2 4 3 6 5 15 87
9 12 20 10 2 1 3 6 5 15 74
10 2 3 5 0 0 3 0 1 15 29
11 12 20 20 1 4 3 6 6 15 87
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Os maciços rochosos de classe geomecânica I, foram observados nos pontos 08 e 11, os quais 

podem ser definidos, em termos de litológicos, como gnaisses e, em termos geomecânicos, 

possuem como características geotécnicas: resistência R5, RQD > 90% e descontinuidades 

extremamente afastadas, conforme pode ser visto na Fig. 3.7. Obteve-se, assim, um RMR = 

87. 

 

Figura 3.7: Ponto 11, cava 2, Maciço rochoso de classe geomecânica I. 

Os maciços rochosos de classe geomecânica II foram observados nos pontos 01, 02, 03, 04, 

05, 06, 07, e 09, os quais podem ser definidos, em termos de litológicos, como gnaisses e 

possuem como características geotécnicas: resistência R5; RQD > 90%; as descontinuidades 

estão espaçadas entre 60 cm e 200 cm; as condições das descontinuidades são de superfícies 

ligeiramente rugosas, com separação entre 1 e 5 mm e paredes ligeiramente alteradas, 

conforme pode ser visto na Fig. 3.8. Obteve-se, assim, 72< RMR< 79. 
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Figura 3.8: Ponto 2, maciço rochoso de classe geomecânica II. 

O maciço rochoso de classe geomecânica IV foi identificado em apenas um ponto, ponto 10, o 

qual pode ser definido, em termos litológicos, como uma brecha de falha, a qual 

corresponderia a uma rocha cataclástica, formada pela ação combinada de fragmentação e 

recristalização, cuja forma é similar a um corpo tabular de espessura aproximadamente 1 m e 

de extensão indeterminada. No ponto em que foi identificado este tipo litológico, o maciço 

rochoso possui como características geotécnicas: resistência R2; RQD < 25%; as 

descontinuidades estão muito próximas; as condições das descontinuidades são um 

enchimento mole, com espessura maior que 5 mm e paredes em decomposição, conforme 

pode ser visto na Fig. 3.9. Obteve-se, assim, RMR = 29.  
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Figura 3.9: Ponto 10, cava 1, talude SW da cava 1. Maciço rochoso de classe geomecânica IV. 

Com relação às rupturas, foram observados pelo menos dois mecanismos de ruptura nos 

taludes da Mina Cachoeira: rupturas planares e rupturas em cunhas. Com relação às rupturas 

planares observadas, parece que a ruptura se deu ao longo de um plano preferencial da família 

K2, cuja atitude média é de 60/30, paralela à foliação. Ademais, percebe-se que esse tipo de 

ruptura ocorreu apenas nos taludes do lado SW das cavas 1 e 3, cuja atitude média da face dos 

taludes, em nível de bancada de 15 m, é 60/40, ou seja, taludes e descontinuidades são 

aproximadamente paralelos, conforme pode ser visto na Fig. 3.10.  
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Figura 3.10: Planos de descontinuidades da família K2 paralelos à face dos taludes do lado SW da cava 3 . 

Com relação às rupturas em cunha, num primeiro momento, a observação desse tipo de 

ruptura sugeriu que o mecanismo condicionante se dava a partir da interseção entre as 

famílias de descontinuidades K1, K2 e K3, definidas pela CEM (2014). 

 Entretanto, foi possível identificar uma ruptura em cunha, de pequena escala, mostrada na 

Fig. 3.11, lado esquerdo, que permitiu a verificação das atitudes dos planos de 

descontinuidades formadores da ruptura e, a partir daí, pôde-se concluir que essa ruptura de 

pequena escala se deu devido à interseção entre as famílias K1, K3 e uma descontinuidade 

aleatória, cuja atitude é 90/170. Possivelmente, essas descontinuidades sejam as mesmas que 

condicionaram a ruptura em cunha observada na cava 3, em nível de bancada, de 

aproximadamente 15 m, conforme pode ser visto na Fig. 3.11, lado direito. 
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Figura 3.11: Ruptura em cunha de pequena escala, mostrada a esquerda e ruptura em cunha de grande 
escala, mostrada a direita, ambas observadas na cava 3. 

Por fim, após a análise das diversas características geológicas e geotécnicas de superfície na 

Mina Cachoeira, foi elaborado um mapa geológico a partir da reunião e integração dos dados 

já existentes e dos dados coletados a partir das novas incursões de campo, visando a 

atualização dos dados relativos às características geológicas do local.  

Como resultado das incursões de campo pode-se dizer que a Mina Cachoeira apresenta uma 

extensão de 420 m na direção noroeste e uma largura estimada em 250 m. Na área estudada 

foram identificados três corpos principais de minério, os quais podem ser assim descritos, em 

concordância com Prates (2008).  

[...] Corpo I – apresenta extensão de 220 m com faixas mineralizadas variando entre 2 e 13 m de 

espessura. 

Corpo II – possui 130 m de comprimento e espessura variando entre 1 e 20 m.. 

Corpo III – exibe duas lentes principais. A lente situada na lapa apresenta extensão de 170 m e 

espessura variando de 2 a 30 m. A lente situada na capa apresenta espessura de 2 a 27 m. 

No mapa, que é apresentado na Fig. 3.12, integrando geologia, estruturas e topografia, é 

possível ver a área de ocorrência dos corpos lenticulares de albititos, além da foliação, que foi 

considerada como o elemento estrutural mais relevante para a área. 
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Figura 3.12: Mapa geológico estrutural da Mina Cachoeira.  

3.1.2 Estudos geotécnicos de subsuperfície  

Com relação aos dados que poderiam ser obtidos a partir de estudos de subsuperfície, foi 

constatado, também, que a INB já havia realizado diversas campanhas de investigação por 

meio de sondagem rotativa diamantada com testemunhagem contínua, pois, desde a década de 

1980, a INB vem realizando campanhas de pesquisa geológica, cujo principal método de 

investigação de subsuperfície foi por meio da realização de furos de sondagem, conforme 

pode ser visto na Fig. 3.13 (A, B e C), os quais permitiram a obtenção de amostras do maciço 

rochoso representativas da área de implantação da MSB-C.  
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Figura 3.13: Equipamento de sondagem (A) e testemunhos de sondagem (B) e (C). 

A partir de levantamento realizado junto ao banco de dados da INB, foi verificado que haviam 

sido realizados, até então, 259 furos de sondagem na área de estudo, para pesquisa geológica 

de subsuperfície.  Sabendo disso, foi iniciada uma pesquisa junto ao banco de dados da INB-

URA, para a seleção de seções da malha de sondagem, cujos testemunhos dos furos, quando 

descritos, pudessem gerar dados que fossem representativos das características geomecânicas 

do maciço rochoso na área de implantação da MSB-C.  

Essa pesquisa buscou seções que contivessem furos de sondagem que atingissem toda a região 

de implantação da MSB-C, ou seja, furos mais profundos, e seções que possuíssem um 

número mínimo de furos profundos que pudessem ser correlacionados em seções. Por fim, 

buscou-se selecionar seções que possuíssem, entre si, distribuição espacial aproximadamente 

regular e que, quando analisadas em conjunto, pudessem gerar informações representativas do 

maciço rochoso como um todo. 

Considerando os critérios anteriormente expostos, as seções de sondagem selecionadas foram: 

LB00, LB160SE e LB280SE, conforme mostra a Fig. 3.14. Tais seções possuem um 

espaçamento médio de 120 m entre si, sendo cada uma delas perpendicular ao plano médio de 
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cada uma das três lentes de albititos mineralizados que serão alvos das operações de lavra da 

MSB-C. Duas delas estão localizadas na área denominada corpo I, quais sejam, LB280SE e 

LB160SE, e uma delas está localizada na área denominada corpo III, qual seja, LB00. Dessa 

forma, os testemunhos de alguns desses furos de sondagem foram selecionados para descrição 

geotécnica durante o desenvolvimento do estudo aqui apresentado, pois foram considerados 

representativos da área de implantação da MSB-C. 

 
Figura 3.14: Mapa de localização das seções e dos furos de sondagem na área da Mina Cachoeira. 

Ademais, cabe salientar aqui que os critérios para seleção dos testemunhos para descrição 

trouxeram certa dificuldade para a realização dessa etapa do estudo geotécnico, pois apenas os 

testemunhos de alguns furos foram considerados adequados à proposta desse estudo. Sendo 

assim, de acordo com os critérios colocados, foi possível selecionar apenas três seções, dentre 

todas as seções da malha, que são, aproximadamente bem distribuídas ao longo da área de 

interesse.  
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Com relação às demais seções, a grande maioria delas não pôde ser considerada nesse estudo 

devido à inexistência de furos de sondagem profundos. Nesses casos, considerou-se que os 

testemunhos de furos rasos não seriam representativos da área de implantação da MSB-C e, 

por esse motivo, não foram descritos em termos geotécnicos. Posto isso, estão listados na 

Tabela 3.4 os furos selecionados para a realização da descrição geotécnica de seus 

testemunhos.  

Tabela 3.4: Lista dos furos descritos com seu respectivo comprimento linear de testemunhos disponíveis 
para descrição. 

SEÇÃO ID-FURO DE(m) ATÉ(m) Comprimento dos 
testemunhos (m) 

LB00 FCA024 11,73 113,88 102,2 
LB00 FCA030 30 197,63 167,6 
LB00 FCA040 13,95 150 136,1 
LB00 FCA124 13,9 60 46,1 
LB00 FCA126 0 370 370,0 
LB00 FCA138 50 430 380,0 
LB00 FCA173 120 175 55,0 
LB00 FCA194 150 243 93,0 
LB160SE FCA022 0 102,04 102,0 

LB160SE FCA028 30 198,72 168,7 
LB160SE FCA127 30,15 343,9 313,8 
LB160SE FCA136 50 253,39 203,4 
LB160SE FCA180 60 105,35 45,4 

LB160SE FCA192 150 195 45,0 
LB280SE FCA006 15 140 125,0 
LB280SE FCA128 16 249 233,0 

LB280SE FCA140 50 400 350,0 
LB280SE FCA188 84 163 79,0 
LB280SE FCA200 300 404 104,0 
LB280SE FCA222 11 173 162,0 

TOTAL 3011,4 

Após a escolha dos furos de sondagem cujos testemunhos seriam descritos, iniciaram-se os 

trabalhos de descrição geotécnica, a partir do qual foi possível obter dados geológicos e 

geotécnicos do maciço rochoso na área de implantação da MSB-C. A seguir, apresentam-se 

de forma sintetizada as principais características geológicas e geotécnicas de subsuperfície da 

área de interesse. 

3.1.2.1 Características geológicas dos testemunhos de sondagem 

Com relação às características geológicas, a INB-URA disponibilizou a descrição geológica 

da grande maioria dos testemunhos dos furos de sondagem selecionados, pois apenas alguns 
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deles não possuíam descrição geológica e, nesses casos, a descrição geológica foi realizada 

durante o desenvolvimento desse estudo geotécnico. Após isso, optou-se por representar os 

dados geológicos de subsuperfície na forma de seções geológicas verticais transversais à Mina 

Cachoeira. As quais são apresentadas na Fig. 3.15, permitem verificar os tipos litológicos, 

seus respectivos limites, extensão em profundidade e inclinação dos corpos de albitito.  

Ademais, não foi verificado nada diferente do que já se tinha conhecimento sobre as 

características geológicas de superfície da área estudada. Sendo assim, pode-se afirmar que a 

subsuperfície da Mina Cachoeira, ao longo das seções selecionadas para o estudo geotécnico 

da MSB-C, LB280SE, LB160SE e LB00, podem ser geologicamente caracterizadas, de modo 

genérico: constituída por uma camada de solo residual, que se estende desde a superfície até a 

profundidade de aproximadamente 15 m, em média, e, a partir daí, o maciço é constituído por 

rocha sã, cujos tipos litológicos predominantes são os gnaisses e os albititos.  

Os albititos ocorrem sob a forma lenticular, concordantes com a foliação, apresentando 

mergulho, ou dip, de aproximadamente 65°, em média, e o sentido deste mergulho é para 

nordeste. Com relação à extensão em profundidade dos corpos albitíticos, verificou-se que 

esses podem se estender até a cota 500 m. Já com relação à espessura dos corpos de albitito, 

percebe-se que essa característica é variável, desde poucos metros até mais que 15 m de 

espessura. 

