
Dissertação de Mestrado 
 
 

 

METODOLOGIA PARA PREVER E REDUZIR O 

RISCO DE DILUIÇÃO NÃO PLANEJADA EM 

LAVRAS ESTREITAS PELO MÉTODO  

SUBLEVEL STOPING 

ESTUDO DE CASO: MINA CÓRREGO DO SÍTIO, 

SANTA BÁRBARA/MG 

 

 

AUTOR: LEANDRO CAIO BARBOSA COSTA 

 

ORIENTADOR: Prof. Dr. Rodrigo Peluci de Figueiredo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ENGENHARIA GEOTÉCNICA DA UFOP 

 

OURO PRETO - AGOSTO DE 2017 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



iii 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  "War is ninety percent information" 

  Napoleão Bonaparte (1769-1821) 

 

 
  "Arriscar não é partir para um vôo cego. É ter coragem para   

  enfrentar obstáculos que certamente surgirão. Com previsibilidade e  

  planejamento, o risco se torna oportunidade."  

  Eike Batista 

 
  



iv 
 

Dedicatória 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico aos meus pais, Gil e Eliane, e à 

minha esposa, Bárbara Lima, grande 

companheira e incentivadora, que foi 

essencial na realização deste trabalho. 

 

  



v 
 

Agradecimentos 

Agradeço aos meus pais, pelo apoio incondicional, pelo exemplo e por não terem 

poupado esforços para me fornecer toda a base necessária para que eu pudesse fazer o 

mestrado. 

 

À minha esposa e grande companheira, Bárbara Lima, que teve um papel primordial 

durante os anos de mestrado, me dando suporte e incentivo irrestritos, que foram 

primordiais para a realização deste trabalho. 

 

Agradeço aos meus colegas de trabalho na AngloGold Ashanti, que contribuíram com a 

amizade e com os ensinamentos técnicos, essenciais para a minha formação. Em 

especial, gostaria de agradecer ao Felipe Neiva, por me guiar nos meus primeiros passos 

na geotecnia, sendo um grande exemplo de disciplina e determinação. Ao Sandro 

Chaves, por me auxiliar a desenvolver a análise crítica e a visão geológica, fatores 

essenciais para a atuação nesta área. Ao Yulder Vilca, pela cooperação mútua, por todas 

as valiosas discussões relacionadas à caracterização geológica-geotécnica e pela 

elaboração do banco de dados de classificação do maciço rochoso e de estruturas 

singulares que foi um dos alicerces para este trabalho. Aos profissionais que 

contribuíram para o melhor entendimento das rotinas da mina subsolo (Pablo Santos e 

Douglas Camilo), ao Guilherme Pereira pelo suporte na compilação do banco de dados 

e à Michele Souza pelo auxílio na revisão da dissertação. 

 

Aos demais colegas da Mecânica de Rochas, Planejamento de Mina, Geologia e 

Operação, que foram importantes nesta caminhada. Aos gerentes Cristóvão Santos, 

Renato de Castro e ao coordenador Roberto Lima, que foram grandes incentivadores 

deste trabalho. 

 

À AngloGold Ashanti, que viabilizou o mestrado, contribuindo para a minha formação 

profissional. 

 

Gostaria de agradecer também ao meu professor orientador, Rodrigo Figueiredo, por 

todos os ensinamentos e também pelo exemplo como profissional da área de geotecnia. 

  



vi 
 

Resumo 

A diluição não planejada ou operacional é um índice de extrema relevância em uma 

mina de veios estreitos lavrada pelo método sublevel stoping. O seu aumento pode 

elevar os custos associados ao transporte, tratamento e deposição de rejeito, além de 

gerar uma sobrecarga nos equipamentos de transporte e na planta de processamento, que 

podem ter uma capacidade limitada. Portanto, torna-se essencial a definição de 

estratégias para estimar e reduzir este índice. A previsibilidade da diluição não 

planejada pode ser obtida por meio de metodologias tradicionais, como o Gráfico de 

Estabilidade. Entretanto, em ambientes geotécnicos específicos, como lavras em veios 

estreitos, tal metodologia pode não ser aplicável. Nesse estudo, foram realizadas 

análises de correlação com 39 atributos de cada realce, de modo a compreender qual é a 

contribuição de cada um destes na diluição operacional. Tais parâmetros foram 

correlacionados com a diluição e com a espessura diluída equivalente (Ed), fator 

definido nessa dissertação. Após essas análises, foi obtida uma equação de regressão 

linear com 4 variáveis para aplicação no planejamento de mina de curto prazo e uma 

equação com 2 variáveis para aplicação no planejamento de longo prazo, em que uma 

quantidade menor de informações sobre o realce encontra-se disponível. Finalmente, 

foram reunidas possíveis causas para uma diluição não planejada elevada, resumidas em 

um diagrama de Ishikawa. Tal diagrama pode servir como um manual prático para 

reduzir a diluição operacional em lavras subterrâneas com características similares. O 

estudo apresentado foi útil para demonstrar que em ambientes geotécnicos específicos, 

fatores distintos aos utilizados nas metodologias tradicionais podem contribuir para um 

acréscimo na diluição operacional. 

 

Palavras-chave: Diluição não planejada, sublevel stoping, previsibilidade, gráfico de 

estabilidade, análise multivariada, mina Córrego do Sítio. 
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Abstract 

The unplanned or external dilution is an index with an extreme relevance in a narrow 

vein sublevel stoping mine. Its increase can elevate the costs associated with the 

transport, processing and tailings disposal. It can also generate an overstress in the 

transport equipment and in the processing plant, which can have a limited capacity. 

Therefore, the definition of strategies to estimate and reduce this index becomes 

essential. The external dilution predictability can be obtained through traditional 

methodologies such as the Stability Graph. However, in specific geotechnical 

environments, as narrow vein stopes, this methodology may not be applicable. In this 

study, correlation analysis with 39 attributes of each stope were applied in order to 

verify the contribution of each one of these in the external dilution. These parameters 

were