Outros tipos litológicos, como anfibolitos e brechas de falha, ocorrem apenas eventualmente, 

formando corpos tabulares de espessura métrica, porém, pouco significativos no maciço como 

um todo.  
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Figura 3.15: Seções geológicas verticais com locação dos furos de sondagem selecionados para descrição geotécnica.
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3.1.2.2 Caracterização geotécnica dos testemunhos de sondagem 

No que diz respeito às características geotécnicas dos testemunhos, foi necessário realizar a 

descrição geotécnica de todos os testemunhos dos furos selecionados, pois a INB não 

dispunha da descrição geotécnica de nenhum deles. Tal descrição teve como objetivo avaliar 

nesses testemunhos os parâmetros relevantes para a aplicação do sistema de classificação 

geomecânica RMR, de acordo com a metodologia desenvolvida por Bieniawski (1989). 

Cabe destacar aqui que os testemunhos de sondagem selecionados para descrição são 

provenientes de furos de sondagem realizados nos anos de 1994 e 2004, ou seja, esses 

testemunhos ficaram armazenados, pelo menos, 10 anos no galpão de testemunhos da URA 

antes de serem descritos. 

Todos os parâmetros que compõem o sistema de classificação geomecânica, passíveis de 

observação em testemunhos de sondagem, foram descritos conforme as diretrizes e 

orientações da publicação da ISRM (1978). As planilhas de descrição geotécnica, dos 

testemunhos de sondagem estão disponíveis para consulta no Anexo D. 

Superada a etapa de campo, iniciou-se a etapa de trabalho em escritório. Nessa etapa as 

planilhas de campo foram digitadas e convertidas em planilhas eletrônicas, permitindo que os 

dados fossem organizados, agrupados e avaliados em conjunto. Para a avaliação conjunta dos 

dados de caracterização, optou-se pela representação dos dados por meio da construção de 

histogramas, ou diagramas de frequências, nos quais se representa graficamente, em colunas, 

um conjunto de dados previamente tabelados e divididos em categorias uniformes, em que a 

base de cada coluna corresponde a uma categoria de valores e a altura de cada coluna indica a 

frequência com que essa categoria de valores ocorreu no conjunto de dados. 

A construção dos histogramas permitiu avaliar como os dados estavam dispersos, se existiam 

dados que poderiam ser descartados e qual tipo de distribuição os dados estavam sugerindo. 

Consequentemente, esse tipo de representação facilitou a interpretação do conjunto dos dados 

obtidos. A seguir, estão apresentadas as principais características geotécnicas do maciço 

rochoso, obtidas a partir da descrição geotécnica dos testemunhos de sondagem da Mina 

Cachoeira.
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3.1.2.2.1 Resistência da Rocha Intacta  

A característica de resistência dos testemunhos foi estimada durante as descrições, utilizando-

se testes expeditos com canivete e martelo geológico, de acordo com o quadro de referência 

mostrado na Fig. 3.17, a partir dos quais é possível estimar o grau de resistência de amostras 

de rocha em função do dano que se imprime a essas amostras empregando diferentes 

ferramentas/meios, como por exemplo, o martelo de geólogo, o canivete, a unha e a pressão 

das mãos. 

A condição de resistência dos testemunhos de sondagem descritos pode ser exemplificada 

pela imagem apresentada na Fig. 3.16. Lá está mostrado, na porção inferior da figura, um 

risco superficial produzido pela lâmina do canivete numa amostra de brecha de falha e, na 

mesma figura, é possível ver também uma amostra de gnaisse que não sofreu nenhum dano 

após a tentativa de riscá-la utilizando a lâmina do canivete.  

 

Figura 3.16: Risco superficial em testemunho de sondagem produzido pela lamina do canivete indicando 
que a resistência da rocha poderia ser classificada como R4. 

Utilizando esta metodologia foi possível estimar a resistência da rocha intacta e, a partir dessa 

estimativa, realizada em todos os domínios geotécnicos descritos, foi possível categorizar os 

resultados obtidos dentre sete níveis de resistência, variando de R0 a R6, os quais estão 

apresentados na Fig. 3.17. Após estimar o nível de resistência de cada domínio geotécnico 

descrito, foi possível elaborar o histograma de frequência das diferentes categorias de 

resistência verificada nos testemunhos.  
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Figura 3.17: Quadro para avaliação de campo do índice de resistência de uma amostra de rocha. Brito, S.N.A sine locum modificada da ISRM.  
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A distribuição dos dados no histograma apresentado na Fig. 3.18 sugere que a resistência 

estimada da rocha intacta nesse maciço rochoso, distribui-se predominantemente, entre as 

categorias de resistência R4 e R5, ou seja, a resistência à compressão uniaxial das amostras 

das rochas avaliadas varia entre 50 e 100 MPa ou entre 100 e 250 MPa, Também é possível 

dizer que em quase 80% dos intervalos descritos as rochas possuem grau de resistência R5, ou 

seja, varia entre 100 e 250 MPa, e que em apenas 20% dos intervalos descritos foi verificada a 

condição de resistência equivalente  ao grau de resistência R4, entre 50 e 100 MPa.   

Além disso, foi possível avaliar a relação entre os valores de resistência estimada e os tipos 

litológicos identificados nos testemunhos descritos, já que o histograma relaciona os valores 

de resistência com o tipo litológico, conforme é mostrado na Fig. 3.18. A distribuição dos 

dados nesse histograma sugere que, dentre as amostras de microclina plagioclásio gnaisse 

(MPGN), predomina amplamente o nível de resistência equivalente a R5, apesar de ter sido 

verificado em algumas poucas amostras de gnaisse o nível de resistência R4, enquanto, dentre 

as amostras de albitito (ALBT), parece haver certo equilíbrio entre os níveis de resistência R4 

e R5, tendo o nível de resistência R4 uma frequência um pouco maior do que a frequência 

verificada para o nível de resistência R5. 

Já as amostras de anfibolito (ANFB) se mostraram menos resistentes aos testes expeditos com 

canivete e martelo, sendo esse tipo litológico facilmente riscado com o canivete, em todas as 

amostras testadas. Além dos anfibolitos, o tipo litológico brecha de falha (BRCH) também se 

mostrou pouco resistente, sendo classificado predominantemente como R4. Entretanto, esses 

tipos litológicos, BRCH e ANFB, têm pouca representatividade no maciço rochoso, conforme 

pode ser verificado nas seções geológicas, ocorrendo apenas de forma pontual. Sendo assim, 

pode-se considerar que o menor nível de resistência desses litotipos não venha a comprometer 

a resistência do maciço.  
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Figura 3.18: Distribuição das categorias de resistência em função dos tipos litológicos verificados nos 
testemunhos de sondagem. 

Ademais, pode-se dizer que, dentre todos os domínios geotécnicos descritos, não foi 

observada nenhuma ocorrência de graus de resistência abaixo de R4, ou seja, nenhum tipo 

litológico avaliado, possui nível de resistência dentre as categorias abaixo de 50 MPa. 

Também não foi atribuído a nenhum domínio geotécnico descrito, o grau de resistência 

equivalente a R6 (> 250 MPa), por se considerar que é mais prudente definir a resistência de 

uma amostra de rocha nessa categoria somente quando houver disponível resultados de 

ensaios de laboratório.  

3.1.2.2.2 RQD  

O RQD foi calculado segundo a metodologia original proposta por Deere (1967 apud 

Bieniawski, 1989), apresentada no Capítulo 2, e a partir do resultado obtido para cada 

domínio geotécnico, foi possível categorizar o resultado de RQD dentro de 5 níveis de 

qualidade do maciço, conforme mostra a Tabela 3.5. As categorias variam de forma que a 

qualidade do maciço aumenta à medida que o RQD se aproxima de 100%. Como exemplo, 

pode-se citar a faixa de 0 a 25%, designada para o maciço muito fraco e a faixa entre 90 e 

100%, que designa o maciço excelente.  
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Tabela 3.5: Tabela para categorização da qualidade do maciço rochoso em função do RQD calculado 
Deere  (1976 apud Bieniawski, 1989). 

RQD (%) Qualidade 
da rocha 

<25 Muito ruim 

25 - 50 Ruim 

50 - 75 Razoável 

75 - 90 Bom  

90 - 100 Excelente 

A condição de RQD nos testemunhos de sondagem descritos pode ser exemplificada pela 

imagem mostrada na Fig. 3.19, a qual permite verificar um longo intervalo de um furo de 

sondagem com RQD de aproximadamente 100%.  

 

Figura 3.19: Testemunhos do furo FCA136, intervalo das caixas 38 a 42. 

Com relação à distribuição dos resultados de RQD entre as categorias apresentadas na Tabela 

3.5, o histograma apresentado na Fig. 3.20 sugere que o RQD apresenta frequência 

predominante nas categorias de qualidade Excelente e Boa, pois foi observado que em 

aproximadamente 75% de todos os intervalos descritos, a rocha possui RQD>90%, o que 

representa excelente qualidade, e em aproximadamente 15% dos intervalos descritos a rocha 

possui RQD entre 75 e 90%, o que representa boa qualidade.  
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No que diz respeito à relação entre os tipos litológicos identificados nos testemunhos, e os 

resultados de RQD, a distribuição dos dados neste histograma sugere que, amostras de gnaisse 

(MPGN), de albitito (ALBT) e de anfibolitos (ANFB) se mostraram, predominantemente, de 

excelente e boa qualidade. Já as amostras de brecha, se mostraram, predominantemente, de 

qualidade ruim, com o RQD calculado variando entre 25 e 50%.  

 

Figura 3.20: Distribuição do RQD em função do tipo litológico verificado. 

Ademais, pode-se dizer que, dentre todos os domínios geotécnicos descritos, apenas no 

equivalente a aproximadamente 10% do total, os testemunhos de sondagem possuem 

qualidade razoável, fraca ou muita fraca. Entretanto, esses intervalos, cujo RQD indica um 

maciço rochoso de qualidade ruim ou péssima, estão restritos às porções iniciais dos furos de 

sondagem, até 50 m de profundidade, contados a partir da superfície original do terreno, 

sendo verificados apenas em locais onde não existem escavações projetadas da MSB-C. 

3.1.2.2.3 Espaçamento das Descontinuidades (Fraturamento)  

Para avaliar essa característica nos testemunhos de sondagem, adotou-se a metodologia 

convencional de medida do espaçamento entre fraturas adjacentes por meio do uso de fita 

métrica, bem como, de forma complementar, adotou-se o procedimento de contagem do 

número de fraturas por metro, no qual, divide-se 100 cm pelo número de fraturas observadas 

nesse mesmo intervalo, resultando igualmente no espaçamento médio entre as 

descontinuidades.  
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Feito isso, o resultado obtido pôde ser categorizado dentro de cinco níveis de graus de 

faturamento do maciço rochoso, de F1 a F5, sendo o grau de fraturamento F1 equivalente à 

ocorrência de fraturas muito afastadas, e o grau de fraturamento F5 equivalente à ocorrência 

de fraturas muito próximas, conforme apresentado na Tabela 3.6.  

Tabela 3.6: Tabela para categorização do grau de fraturamento do maciço em função do espaçamento das 
descontinuidades. Adaptado de Goodman (1989) 

Espaçamento das descontinuidades 
Intervalos (cm) Descrição  F 
> 200 Muito afastadas F1 
60 - 200 Afastadas F2 
20 - 60 Moderadamente afastadas F3 
6 - 20 Próximas F4 
> 6 Muito próximas F5 

A condição do grau de fraturamento dos testemunhos de sondagem da Mina Cachoeira pode 

ser exemplificada pela imagem apresentada na Fig. 3.21, a, b e c, que mostra intervalos de 

furos de sondagem onde foram verificados os graus de fraturamento F2, F3 e F4, 

respectivamente, nos furos FCA006, caixa 07, e FCA222, caixas 43 e 44, respectivamente.  

 

Figura 3.21: Fotografia dos testemunhos apresentando os diferentes graus de fraturamento observados 
durante a descrição: (a) grau F2 (FCA006, caixa 07); (b) grau F3 (FCA222, caixa 43); (c) grau F4 
(FCA222, caixa 44) 
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Após definir o grau de fraturamento de cada domínio geotécnico descrito, foi possível gerar o 

respectivo histograma das frequências das categorias de fraturamento observadas nos 

testemunhos de sondagem. A distribuição dos dados no histograma apresentado na Fig. 3.22 

sugere que o grau de fraturamento observado está predominantemente concentrado na 

categoria F1, equivalente a descontinuidades muito afastadas, sendo esse o grau de 

fraturamento observado em mais de 50% dos intervalos descritos.  

Dentre as demais categorias de grau de fraturamento, pôde-se observar que, em uma 

frequência de aproximadamente 20% dos intervalos descritos, ocorre fraturamento de grau F3, 

equivalente a um grau médio de afastamento entre fraturas, no qual as descontinuidades estão 

espaçadas entre 20 e 60 cm, sendo essa a segunda categoria mais frequente dentre os 

domínios geotécnicos descritos. Em outros 15% dos domínios geotecnicos descritos foi 

observado grau de fraturamento F2, equivalente a descontinuidades afastadas entre 60 cm e 

200 cm. Os outros graus de fraturamento, F4 e F5, equivalentes a descontinuidades próximas 

ou muito próximas, ainda que somados, foram observados em menos de 15% dos intervalos 

descritos.  

No que diz respeito à relação entre os graus de fraturamento e os tipos litológicos 

identificados nos testemunhos, foi verificado que não há uma relação direta entre o tipo 

litológico e o grau de fraturamento, já que há diferentes graus de fraturamento relacionados a 

cada um dos tipos litológicos avaliados: tanto amostras de gnaisse (MPGN), quanto amostras 

de albitito (ALBT), apresentaram frequências significativas em mais de duas categorias de 

fraturamento.  
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Figura 3.22: Distribuição das frequências do grau de fraturamento em função do tipo litológico verificado. 

Desta forma, pode-se dizer que, nos domínios geotécnicos da Mina Cachoeira, o grau de 

faturamento pode ser considerado como uma característica geotécnica bastante heterogênea.  

3.1.2.2.4 Condições das descontinuidades: 

Essa característica foi avaliada a partir da observação conjunta de 4 (quatro) parâmetros, que 

são: abertura, rugosidade, enchimento e alteração, conforme mostra a Tabela 3.7. Cada um 

deles confere um atributo de comportamento geomecânico à descontinuidade e, quando 

avaliados em conjunto, permitem obter uma melhor definição da condição geral das 

descontinuidades.  

Tabela 3.7: Condições das descontinuidades em função das suas características (adaptado de Bieniawski, 
1989). 

P
A

R
Â

M
E

T
R

O
S

 

Abertura Nenhuma >0,1mm 0,1 - 1,0 1 - 5 mm >5mm 

Rugosidade Muito rugosa Rugosa Ligeiramente  Quase liso Liso 

Enchimento Nenhum 
Duro com 
espessura 

<5mm 

Duro com 
espessura >5mm 

Mole com 
espessura 

<5mm 

Mole com 
espessura 

>5mm 

Alteração Não alterada 
Ligeiramente 

alterada 
Moderadamente 

alterada 
Muito 

alterada 
Em 

decomposição 

Após avaliar, individualmente, cada parâmetro das descontinuidades, eles foram agrupados de 

forma que permitissem traduzir a condição das descontinuidades, o J con, por meio de uma 
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determinada pontuação, conforme apresentado na Tabela 3.8. Feito isso, foi possível agrupar 

os resultados obtidos para a condição das descontinuidades, de cada domínio geotécnico 

descrito, em 5 (cinco) categorias, que são, de acordo com Bieniawski (1989), as mesmas 

categorias de referência do sistema de classificação geomecânica. 

Tabela 3.8: J Con em função das suas características. Adaptado de Bieniawski (1989). 

30 25 20 10 0 

C
O

N
D

IÇ
Õ

E
S

 D
A

S
 

D
E

S
C

O
N

T
IN

U
ID

A
D

E
S

 

Superfícies muito 
rugosas, não 

contínuas, sem 
separação, paredes 

de rocha não 
alteradas. 

Superfícies 
ligeiramente 

rugosas, separação 
<1mm, paredes 

ligeiramente 
alteradas. 

Superfícies 
ligeiramente 

rugosas, separação 
<1mm, paredes 
muito alteradas. 

Superfícies polidas 
ou enchimento com 
espessura <5mm, 

paredes muito 
alteradas. 

Enchimento mole 
com espessura 

>5mm, ou juntas 
continuas com 

separação >5mm  

As condições das descontinuidades do maciço rochoso da Mina Cachoeira podem ser 

exemplificadas pela imagem apresentada na Fig. 3.23, na qual é possível verificar algumas 

descontinuidades observadas nos testemunhos de sondagem, as quais podem ser 

caracterizadas como: possuindo abertura entre 0 e 1,0 mm ou entre 1,0 mm e 5,0 mm; em 

relação à rugosidade das paredes, são quase lisas ou ligeiramente rugosas; quanto ao 

preenchimento, não foi verificado nenhum preenchimento e, quanto à alteração, são apenas 

ligeiramente alteradas ou mesmo sem nenhuma alteração. 

 

Figura 3.23: Condições das descontinuidades observadas nos testemunhos da Mina Cachoeira. 
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A distribuição dos dados de condição das descontinuidades observada no histograma 

apresentado na Fig. 3.24 sugere que esse parâmetro é predominantemente equivalente à 

categoria de J con com pontuação 10, que pode ser descrita como descontinuidades com 

superfícies polidas ou enchimento com espessura < 5 mm, paredes muito alteradas.  

 

Figura 3.24: Histograma de distribuição de condição das descontinuidades observadas nos testemunhos da 
Mina Cachoeira. 

Com relação à ocorrência do J con com pontuação equivalente a 30 pontos, pode-se dizer que 

isso representa aqueles intervalos onde não havia descontinuidades. Nesses casos, foi 

atribuída nota máxima à condição das descontinuidades, pois, considerou-se que a ausência de 

descontinuidades configuraria a melhor condição possível, em termos desse parâmetro, ao 

maciço rochoso. 

3.1.3 Resultados de ensaios de caracterização geomecânica da rocha intacta  

Com relação aos dados que poderiam ser obtidos a partir de ensaios geomecânicos realizados 

em laboratório, foi constatado que a INB, assim como ocorrera com as campanhas de 

sondagem, já havia realizado campanhas de ensaios de laboratório para caracterização 

mecânica de amostras de rochas intactas do maciço rochoso da área de estudo: tanto o IPT 

(1983), quanto a CEM (2014), conforme citado anteriormente, no Capítulo 2, apresentaram 

resultados de ensaios de caracterização mecânica, que puderam ser resgatados e reavaliados 

durante o estudo geotécnico aqui apresentado.  
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O primeiro conjunto de resultados de ensaios de laboratório foi localizado como anexo ao 

trabalho realizado pelo IPT (1983). O segundo deles foi proveniente do trabalho realizado 

pela FLE (2010) e o terceiro foi localizado em anexo ao relatório da CEM (2014), cujos 

ensaios foram realizados no laboratório do IPT.  

Sendo assim, foi possível levantar um conjunto bastante expressivo de resultados de ensaios 

de caracterização mecânica realizados em corpos de prova oriundos das rochas intactas do 

maciço rochoso da Mina Cachoeira. Tais resultados foram integrados e reavaliados, para que, 

a partir disso, fosse possível caracterizar as propriedades de resistência e de deformabilidade 

da rocha intacta do maciço rochoso.  

Todos os relatórios de ensaios realizados anteriormente e que foram levantados durante este 

estudo geotécnico, estão disponíveis nos Anexos A, B e C. Dessa forma, o que foi feito 

durante este estudo geotécnico foi apenas uma avaliação estatística dos resultados obtidos nas 

diversas campanhas de ensaios mecânicos que haviam sido realizadas anteriormente. Essa 

avaliação foi feita, inicialmente, pelo agrupamento dos resultados em função do tipo de ensaio 

realizado, independente da campanha em que foram realizados.  

Por exemplo, foram reunidos todos os resultados de ensaios de compressão uniaxial; em 

seguida, todos os resultados de ensaios de compressão triaxial e, por fim, foram reunidos 

todos os resultados de ensaios compressão diametral. Após reunir os dados em função do tipo 

de ensaio, foram construídos histogramas, assim como fora feito para a avaliação das 

características geotécnicas dos testemunhos de sondagem. Dessa forma, apresentam-se a 

seguir os principais resultados da integração dos dados de ensaios de laboratório levantados 

durante este estudo geotécnico. 

3.1.3.1 Ensaios de Compressão Uniaxial 

Os ensaios de compressão uniaxial forneceram resultados para os parâmetros Resistência à 

Compressão Uniaxial (σc) e Módulo de Deformabilidade (E). 

Com relação aos resultados obtidos para σc, é possível notar, a partir da análise do histograma 

da Fig. 3.25, que os valores resultantes dos ensaios de compressão uniaxial em amostras da 

Mina Cachoeira, concentram-se principalmente nas faixas de valores de 50 a 100 MPa e de 

100 a 250 MPa, confirmando as estimativas realizadas durante a etapa de descrição 
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geotécnica dos testemunhos de sondagem, e que essas duas faixas de frequência de resultados, 

quando somadas, perfazem quase 90% de todos os resultados de σc obtidos nos ensaios de 

compressão uniaxial.   

Ademais, ao se considerarem os tipos litológicos dos corpos de prova divididos em dois 

grupos, o primeiro reunindo todos os resultados relativos ao tipo litológico albitito (ALBT) 

(que é o tipo litológico hospedeiro da mineralização) e o segundo grupo reunindo todos os 

resultados de ensaios realizados no tipo litológico gnaisse (MPGN) (que é o tipo litológico 

predominante nas rochas encaixantes), é possível verificar que os gnaisses apresentam maior 

resistência que os albititos, pois se verifica que o pico de maior concentração dos resultados 

de σc para o primeiro tipo litológico está situado na faixa entre 100 e 250 MPa. Já entre os 

albititos, o pico de concentração dos resultados de σc está situado na faixa entre 50 e 100 

MPa. 

 

Figura 3.25: Histograma de distribuição dos valores de Resistência à Compressão Uniaxial (σc) em função 
do tipo litológico. 

Com relação ao E, é possível notar, a partir da análise do histograma da Fig. 3.26, que os seus 

valores concentram-se principalmente na faixa entre 20 e 40 GPa.  Complementarmente, 

analisando-se o histograma, em função do tipo litológico dos corpos de prova, gnaisses 

(MPGN) ou albititos (ALBT), é possível verificar que as máximas concentrações de 

resultados de E, tanto para os albititos (ALBT) quanto para os gnaisses (MPGN), estão 

situadas na mesma faixa de valores, com E variando entre 20 GPa e 40 GPa. Portanto, com 
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base nesses resultados, admite-se que é bastante provável que o E médio está em torno de 30 

GPa. 

 

Figura 3.26: Histograma de distribuição de frequências dos valores de Módulo de Deformabilidade (E) em 
função do tipo litológico.  

3.1.3.2 Ensaios de Compressão Triaxial 

A partir dos resultados obtidos nos ensaios de compressão triaxial foi possível definir os 

valores médios dos parâmetros de resistência de Mohr-Coulomb: coesão aparente (с) e ângulo 

de atrito (ϕ). Com relação aos resultados obtidos para с e ϕ, apresentados na Tabela 3.9, é 

possível notar que os valores de с orbitam valores entre 28,0 MPa e 37,5 MPa e, com relação 

aos resultados obtidos para ϕ, é possível notar que os valores concentram-se entre 49,2° e 

58,7°.  

Tabela 3.9: Resultados para coesão e ângulo de atrito obtidos por meio de ensaios triaxiais. Fonte: CEM 
(2014). 

FURO CX ф (°) Coesão (MPa ) 

S-05 2 52,30 28,00 

S-04 13/14 58,70 34,00 

S-01 14 56,00 33,60 

S-06 b 14 56,20 37,00 

S-02 14 49,20 37,50 

S-03 14 56,50 32,50 

Dessa forma, para caracterização desses parâmetros para as rochas intactas do maciço rochoso 

da Mina Cachoeira, como não foi possível distinguir os resultados entre gnaisses e albititos, 
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optou-se por calcular apenas a média aritmética simples, a qual gerou como resultados: φ (°) = 

54,8° e coesão (c) = 33,4 MPa.    

3.1.3.3 Ensaios de Compressão Diametral ou Tração Indireta 

Com relação a resultados de ensaios de tração, todas as três campanhas citadas anteriormente 

realizaram ensaios para obtenção da resistência à tração indireta. Consequentemente, foi 

possível reunir os resultados desses ensaios e agrupá-los em função do tipo litológico, 

conforme pode ser visto na Tabela 3.10.  

Tabela 3.10: Tabela de resultados de Resistência à Tração Indireta por litotipo: Gnaisse (GNS) e Albitito 
(ALB).  

SIGLA σt (MPa) SIGLA σt (MPa) 
 

SIGLA σt (MPa) SIGLA σt (MPa) 
GNS 2,40 GNS 4,99 

 
ALB 2,1 ALB 7,23 

GNS 2,76 GNS 5,08 
 

ALB 2,2 ALB 7,3 
GNS 2,87 GNS 5,17 

 
ALB 2,4 ALB 7,3 

GNS 3,04 GNS 5,63 
 

ALB 3,20 ALB 7,34 
GNS 3,08 GNS 5,76 

 
ALB 3,40 ALB 8,6 

GNS 3,40 GNS 5,87 
 

ALB 3,67 ALB 9,2 
GNS 3,76 GNS 6,10 

 
ALB 4,00 ALB 11,5 

GNS 3,78 GNS 6,47 
 

ALB 4,13 ALB 12,3 
GNS 3,87 GNS 6,7 

 
ALB 4,3 

  
GNS 3,87 GNS 6,78 

 
ALB 4,32 

  
GNS 3,90 GNS 6,87 

 
ALB 4,78 

  
GNS 3,97 GNS 7,78 

 
ALB 4,96 

  
GNS 4,03 GNS 9,96 

 
ALB 5,01 

  
GNS 4,34 GNS 10,2 

 
ALB 5,12 

  
GNS 4,56 GNS 10,6 

 
ALB 5,23 

  
GNS 4,60 GNS 10,6 

 
ALB 5,56 

  
GNS 4,65 GNS 11,29 

 
ALB 5,62 

  
GNS 4,76 GNS 11,5 

 
ALB 6,12 

  
GNS 4,78 GNS 11,81 

 
ALB 7,03 

  

Feito isso, foi possível inferir que a Resistência à Tração Indireta de albititos deve ser, na 

média, algo em torno de 5,7 MPa e dos gnaisses deve ser, na média,  algo em torno de 5,8 

MPa, ou seja, pode-se considerar que, em termos de resistência à tração, os tipos litológicos 

predominantes no maciço rochoso da Mina Cachoeira possuem praticamente o mesmo nível 

de resistência, não existindo distinção significativa entre os resultados alcançados por 

gnaisses ou albititos. 
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3.2 CLASSIFICAÇÃO GEOMECÂNICA DO MACIÇO ROCHOSO 

Para a classificação geomecânica do maciço rochoso foram consideradas todas as 

características geotécnicas obtidas até aqui, tanto a partir dos estudos de superfície e da 

descrição dos testemunhos de sondagem, quanto a partir das determinações das propriedades 

mecânicas, obtidas por meio de ensaios laboratoriais. Dessa forma, essa etapa do estudo 

geotécnico foi realizada com o objetivo de integrar as características do maciço rochoso, a fim 

de definir zonas com características similares, que fossem das mesmas classes geomecânicas. 

Para isso, essa etapa do estudo consistiu essencialmente em atribuir uma nota, a qual 

traduzisse a qualidade do maciço rochoso, para os diferentes domínios geotécnicos 

observados nos testemunhos de furos de sondagem, o que feito por meio da aplicação do 

sistema de classificação geomecânica RMR, de acordo com a metodologia proposta por 

Bieniawski (1989), apresentada no capítulo 2. 

Sendo assim, para cada uma das características geotécnicas observadas em cada um dos 

domínios geotécnicos dos testemunhos de sondagem, foi atribuída uma pontuação, conforme 

pode ser consultado no ANEXO D – Descrição geotécnica dos testemunhos. Em seguida, os 

pontos de cada característica foram somados e, a partir do somatório dos pontos de cada 

característica, foi possível definir a pontuação RMR, de cada domínio geotécnico do furo de 

sondagem. Feito isso, foi possível classificar tais domínios numa das cinco classes de maciços 

rochosos definidos segundo o sistema de classificação geomecânica RMR. 

Após os furos de uma mesma seção estarem classificados, em função da pontuação RMR dos 

seus domínios geotécnicos, esses furos foram colocados em perfis individuais, por meio de 

ferramentas computacionais como CAD, GEMS, GIS ou similares. Esses furos foram 

posicionados lado a lado em uma seção vertical, para que fosse possível correlacionar as 

classes geomecânicas obtidas para os domínios geotécnicos dos furos de sondagem e, por fim, 

interpretar a seção, definindo e delimitando zonas com classes geomecânicas equivalentes. 

Cabe destacar aqui, que o somatório dos pesos dos parâmetros que determinam o RMR, não 

foi realizado para os intervalos que foram alvos da amostragem geológica, os quais podem ser 

identificados pela designação (am) no ANEXO D – Descrição geotécnica dos testemunhos. 

Isso se deve ao fato do procedimento adotado nessas amostragens pela INB (feita por meio de 
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uma prensa manual) implicar severa fragmentação/destruição do testemunho, tornando-o 

inadequado para as necessidades de descrição geotécnica, pois, inviabiliza, principalmente, a 

determinação de parâmetros como RQD e grau de fraturamento. Dessa forma, para evitar 

erros induzidos pela amostragem, não se atribuíram notas a tais intervalos. 

Além disso, requer considerar aqui que o maciço rochoso foi considerado completamente 

seco. Nesse caso, atribui-se nota máxima, peso 15, para o quinto parâmetro, presença de água 

no maciço. Outro ponto importante a destacar, é que não foi aplicada a nota de correção do 

sexto parâmetro, aplicada em função da orientação das principais famílias de 

descontinuidades e de sua relação com a orientação da escavação, ou seja, não houve 

subtração de pontos. 

A seguir, apresentam-se os resultados da classificação geomecânica do maciço rochoso da 

Mina Cachoeira, por meio de seções verticais transversais, identificadas como: LB280SE, 

LB160SE e LB00. Nessas seções verticais a representação das classes geomecânicas de 

maciço rochoso foi feita por meio de cores diferentes. Nas seções geomecânicas, a zona 

mineralizada é representada pela cor branca, que indica a região onde não foi possível obter a 

classificação geomecânica devido à fragmentação dos testemunhos (pela amostragem 

geológica); o maciço rochoso de classe geomecânica I é representado pela cor verde; o 

maciço de classe geomecânica II é representado pela cor azul e o maciço rochoso de classe 

geomecânica III é representado pela cor amarela. 

Complementarmente, a título de exemplificação, será apresentado pelo menos um domínio 

geotécnico, no qual os testemunhos representem bem as características que contribuíram para 

o resultado da classificação geomecânica daquele domínio. Desse modo, pretende-se 

apresentar as diferentes classes geomecânicas também por meio das fotografias dos 

testemunhos. As características geotécnicas dos domínios geotécnicos de todos os furos de 

sondagem descritos poderão ser consultadas no Anexo D. 
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3.2.1 Classificação Geomecânica na LB280SE 

Para a elaboração da seção geomecânica LB280SE foram correlacionados os resultados da 

classificação geomecânica obtida a partir dos domínios geotécnicos de 6 furos de sondagem, 

os quais estão listados na Tabela 3.11.  

Tabela 3.11: Lista de furos de sondagem dos quais foi feita descrição geotécnica dos testemunhos. 

 SEÇÃO ID-FURO DE(m) ATÉ(m) 
Comprimento 
disponível (m) 

LB280SE FCA006 15 140 125,0 

LB280SE FCA128 16 249 233,0 

LB280SE FCA140 50 400 350,0 

LB280SE FCA188 84 163 79,0 

LB280SE FCA200 300 404 104,0 

LB280SE FCA222 11 173 162,0 

A correlação entre as classes geomecânicas verificadas nos testemunhos dos furos listados 

acima permitiu a elaboração da seção geomecânica LB280SE, na qual se pôde verificar a 

ocorrência de três classes: I, II e III, conforme pode ser visto na Fig. 3.27. 

Ademais, pode-se dizer que nessa seção predominam maciços rochosos de classe I, cor verde, 

e que a área de ocorrência de maciço rochoso classe II, cor azul, apresenta-se na forma de 

faixas alongadas, uma mais espessa na área do footwall e outra mais delgada na área do 

hanging wall, ambas seguindo o trend dos corpos albitíticos e estando localizadas nas 

vizinhanças imediatas da zona mineralizada.  

Além disso, é possível verificar, também, que há uma pequena zona de maciço rochoso de 

classe III, cor amarela, a qual está restrita ao final do furo FCA222, e cuja continuidade não 

foi observada, pois, não há, nos furos adjacentes, domínios geotécnicos com classe III, 

conforme pode ser visto na Fig. 3.27. 
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Figura 3.27: Seção geológica e geomecânica na LB280SE. 
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A seguir, estão apresentados de forma resumida, os aspectos mais relevantes quanto às classes 

geomecânicas verificadas nos domínios geotécnicos de um furo de sondagem considerado 

como bem representativo para essa seção: furo de sondagem 13FCA140.  

Furo 13FCA140 

Para exemplificar um domínio geotécnico definido como classe I, pode-se citar um intervalo 

do furo 13FCA140 situado na região do hanging wall, entre, aproximadamente, 270,0 m e 

303,55 m. Nesse domínio geotécnico os testemunhos apresentam características geomecânicas 

excelentes, tais como: Resistência R5; RQD entre 90 e 100% e nenhuma descontinuidade, 

conforme é possível verificar nas imagens da Fig 3.28. Essas características permitem atribuir 

uma pontuação RMR de 97 pontos para esse domínio, classificando-o como maciço rochoso 

de classe I. 

 

Figura 3.28: Dominio geomecânico de classe I, testemunhos do furo 13FCA140. 

Como exemplo de um domínio geotécnico definido como classe II, pode-se citar outro 

domínio do furo 13FCA140, situado logo após o intervalo amostrado da zona mineralizada, 

compreendido entre 333,65 m e 349,61 m, já na região do footwall. Nesse domínio 

geotécnico, o maciço rochoso possui as seguintes características: rocha sã; Resistência R5; 

RQD entre 90 e 100%; espaçamento das fraturas variando entre 60 e 200 cm, conforme pode 

ser visto na Fig. 3.29. As descontinuidades são quase lisas ou levemente rugosas, sem 
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enchimento e sem alteração. Tais características lhe conferem uma pontuação RMR igual a 

73, sendo, portanto, um maciço de classe II. 

 

Figura 3.29: Domínio geomecânico de classe II em testemunhos do furo 13FCA140. 

Com relação à região do maciço rochoso em que foi identificado maciço rochoso de classe III, 

apresenta-se a seguir, os testemunhos de um domínio geotécnico do furo FCA222, no qual foi 

identificada tal classe.  

Com base nas imagens apresentadas na Fig. 3.30, pode-se perceber que o maciço rochoso de 

classe III foi verificado numa extensão aproximada de 6 m do furo de sondagem, no intervalo 

compreendido entre 165 m e 172 m, região do footwall.  

Nessa região o maciço rochoso possui as seguintes características geomecânicas: rocha sã; 

R4; RQD entre 50 e 75%; espaçamento das fraturas variando entre 6 e 20 cm. As 

descontinuidades são quase lisas, sem enchimento e ligeiramente alteradas. Tais 

características lhe conferem uma pontuação RMR igual a 57 pontos, sendo, portanto, um 

maciço rochoso de classe III. 
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Figura 3.30: Imagens das caixas 44, 45 e 46 do furo 13FCA222, demonstrando um domínio geomecânico 
de classe III.  

3.2.2 Classificação Geomecânica na LB160SE. 

Para a classificação geomecânica da LB160SE, foram correlacionados os resultados da 

classificação feita com base nos testemunhos de 6 furos de sondagem, que estão identificados 

na Tabela 3.12.  

Tabela 3.12: Lista de furos de sondagem dos quais foi feita descrição geotécnica dos testemunhos na 
LB160SE. 

SEÇÃO ID-FURO DE(m) ATÉ(m) 
Comprimento 
disponível (m) 

LB160SE FCA022 0 102,04 102,0 

LB160SE FCA028 30 198,72 168,7 

LB160SE FCA127 30,15 343,9 313,8 

LB160SE FCA136 50 253,39 203,4 

LB160SE FCA180 60 105,35 45,4 

LB160SE FCA192 150 195 45,0 

A correlação entre as classes geomecânicas verificadas nos testemunhos dos furos listados na 

Tabela 3.12 permitiu a elaboração da seção geomecânica LB160SE (Fig. 3.31), na qual se 
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pôde verificar a ocorrência de três classes geomecânicas: I, II e III. É possível dizer que nessa 

seção ocorre, predominantemente, maciço rochoso de classe I, cor verde, e que a área de 

ocorrência de maciço rochoso de classe II, cor azul, apresenta-se na forma de uma única faixa, 

que aparece apenas na área do hanging wall, seguindo o mesmo trend das lentes de albititos e 

na vizinhança imediata da zona mineralizada.  

Além disso, foi possível verificar também que há uma faixa muito delgada em que o maciço 

rochoso pode ser definido como sendo de classe III, representada pela cor amarela, que está 

restrita à porção final dos furos FCA028 e FCA192.  

Essa faixa está localizada no footwall, encaixada em maciço de classe I, seguindo o trend do 

corpo de albitito e, apesar de ser delgada, parece ser muito persistente, já que foi constatada a 

sua continuidade por meio da presença dessa mesma classe geomecânica em furos adjacentes, 

conforme pode ser visto na Fig. 3.31.  
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Figura 3.31: Seção geológica e geomecânica na LB160SE. 
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Como exemplo de domínios geotécnicos definidos como de classes I e III, podem-se citar três 

domínios geotécnicos do furo 13FCA028, que estão situados logo após a zona mineralizada, 

na região do footwall. Nesses domínios geotécnicos é possível observar a ocorrência de duas 

classes geomecânicas distintas, classes I e III, conforme é apresentado na Fig. 3.32, em a, b e 

c, onde é possível verificar as características que definem tais classes: 

 

Figura 3.32: Domínios geomecânicos de classe I, em (a) e (c) e domínio geomecânico de classe III em (b). 

As características geomecânicas dos intervalos apresentados na Fig. 3.33 a, b, e c são 

descritos a seguir: 

a) No intervalo compreendido entre 152,26 m e 156,8 m, mostrado em a, o maciço 

rochoso possui as seguintes características: rocha sã; Resistência R5; RQD > 90% e 

espaçamento entre descontinuidades superior a 200 cm. As descontinuidades são 

levemente rugosas, sem enchimento e sem alteração.  Tais características lhe conferem 

uma pontuação RMR de 81 pontos, sendo, portanto, um maciço rochoso de classe I.  

b) No intervalo compreendido entre 156,8 m e 158,26 m, mostrado em b, o maciço 

rochoso possui as seguintes características: rocha ligeiramente alterada; Resistência 

R4; RQD entre 25 e 50% e em fragmentos. As descontinuidades são lisas, sem 

enchimento ou, às vezes, com Biotita, ligeiramente alterada.  Tais características lhe 
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conferem uma pontuação RMR de 47 pontos, sendo, portanto, um maciço rochoso de 

classe III.  

c) No intervalo compreendido entre 158,26 m e 198,8 m, mostrado em c, o maciço 

rochoso possui as seguintes características: rocha sã; Resistência R5; RQD entre 50 e 

75%, e espaçamento entre descontinuidades superior a 200 cm. As descontinuidades 

são quase lisas, sem enchimento e sem alteração.  Tais características lhe conferem um 

uma pontuação RMR de 81 pontos, sendo, portanto, um maciço rochoso de classe I. 

Essa sequência de domínios geomecânicos, identificada nos testemunhos do furo 13FCA028, 

pode indicar que tanto no hanging wall quanto no footwall predomina maciço rochoso de 

classe I. Secundariamente, destaca-se a ocorrência de maciço rochoso de classe II, indicando 

que pode haver uma leve deterioração na qualidade do maciço rochoso na medida em que se 

aproxima a zona mineralizada.  

Com relação ao maciço rochoso de classe III, pode-se dizer que essa classe geomecânica 

ocorre na forma de uma faixa estreita, com aproximadamente 1 m de largura. Com base nas 

descrições e nas imagens apresentadas na Figura 3.32 b, pode-se perceber que, nos 

testemunhos de sondagem, o maciço rochoso de classe III foi verificado em extensões 

inferiores a 1 m, ou seja, constituem ocorrências pontuais em que a rocha se apresenta menos 

resistente e mais fraturada, características essas que contribuem para uma baixa pontuação 

para o maciço rochoso.  
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3.2.3 Classificação geomecânica na LB00 

Para a classificação geomecânica na LB00 foram correlacionados os resultados da 

classificação geomecânica nos testemunhos de 8 furos de sondagem, que estão identificados 

na Tabela 3.13.  

Tabela 3.13: Lista de furos de sondagem a partir  dos quais foi feita descrição geotécnica dos testemunhos 

para a seção LB00. 

SEÇÃO ID-FURO DE(m) ATÉ(m) 
Comprimento 
disponível (m) 

LB00 FCA024 11,73 113,88 102,2 

LB00 FCA030 30 197,63 167,6 

LB00 FCA040 13,95 150 136,1 

LB00 FCA124 13,9 60 46,1 

LB00 FCA126 0 370 370,0 

LB00 FCA138 50 430 380,0 

LB00 FCA173 120 175 55,0 

LB00 FCA194 150 243 93,0 

Nessa seção geomecânica foi possível verificar que ocorrem apenas duas classes 

geomecânicas de maciços rochosos, classes I e II, sendo predominante o maciço rochoso de 

classe I, representado pela cor verde, e que a área de ocorrência de maciço rochoso de classe 

II, de cor azul, apresenta-se na forma de faixas alongadas, tanto no hanging wall quanto no 

footwall, seguindo o mesmo trend dos corpos albitíticos e na vizinhança imediata da zona 

mineralizada, conforme pode ser visto na Fig. 3.33. 
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Figura 3.33: Seção geológica e geomecânica na LB00. 
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Para exemplificar os domínios geotécnicos definidos como de classe I e II na Seção LB00, 

podem-se citar dois domínios geotécnicos do furo 13FCA194, sendo o primeiro domínio 

localizado no hanging wall, no intervalo compreendido entre 192,3 m e 201,7 m e o segundo 

domínio situado após a zona mineralizada, no footwall, no intervalo compreendido entre 

225,6 m e 234,0 m.  

No primeiro domínio geotécnico, mostrado na Fig. 3.34 a), o maciço rochoso possui as 

seguintes características: rocha sã, muito resistente, de excelente qualidade, sem 

descontinuidades. Tais características lhe conferem uma pontuação RMR igual a 97 pontos, 

portanto, um maciço de classe I. No segundo domínio, mostrado na Fig. 3.6 (b), o maciço 

rochoso possui as seguintes características: Rocha sã, muito resistente, de excelente 

qualidade, medianamente fraturada. As superfícies das descontinuidades são quase lisas, 

quando a biotita está presente, ou levemente rugosas, e sem alteração. Tais características lhe 

conferem uma pontuação RMR igual a 73 pontos, portanto, um maciço de classe II. 

 

Figura 3.34: Em a) Domínios geomecânicos (furo 13FCA194). Em (a) testemunhos de maciço rochoso de 
classe I e em (b) testemunhos de maciço rochoso de classe II. 
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3.3 MODELAGEM GEOMECÂNICA DO MACIÇO ROCHOSO 

A modelagem geomecânica foi realizada tendo como base os resultados da classificação 

geomecânica e com o objetivo de estimar os parâmetros mecânicos para as classes de maciços 

rochosos identificadas nas seções transversais, de tal forma que esses parâmetros possam ser 

utilizados diretamente na próxima etapa do estudo geotécnico, constituindo os dados de 

entrada para as análises numéricas que serão apresentadas no Capítulo 5. 

Para a obtenção dos parâmetros geomecânicos das classes de maciço rochoso da Mina 

Cachoeira foi utilizado o critério de ruptura de Hoek-Brown, já discutido na revisão 

bibliográfica. Para tanto, foi utilizado o software RocLab (Rocscience,2007), que permite  ao 

usuário obter, de maneira bastante simples, estimativas confiáveis das propriedades 

geomecânicas de maciços rochosos a partir de informações básicas da rocha intacta e da 

classificação do maciço via GSI.  

Considerando-se que foram identificadas três classes geomecânicas de maciço na área da 

Mina Cachoeira, admitiu-se que cada uma delas deveria possuir propriedades distintas. Assim 

sendo, os parâmetros de resistência e deformabilidade deveriam ser estimados de modo a 

atribuir parâmetros distintos a cada uma delas, obedecendo aos resultados da classificação 

geomecânica do maciço.  

Para isso, inicialmente, foi necessário estimar os parâmetros básicos das diferentes classes 

geomecânicas, como o GSI, a resistência da rocha intacta (σc) e o parâmetro mi. Dessa forma, 

apresentam-se a seguir as premissas adotadas para estimar os dados que permitiram obter os 

parâmetros geomecânicos para as três classes geomecânicas identificadas na área.  

3.3.1 Estimativa do GSI para as diferentes classes geomecânicas 

O GSI foi estimado utilizando-se a relação entre RMR e GSI, dada pela equação 7. 

Considerando-se que foram observadas três classes de maciços rochosos na área da Mina 

Cachoeira, optou-se por definir um RMR que fosse representativo de cada classe geomecânica 

para, em seguida, aplicar a equação 7. Sendo assim, foi possível obter um valor de GSI para 

cada classe de maciço identificado na área de estudo. 

GSI = RMR – 5 (Eq. 7) 
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Para se definirem os valores de RMR representativos de cada classe geomecânica identificada 

na área, foram calculadas as médias aritméticas simples da pontuação RMR de cada uma, a 

partir das pontuações RMR dos domínios geomecânicos. Com relação ao maciço rochoso de 

classe I, o RMR médio obtido foi igual a 90; para o maciço de classe II, o RMR médio obtido 

foi de 71 e para o maciço de classe III, o RMR médio obtido foi 51. A partir desses valores, 

foi aplicada a equação 7, da relação entre GSI e RMR, para a obtenção do GSI de cada classe. 

3.3.2 Estimativa de σc para as rochas intactas  

Para a estimativa do σc foram consideradas as relações verificadas entre os litotipos e seus 

níveis de resistência e as relações verificadas entre os litotipos e as classes geomecânicas. No 

que diz respeito à relação entre os litotipos e os níveis de resistência, foram observadas as 

características de resistência descritas nos testemunhos de sondagem e os resultados dos 

ensaios de compressão uniaxial em laboratório.  

Com relação ao maciço rochoso de classe I, pôde-se perceber que os gnaisses são o tipo 

litológico predominante na sua área de ocorrência. Por outro lado, esse tipo litológico foi 

aquele cujos valores de resistência verificados, tanto na descrição, quanto nos resultados de 

ensaios de compressão uniaxial, foram os mais elevados. Portanto, com base nessas 

evidências e nos níveis de resistência apresentados na tabela da ISRM (Figura 3.17), optou-se 

por estimar σc da rocha intacta correspondente ao maciço rochoso de classe geomecânica I em 

175 MPa. 

Para o maciço rochoso de classe geomecânica II, ponderou-se que as zonas mineralizadas são 

constituídas, predominantemente, pelo tipo litológico albitito, o qual tem área de ocorrência 

quase que coincidente com os maciços de classe II. Por outro lado, foi verificado que o tipo 

litológico albitito possui uma resistência inferior aos gnaisses dos maciços de classe I. Dessa 

forma, com base nos resultados de ensaios de resistência à compressão uniaxial e nas 

descrições dos testemunhos, estimou-se que a σc da rocha intacta correspondente ao maciço 

rochoso de classe geomecânica II seria igual a 100 MPa. 

Da mesma forma, para o maciço rochoso de classe geomecânica III, cujo tipo litológico 

principal é a brecha de falha, com base nas descrições de campo e pela tabela da ISRM 

(Figura 3.17), a σc da rocha intacta correspondente a essa classe geomecânica estaria entre 50 
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e 100 MPa. Por isso, estimou-se que a σc da rocha intacta para o maciço rochoso de classe III 

seria igual a 75 MPa.  

3.3.3 Estimativa do mi  

Para a estimativa do mi de cada classe de maciço rochoso, foram utilizados, inicialmente, os 

resultados dos ensaios triaxiais e, em segundo lugar, os tipos litológicos de maior 

representatividade em cada classe geomecânica, como referência para definição desse 

parâmetro. Sendo assim, para o maciço rochoso de classe I, os resultados de ensaios triaxiais 

apresentados pela CEM (2014) foram utilizados para cálculo do mi, o que resultou em mi igual 

a 31, conforme mostra a Fig. 3.35. A partir daí, foram estimados valores inferiores para os 

maciços rochosos de classe II e classe III. Em função dos tipos litológicos, estimou-se o mi da 

classe II igual a 28 e o mi da classe III igual a 25. 

 

Figura 3.35: Resultado do cálculo de mi a partir dos resultados de ensaios triaxiais para o maciço rochoso 
de classe I da Mina Cachoeira (software Roclab). 

Por fim, para o parâmetro D, admitiu-se D = 0, dentre as opções disponíveis, pois, de acordo 

com Hoek, Carranza-Torres e Corkum (2002), o parâmetro D varia desde 0, para maciços in 

situ, o que é o caso da área de implantação da MSB-C, até 1, para maciços rochosos muito 
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danificados por detonações. Feito isso, obtiveram-se os dados básicos de entrada, os quais são 

apresentados em conjunto na Tabela 3.14. 

Tabela 3.14: Dados básicos de entrada para aplicação do critério de ruptura de Hoek-Brown. 

    
CLASSE 

I 
CLASSE 

II 
CLASSE 

III 

Dados de 
entrada 

σc (MPa) 175 100 75 
GSI 85 66 46 
mi 31 28 25 
D 0 0 0 

Dessa forma, a partir dos parâmetros básicos que estão apresentados na Tabela 3.14 foi 

possível aplicar o critério de ruptura de Hoek-Brown, obtendo como resultado os parâmetros 

para as diferentes classes de maciços rochosos presentes na Mina Cachoeira os quais, podem 

ser vistos nas Fig. 3.36, Fig. 3.37 e Fig. 3.38. 

 

Figura 3.36: Resultados dos parâmetros geomecânicos para o maciço de classe I. 
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Figura 3.37: Resultados dos parâmetros geomecânicos para o maciço de classe II. 

 

Figura 3.38: Resultados dos parâmetros geomecânicos para o maciço de classe III.
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4. ESTIMATIVA DAS TENSÕES IN SITU. 

Essa etapa do estudo geotécnico buscou obter uma estimativa para as tensões in situ na área 

de implantação da MSB-C. Para esse estudo de caso, foi adotada a metodologia para 

estimativa de tensões naturais proposta por Sheorey (1994), conforme foi apresentada no 

capítulo 2, Revisão bibliográfica. Dessa forma, apresentam-se a seguir as premissas adotadas 

para a estimativa das magnitudes das tensões naturais no maciço rochoso da Mina Cachoeira. 

4.1 ESTIMATIVA DA TENSÃO VERTICAL 

Adotando a formulação de Sheorey (1994), que foi apresentada na revisão bibliográfica e as 

características básicas do layout da MSB-C, o cálculo para estimativa das tensões verticais foi 

realizado para três níveis de profundidades, Z(1), Z(2) e Z(3). Cabe aqui ressaltar que a 

estimativa das tensões verticais para o maciço rochoso foi realizada considerando uma 

situação anterior à abertura da cava da mina, situação essa que corresponde à superfície do 

terreno original situada na cota 900 m. Nem por isso, o efeito da escavação da cava foi 

desprezado, pois é certo que essas cavas causaram uma redistribuição das tensões no maciço. 

Entretanto, o efeito dessas escavações sobre as tensões in situ será verificado com as análises 

numéricas, a serem apresentadas no próximo capítulo. 

Com relação aos níveis de profundidade alvos das estimativas, tais níveis de profundidades, 

Z(1), Z(2) e Z(3), foram escolhidos em função do posicionamento dos subníveis de lavra, sill 

pillar  e crown pillar, de acordo com o projeto básico da MSB-C. Assim sendo, optou-se que 

Z(1) fosse equivalente à cota da base do crown pillar/teto do 1° subnível de lavra, cota 750 m; 

Z(2) equivalente à cota do subnível de lavra intermediário do primeiro painel, cota 712 m e 

Z(3) equivalente à cota do topo do sill pillar , cota 674 m. A posição dos subníveis de lavra, 

dos pilares e suas respectivas cotas podem ser vistos na Fig. 4.1. 
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Figura 4.1: Seção vertical esquemática, transversal aos subníveis de lavra da MSB-C. Fonte: Barbalho 
(2013). 

Feito isso, adotou-se um γ, peso específico médio, igual a 0,027 MPa/m, que pode ser 

considerado representativo para o tipo litológico gnaisse, que é o litotipo predominante no 

maciço rochoso. Para a profundidade (Z) foi considerada a cota da superfície do terreno 

subtraída da cota do ponto de investigação no interior do maciço. Os resultados obtidos para 
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as tensões verticais na área de implantação do maciço rochoso da Mina Cachoeira estão 

apresentados na Tabela 4.1. 

Tabela 4.1: Resultados das estimativas das tensões verticais no maciço rochoso da Mina Cachoeira. 

Superfície 
do terreno 

(m) 

Cota 
Investigada 

(m) 

Profundidade 
Z (m) 

γ (MPa/m) σv (MPa) 

900,0 750,0 150,0 0,027 4,1 
900,0 712,0 188,0 0,027 5,1 
900,0 674,0 226,0 0,027 6,1 

De posse da magnitude das tensões verticais foi possível iniciar o processo de estimativa da 

magnitude das tensões horizontais, conforme está apresentado a seguir. 

4.2 ESTIMATIVA DO FATOR (K).  

Conforme foi apresentado no Capítulo 2, em relação à tensão horizontal, de acordo com 

Goodman (1989), ao invés de estimar diretamente a tensão horizontal propriamente dita, é 

mais conveniente discutir a razão (K) entre as tensões horizontal (σh) e vertical (σv), ou seja: 

K = σh / σv  

Adotando a formulação de Sheorey (1994), Equação 6 (cap. 2), mostrada abaixo, a razão K 

foi calculada.  

K = 0,25 + 7*E (0,001 + 1/Z)  

Adotaram-se as seguintes premissas pra cálculo do fator K: 

• Superfície do terreno situada na cota 900 m. 

• Módulo de deformabilidade médio, E, das rochas da Mina Cachoeira, obtido a partir 

da avaliação dos resultados dos ensaios de geomecânicos apresentados no item 3.1.3.1, 

ver os resultados dos ensaios de compressão uniaxial. Dessa forma, adotou-se E = 30 

GPa. 

• Para Z, foram adotados três valores, pois o objetivo dessa estimativa é obter o K para 

três níveis de profundidade distintos, conforme já foi explicado anteriormente. Assim 

(Eq. 4) 

(Eq. 6) 
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sendo, determinou-se que Z (1) fosse equivalente à base do crown pillar, cota 750 m, 

Z (2) equivalente ao subnível de lavra intermediário do primeiro painel, cota 712 m e 

Z (3) equivalente ao topo do sill pillar , cota 674 m. 

Os resultados obtidos para o K, utilizando a formulação de Sheorey (1994), com o auxílio de 

uma planilha eletrônica, estão apresentados na Tabela 4.2. 

Tabela 4.2: Resultados das estimativas do K pela teoria de Sheorey (1994). 

Superfície do 
terreno (m) 

Cota 
Investigada 

(m) 

Profundidade Z 
(m) 

K 

900 750 150 1,9 

900 712 188 1,6 

900 674 226 1,4 

4.3 ESTIMATIVA DA TENSÃO HORIZONTAL 

Feito isso, a partir dos resultados obtidos para a razão K e considerando que já havíamos 

estimado a tensão vertical σv, foi possível obter uma estimativa para a tensão horizontal σh 

para aqueles mesmos níveis de profundidade pré-determinados. Os resultados dessas 

estimativas estão apresentados na Tabela 4.3. 

Tabela 4.3: Resultados das estimativas para as tensões horizontais médias, σh. 

Superfície do 
terreno (m) 

Cota 
Investigada 

(m) 

Profundidade Z 
(m) 

K(0) σv (MPa) σh (MPa) 

900 750 150 1,9 4,1 7,5 

900 712 188 1,6 5,1 8,0 

900 674 226 1,4 6,1 8,5 

Essa estimativa mostra que, considerando-se uma situação anterior à escavação da cava da 

Mina Cachoeira, as tensões naturais possuem magnitudes dentro da normalidade. Entretanto, 

é necessário avaliar como a cava da mina contribuiu para a redistribuição dessas tensões o que 

será feito no capítulo 5, que trata das análises numéricas.  
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5. ANÁLISES NUMÉRICAS 

As análises aqui apresentadas foram realizadas utilizando como principal ferramenta a 

modelagem numérica, a qual, atualmente, pode ser considerada como essencial para o 

projeto/planejamento de uma mina subterrânea, pois permite avaliar antecipadamente as 

condições de estabilidade das escavações e, consequentemente, avaliar o risco geotécnico 

associado às operações de lavra da mina. Em concordância com isso, o estudo geotécnico aqui 

apresentado utilizou essa ferramenta para avaliar as condições geotécnicas das escavações 

previstas para a Mina Subterrânea Cachoeira (MSB-C), avaliando o método e o 

sequenciamento de lavra propostos em seu projeto básico, em função das características e 

classes geomecânicas do maciço, as quais foram definidas durante este estudo.  

Em síntese, as análises numéricas consistiram em simular as seguintes situações: a primeira 

delas foi avaliar o sequenciamento de lavra, por meio de um modelo multiestágio e a segunda 

foi avaliar a estabilidade da escavação da rampa, das travessas de acesso e dos subníveis de 

lavra, as quais serão aqui denominadas, genericamente, de galerias.  

5.1 ANÁLISES DO SEQUENCIAMENTO DE LAVRA  

As análises de tensão-deformação foram realizadas utilizando-se o software Phase2 

(www.rocscience.com), que é um programa de elementos finitos e pode ser utilizado numa 

ampla gama de projetos de engenharia geotécnica, incluindo escavações subterrâneas, 

estabilidade de taludes em maciços rochosos e solos, incluindo análises probabilísticas etc.  

Tais análises foram realizadas para avaliar as condições de estabilidade das principais 

escavações subterrâneas propostas no projeto básico da MSB-C. Para isso, foram realizadas 

análises computacionais por elementos finitos em uma seção considerada representativa das 

características do maciço rochoso, tendo em conta a sequência de lavra.  

5.1.1 Características do modelo 

A seção a ser modelada, Seção LB160SE, foi construída a partir da avaliação da distribuição 

das classes de maciços rochosos nas três seções geomecânicas apresentadas no capítulo 3, as 

quais mostram que parece haver, em todas as seções, predominância de maciços rochosos de 

classe I, sendo que é possível notar também a ocorrência de maciços rochosos de classe II, nas 
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proximidades da área correspondente à zona mineralizada, seja no hanging wall ou no 

footwall.  

Dessa forma, em função dessa distribuição das classes de maciços rochosos se apresentar de 

forma similar nas três seções geomecânicas avaliadas e, para fins de simplificação das 

análises, considerou-se que seria possível admitir que um único modelo, contemplando essa 

distribuição de classes geomecânicas, seria suficiente para uma primeira análise do 

sequenciamento de lavra. 

Com relação aos parâmetros de resistência e deformabilidade das classes geomecânicas, 

foram utilizados os parâmetros obtidos a partir da modelagem geomecânica apresentada ao 

final do Capítulo 3. Sendo assim, foram utilizados, como parâmetros para os materiais do 

modelo, os resultados da aplicação do critério de Hoek-Brown, a qual atribuiu parâmetros 

geomecânicos para cada classe geomecânica identificada na área de interesse, conforme pode 

ser verificado na Tabela 5.1.  

Tabela 5.1: Síntese dos resultados obtidos para os parâmetros de resistência e deformabilidade das classes 
geomecânicas identificadas na área estudada. 

  CLASSE I CLASSE II CLASSE III 

 Hoek Brown  
mb 18,143 8,314 3,634 
s 0,1889 0,0229 0,0025 
a 0,5 0,502 0,508 

Mohr-Coulomb  
c 20,483 8,399 4,661 

ϕ 50,33 44,19 37,24 

Parâmetros do maciço rochoso 
σt (MPa) -1,822 -0,275 -0,051 
σc (MPa) 76,009 15,02 3,569 
Em (MPa) 85130,73 34286,72 9402,39 

Para o enchimento, na falta de melhor indicação, adotaram-se os parâmetros de um material 

hipotético, apresentados na Tabela 5.2, dentro da faixa típica para tal material, conforme 

consta da literatura técnica, por exemplo, de Brady e Brown (2004). 

Tabela 5.2: Parâmetros mecânicos (de resistência e deformabilidade) adotados para enchimento. 

  C (MPa)  ϕ (°) E (MPa) ν γ (MN/m³) 

Enchimento 0,2 30 50 0,13 0,018 
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Ainda com relação aos parâmetros dos materiais, cabe destacar que as análises foram feitas 

considerando materiais com comportamento elástico, a exceção do enchimento, o qual foi 

considerado um material elasto-plástico com amolecimento da coesão (sendo a coesão 

residual nula).  

No que diz respeito às tensões in situ, considerando que esse estudo dispõe apenas de 

estimativas teóricas, tal dado de entrada para o modelo foi atribuído conforme estimado no 

Capítulo 4. Sendo assim, para a construção do modelo de análise, admitiu-se que o estado de 

tensões tenha uma origem basicamente gravitacional, com superfície original do terreno 

situada na cota 900 m, sendo o valor da constante K adotado a partir dos resultados 

apresentados na Tabela 4.3 reapresentada a seguir. 

Tabela 5.3: Resultados das estimativas para as tensões horizontais médias, σh. 

Superfície do 
terreno (m) 

Cota 
Investigada 

(m) 

Profundidade Z 
(m) 

K σv (MPa) σh (MPa) 

900.0 750.0 150.0 1.9 4.1 7.5 

900.0 712.0 188.0 1.6 5.1 8.0 

900.0 674.0 226.0 1.4 6.1 8.5 

Dessa forma, em função dos resultados obtidos para a estimativa do estado de tensões, 

adotou-se, como dado de entrada para as análises, o valor de K considerado o mais 

conservador dentre os resultados obtidos para os três diferentes níveis de profundidade 

avaliados. Sendo assim, considerou-se que um cenário conservador corresponderia à adoção 

de K = 1.9, o qual representa o mais alto valor de K dentre os resultados obtidos. 

Com relação às características do modelo de análise para o sequenciamento de lavra, 

adotaram-se as características geométricas da cava atual da Mina Cachoeira e das escavações 

subterrâneas previstas na seção LB160SE, de acordo com o projeto básico da MSB-C. 

Em concordância com o exposto anteriormente, o modelo elaborado é composto por apenas 

dois materiais, um de classe I e outro de classe II, sendo que o material denominado classe II 

tem região de ocorrência restrita à zona mineralizada e suas margens, conforme é apresentado 

na Fig. 5.1. A mesma Fig. 5.1 ilustra também os demais aspectos do modelo da referida seção, 

na qual é possível verificar a malha de elementos finitos triangulares e as condições de 

contorno em termos de deslocamentos aplicados aos limites externos da malha, a saber: 
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deslocamentos verticais nulos na base, deslocamentos horizontais nulos nas laterais e ambos 

nulos nas interseções de laterais e base. 

 

Figura 5.1: Modelo numérico básico para análise do sequenciamento de lavra, considerando as 
características geomecânicas e o projeto básico de lavra na Seção LB160SE. 

Esse modelo, mostrado na Fig. 5.1, é composto por uma escavação em superfície, com a 

mesma geometria da cava atual da Mina Cachoeira e pela distribuição de classes de materiais 

que é sugerida pela classificação geomecânica elaborada neste estudo. Complementarmente, a 

simulação do sequenciamento das escavações da MSB-C foi definida de acordo com o que 

prevê o projeto básico. Dessa forma, optou-se por avaliar as condições de lavra para as 

seguintes situações: lavra do 1° painel de forma ascendente, com enchimento, e lavra do 1° 

painel de forma descendente, sem enchimento. 

Para a simulação do sequenciamento de lavra do primeiro painel, tanto de forma ascendente 

quanto de forma descendente, foram considerados 9 (nove) estágios de modelagem, definidos 

a partir das características do projeto básico da MSB-C. 

5.1.2 Resultados obtidos  

A seguir, os resultados das análises, serão apresentados em termos da distribuição (isofaixas) 

de Fatores de Segurança (FS = (Resistência)/(Tensão Atuante)) em torno das cavidades da 

mina subterrânea. Com isso, pretende-se ilustrar a condição de estabilidade, ou instabilidade, 

em termos de FS, das principais escavações propostas no projeto básico da MSB-C. 
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5.1.2.1 Sequenciamento de lavra ascendente 

Para o caso da lavra ser realizada a partir do 4° realce/5° subnível, de forma ascendente, com 

enchimento dos realces, os resultados obtidos, após o último estágio de modelagem, mostram 

que as distribuições de FSs (por meio de suas isofaixas) no maciço rochoso, apresentados na 

Fig. 5.2, ficam suficientemente acima de 1,0, havendo uma ampla área coberta pela isofaixa 

de cor verde clara, FS ≥ 1.0. Além disso, chama a atenção nessa seção, a reduzida área 

coberta pela isofaixa de cor vermelha, FS < 1,0, que está localizada nas vizinhanças imediatas 

dos realces, tanto no hanging wall quanto no footwall (significando baixo potencial de 

diluição que, ademais, poderia ser controlado pelo enchimento). 

Além do mais, essa simulação permitiu verificar também que, na região do crown pillar há, 

exclusivamente, presença da isofaixa de cor verde, FS ≥ 1.0, o que indica que essa estrutura 

da MSB-C, caso seja realizada de acordo com o projeto básico, parece estar adequadamente 

dimensionada para as características geomecânicas do maciço rochoso da Mina Cachoeira. 

Complementarmente, essa simulação permitiu verificar que, na região do sill pillar  há, 

predominantemente, presença da isofaixa de cor vermelha, FS < 1,0, o que indica que essa 

estrutura da MSB-C, caso seja realizada de acordo com o projeto básico, parece estar 

dimensionada inadequadamente para as características geomecânicas da área estudada. 

 

Figura 5.2: Resultado da análise do fator de segurança para a sequência de lavra iniciando pelo 5° 
subnível do primeiro painel de lavra, com enchimento dos realces da Mina Subterrânea Cachoeira.  
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A Fig. 5.3 ilustra detalhes dessas mesmas distribuições de FS, no entorno das cavidades 

subterrâneas em cada um dos estágios de lavra considerados nas análises. Observando-se a 

Fig. 5.3, nota-se que, de uma maneira geral, os FSs ficam acima de 1,0, principalmente 

durante a lavra do 4° e 3° realces, estágios 2 e 4 da Fig. 5.3, em que a isofaixa de cor 

vermelha (FS < 1.0) possui uma extensão muito pequena.  Para a lavra do 2° realce, estágio 6, 

os resultados mostram uma pequena ampliação da isofaixa de cor vermelha (FS < 1.0), o que 

ocorre também para a lavra do 1° realce, estágio 8 da Fig. 5.3, principalmente na região do 

hanging wall.   

 

Figura 5.3: Detalhes da distribuição de FSs mostrada na Fig. 5.2, apresentadas por estágio de modelagem.  
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5.1.2.2 Sequenciamento de lavra descendente. 

Para o caso da lavra ser realizada a partir do 1° subnível, de forma descendente, sem 

enchimento imediato dos realces, os resultados obtidos, apresentados na Fig. 5.4, indicam 

que, de modo geral, assim como para o caso da lavra ascendente, as distribuições de FSs 

ficam acima de 1, à exceção das áreas vizinhas aos realces de lavra, tanto no hanging wall 

quanto no footwall. Com relação ao sill pillar , a análise para esse sequenciamento de lavra 

também mostrou a presença da isofaixa de cor vermelha, FS < 1,0, indicando o mesmo 

resultado obtido na análise do sequenciamento de lavra ascendente, ou seja, que o sill pillar  

da MSB-C não apresentará boas condições de estabilidade, caso seja realizado conforme 

prevê o projeto básico da MSB-C. 

 

Figura 5.4: Resultado da análise do fator de segurança para a sequência de lavra iniciando pelo 1° 
subnível do primeiro painel, sem enchimento dos realces da Mina Subterrânea Cachoeira. 

A Fig. 5.5 ilustra detalhes dessas mesmas distribuições, no entorno das cavidades subterrâneas 

em cada um dos estágios de lavra considerados nas análises. Nota-se que, de uma maneira 

geral, os FS`s ficam suficientemente acima de 1, principalmente durante a lavra do 1° e 2° 

realces, onde a isofaixa de cor vermelha (FS < 1,0) é quase imperceptível.  Para a lavra do 3° 

e 4° realce, os resultados mostram uma ampliação da isofaixa de cor vermelha (FS < 1,0), 

principalmente na região do hanging wall.   
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Figura 5.5: Detalhes da distribuição de FS´s mostrada na Figura 5.4, apresentadas por estágio de 
modelagem. 

Portanto, os resultados das análises mostram que as condições para o sequenciamento de 

lavra, seja a partir do quinto subnível, de forma ascendente, seja a partir do primeiro subnível, 

de forma descendente, são em geral boas, apesar de ser possível ocorrer certo nível de 

diluição (resultante das áreas com FS<1, isofaixa vermelha). Esse nível de diluição, nas 

vizinhanças imediatas dos realces, é, no entanto, bastante comum de ser observada em 

mineração subterrânea e não deverá causar maiores problemas à lavra da mina. 

Ademais, a evolução do processo de diluição poderá ser efetivamente controlada pela 

colocação do enchimento, consistindo assim em vantagem do sequenciamento de lavra a 

partir do 5° subnível, de forma ascendente. A colocação do enchimento contribui para um 
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aumento da estabilidade geral do maciço, inibindo a evolução da diluição, e permite a 

possibilidade de se lavrar o crown pillar. Além disso, é provável que o sill pillar não 

permaneça estável. Dessa forma, sugere-se que as dimensões do sill pillar  para a MSB-C 

sejam reavaliadas para os dois sequenciamentos de lavra considerados pela INB em seu 

projeto básico.  

5.2 ANÁLISES DE ESTABILIDADE DAS GALERIAS 

5.2.1 Características do modelo 

Para analisar as condições de estabilidade das galerias da MSB-C, foi necessário, 

inicialmente, obter os "novos" valores de σ1 e σ3 atuantes nas áreas em que estão projetadas as 

escavações das galerias. Isso se deve ao fato de que as galerias serão escavadas dentro das 

zonas de influência dos realces, que induzem novas tensões no seu entorno, alterando as 

tensões originais (in situ) onde as galerias serão abertas. Sendo assim, os valores de σ1 e σ3, 

mostrados na Fig. 5.6 , foram obtidos a partir dos resultados da análise da Seção LB160SE.  

 

Figura 5.6: Resultados obtidos para a distribuição de σ1 e σ3, em MPa,  na Seção LB160SE considerando 
o efeito da redistribuição das tensões induzidas pela Cava da Mina Cachoeira. 
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Dessa forma, forma, optou-se, também de forma conservadora, por adotar os valores mais 

elevados de σ1 e σ3 que foram verificados na Seção LB160SE, quais sejam: σ1 = 15 MPa  e σ3 

= 7 MPa. Após isso, foi possível iniciar as análises da escavação das galerias. 

A análise das condições para escavação das galerias foi realizada por meio de sua seção 

construtiva, de acordo com o vão e a geometria proposta no projeto básico de lavra da MSB-

C. Ademais, a análise das condições para essas escavações foi feita considerando-se a 

possibilidade de escavação das galerias em maciços rochosos das 3 classes geomecânicas 

identificadas na região estudada, a saber: maciços rochosos de classe I, de classe II e de classe 

III, cujos parâmetros foram atribuídos acordo com os resultados da modelagem geomecânica, 

já apresentados na Tabela 5.1. O modelo resultante pode ser visualizado na Fig. 5.7. 

 

Figura 5.7: Modelo numérico para simulação das escavações das galerias da Mina Subterrânea Cachoeira. 

5.2.2 Resultados obtidos 

Os resultados obtidos para a escavação das galerias em um maciço rochoso de classe I 

mostram que os FSs no maciço rochoso (com a distribuição representada por meio de suas 

isofaixas), apresentados na Fig. 5.8, ficam acima de 1, havendo uma ampla área coberta pelas 
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isofaixas verde escura, FS ≥ 2,0, e verde clara, FS ≥ 1,0, e não há nenhuma área coberta pela 

isofaixa de cor vermelha FS < 1,0.  

 

Figura 5.8: Resultado da análise, em termos de FS, para a seção construtiva de uma galeria em maciço 
rochoso de classe I. 

Dando seguimento às análises, considerando-se um segundo cenário, em que a escavação das 

galerias se daria em um maciço rochoso de classe geomecânica II, os resultados obtidos 

mostram que as distribuições de FSs no maciço rochoso, apresentados na Fig. 5.9, também 

ficam acima de 1, havendo uma diminuição da área de cobertura da isofaixa de cor verde 

escura FS ≥ 2,0, mas, ainda assim com uma ampla área coberta pela isofaixa verde clara, FS ≥ 

1,0.  Há apenas alguns pontos isolados cobertos pela isofaixa cor vermelha FS < 1,0, com 

proporção insignificante.  

 

Figura 5.9: Resultado da análise, em termos de FS, para a seção construtiva de uma galeria em maciço 
rochoso de classe II. 
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Por último, considerando-se um terceiro cenário, em que a abertura das galerias se daria em 

um maciço rochoso de classe III, os resultados obtidos mostram que as distribuições de FSs 

no maciço rochoso, apresentados na Fig. 5.10, já não ficariam mais plenamente acima de 1, 

havendo uma reduzida área, ao redor de partes da escavação, coberta pela isofaixa cor 

vermelha, FS < 1,0. Consequentemente, nota-se que há uma diminuição considerável da área 

de cobertura da isofaixa de cor verde clara FS ≥ 1,0 no contorno da abertura. Apesar disso, é 

de se esperar, que a rocha com FS < 1,0 se instabilize com as próprias detonações ou venha a 

ser finalmente abatida com o saneamento da abertura (batimento de "chocos"). Portanto, 

mesmo no caso dessas galerias em maciços de classe III, os suportes necessários poderão ser 

apenas esporádicos. 

 

Figura 5.10: Resultado da análise, em termos de FS, para a seção construtiva de uma galeria em maciço 
rochoso de classe III. 

Por fim, os resultados das análises da seção construtiva da rampa em diferentes classes de 

maciço rochoso, conforme pôde ser visto nas figuras anteriores, demonstram que somente 

quando as escavações forem realizadas em maciço rochoso de classe III, é possível que o fator 

de segurança em volta de parte da escavação da galeria seja menor que 1, indicando que, 

nesses casos, poderia ser necessário aplicar algum tipo de sistema de suporte/reforço 

(possivelmente esporádico) para manutenção da estabilidade das galerias. 
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5.3 ANÁLISE DE ESTABILIDADE CONDICIONADA POR DESCONTINUIDADES.  

Essas análises foram realizadas por meio do software Unwedge (www.rocscience.com), 

considerando como principais dados de entrada, as orientações das famílias de 

descontinuidades presentes no maciço e as características geométricas das escavações das 

galerias projetadas para a MSB-C. O principal objetivo dessas análises foi avaliar a 

possibilidade de formação de rupturas em cunha no perímetro das escavações das galerias.  

Sendo assim, para viabilizar essas análises, foram utilizados os dados já apresentados em 

capítulos anteriores, que são reapresentados a seguir. 

O primeiro dado de entrada necessário foi a seção transversal das escavações das galerias, a 

qual foi obtida a partir das informações constantes no projeto básico da MSB-C, segundo o 

qual, as galerias terão seção em formato arco-retângulo de 5,0 m de largura por 5,0 m de 

altura central, área de 22,65 m², com greide -15%, sendo -10% nas curvas e raio de curvatura 

mínimo de 25,0 m.  

Em seguida, para a definição do trend das escavações, considerou-se como referência o trend 

dos corpos de minério que, segundo Barbalho (2013), orienta-se paralelamente à foliação, 

cuja direção geral é de N65º-75ºW, com mergulhos de 60º a 70º NE. Tomando essa 

orientação como referência e, considerando que a maioria das escavações das galerias deverá 

seguir o trend do corpo mineralizado/foliação, definiu-se como trend médio de orientação do 

eixo do túnel um valor equivalente a 295°.  

Por último, foi necessário inserir os dados de orientação das fraturas e, para isso, foram 

utilizadas as orientações médias das famílias de descontinuidades K1, K2 e K3, as quais 

foram definidas a partir dos estudos geotécnicos de superfície na área das cavas da Mina 

Cachoeira.  

Além dos dados de orientação das fraturas, foi necessário também atribuir os parâmetros de 

resistência, coesão e ângulo de atrito, os quais foram atribuídos tendo como referência inicial 

os resultados de ensaios de caracterização geomecânica, apresentados no capítulo 3, 

entretanto optou-se por adotar coesão = 0 e ângulo de atrito de 35°, valores bem reduzidos em 

relação àqueles obtidos com os ensaios triaxiais em amostras de rochas intactas, (φ (°) = 54,8° 
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e coesão (c) = 33,4 MPa, apresentados no Capítulo 3. A Tabela 5.4 resume os dados de 

entrada utilizados para essas análises. 

Tabela 5.4: Parâmetros de caracterização das descontinuidades. 

Fraturas Mergulho 
Direção do 
mergulho 

Ângulo 
de atrito 

Coesão 

K1 15 200 35 0 
K2 63 033 35 0 
K3 89 075 35 0 

Além disso, o maciço rochoso pôde ser considerado completamente seco, já que as condições 

hidrogeológicas da área, maciço rochoso impermeável e pouco fraturado, permitem assim 

defini-lo com boa margem de certeza.  

Após a definição de todos os dados de entrada necessários, foi então realizada a análise 

apresentada na Fig. 5.11, que mostra a possibilidade de formação de pelo menos 4 cunhas ao 

redor da galeria. Entretanto, a cunha 5 se mostrou estável, e a cunha 3 possui FS 

suficientemente elevado (4,4) indicando  que é bastante provável que as mesmas se 

mantenham estáveis naturalmente. Por outro lado, as cunhas 6 e 4 abrangem um grande 

volume de material e possuem fatores de segurança muito baixos, indicando a possibilidade 

de rupturas envolvendo-as. 

 

Figura 5.11: Cunhas de ruptura e fatores de segurança associados à escavação das galerias. 
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Sendo assim, os resultados mostram que o maior risco está associado às cunhas 4 e 6, cujos 

fatores de segurança associados são, respectivamente, 0,015 e 1,382. Vale mencionar que a 

cunha 6 desliza sobre o plano da descontinuidade da família K2 e a cunha 4 se desprenderia 

do teto por queda livre (gravitacional). Devido à possibilidade de formação dessas cunhas, 

sugere-se que a INB projete um sistema de suporte adequado à estabilização do volume de 

material que pode vir a ser mobilizado no perímetro das galerias, tal como determinado na 

análise. 
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6. CONCLUSÕES 

Diante do que foi apresentado até aqui, conclui-se que os estudos geotécnicos realizados 

forneceram um conjunto de informações que permitirão dar mais robustez ao projeto básico 

de lavra da INB, contribuindo para um avanço no conhecimento das condições geomecânicas 

do maciço rochoso e para conduzir a uma previsão inicial um pouco mais realista sobre quais 

serão as condições vigentes durante a realização das escavações da Mina Subterrânea 

Cachoeira.  

Em síntese, esse conjunto de estudos geotécnicos permite concluir que o maciço rochoso 

possui características geotécnicas que permitem classificá-lo como sendo constituído, 

predominantemente, pelas classes I e II, de acordo com o sistema RMR. Corrobora com isso, 

o fato de, nas três seções geomecânicas avaliadas, os resultados obtidos mostrarem que o 

maciço de classe I é o tipo de maciço rochoso predominante, tanto na área do footwall quanto 

do hanging wall, que o maciço de classe II ocorre principalmente próximo à zona 

mineralizada e que o maciço rochoso de classe III ocorre em pequena proporção, quase que de 

forma pontual.  

Além disso, pôde-se concluir também que as tensões atuantes na área de implantação da 

MSB-C, em termos de suas magnitudes, estão dentro da normalidade e são toleráveis pelos 

níveis de resistência do maciço rochoso. Isso foi constatado por meio das análises numéricas 

bidimensionais por elementos finitos, as quais mostraram que os FSs na região do crown 

pillar  e no perímetro das principais escavações (rampa, travessas de acesso aos subníveis de 

lavra, os próprios subníveis e realces de lavra) deverão ficar majoritariamente acima de 1,0. 

Apenas com relação ao sill pillar, cabe salientar que as condições de estabilidade verificadas 

nas análises mostram que a INB deverá rever o dimensionamento de tal estrutura, já que o FS 

obtido se mostrou inferior a 1,0 para ambas as alternativas de sequenciamento de lavra. Nesse 

sentido, o sequenciamento de lavra a partir do 5° subnível/4° realce, de forma ascendente, 

mostrou-se mais favorável no que diz respeito às condições de segurança e, por isso, 

recomenda-se que esse seja o sequenciamento de lavra adotado. 

Com relação aos suportes necessários para as escavações, as análises mostraram que há 

possibilidade de formação de cunhas de ruptura envolvendo volumes consideráveis de 
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material rochoso, as quais poderão comprometer as condições de segurança das galerias da 

MSB-C. Por isso, sugere-se que a INB projete um sistema suporte/reforço para as galerias em 

função das características (de orientação espacial e de resistência) das descontinuidades, as 

quais parecem ser mais importantes que os parâmetros de resistência do maciço rochoso em 

si, no que diz respeito à estabilidade dessas escavações. 

Por fim, pôde-se concluir que os estudos geotécnicos realizados forneceram parâmetros que 

podem ser utilizados pela INB para realização de novas análises e simulações que permitam 

reavaliar as características do projeto básico de lavra da Mina Subterrânea Cachoeira. 

6.1 SUGESTÕES 

Sugere-se que, desde já, a INB inicie um processo de revisão do projeto básico de lavra da 

MSB-C, considerando a possibilidade de incorporar ao projeto os parâmetros geomecânicos 

do maciço rochoso, as condições de tensão in situ e os resultados das análises numéricas aqui 

apresentadas.  

Complementarmente, sugere-se que a INB dê continuidade aos estudos geotécnicos na área da 

Mina Cachoeira, os quais poderão fornecer dados mais acurados ao projeto, caso venham a 

contemplar a realização de:  

• Novos furos de sondagem, os quais deverão prover testemunhos íntegros para as 

descrições geotécnicas e para a realização de ensaios laboratoriais para determinação 

de parâmetros de resistência e deformabilidade das rochas intactas.  

• Além disso, novos furos de sondagem permitiriam a realização de perfilagem ótica das 

paredes dos furos, fornecendo assim, informações mais precisas quanto à orientação 

espacial da foliação e das famílias de descontinuidades presentes na área de 

implantação da MSB-C;  

• Ensaios para determinação do estado de tensões in situ, por meio do método do 

fraturamento hidráulico ou da sobrefuração; 

• Oportunamente, sugere-se também que a INB avalie a possibilidade de adoção de 

outra geometria para escavação das galerias, diferente da geometria arco-retângulo 
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atualmente adotada. Principalmente, quando a escavação de uma galeria for realizada 

em um maciço de classe geomecânica III, conforme apresentado na Fig. 5.11.  

• Após a coleta dos novos dados anteriormente sugeridos, realizar novas análises 

numéricas de estabilidade/tensões-deformações, para um eventual redimensionamento, 

caso necessário, das escavações e estruturas da mina subterrânea no maciço rochoso.  
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ANEXOS 

ANEXO A – Trecho do Relatório IPT n° 18106 (1983). 

ANEXO B – Trecho do Relatório de ensaio de amostra de rocha - FLE (2010).  

ANEXO C – Trecho do Relatório Final - Projeto de Avaliação Geomecânica das Cavas da 
Mina Cachoeira - Parecer técnico do projeto de rebaixamento da Mina Cachoeira/INB. 
CASADEI ENGENHARIA MINERAL - CEM (2014). 

ANEXO D – Descrição geotécnica dos testemunhos de sondagem.  

ANEXO E – Seções geomecânicas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO A – Trecho do Relatório IPT n° 18106 (1983). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B – Trecho do Relatório de ensaio de amostra de rocha - FLE (2010). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO C – Trecho do Relatório Final - Projeto de Avaliação Geomecânica das Cavas da 
Mina Cachoeira - Parecer técnico do projeto de rebaixamento da Mina Cachoeira/INB. 

CASADEI ENGENHARIA MINERAL - CEM (2014). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO D – Descrição geotécnica dos testemunhos de sondagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


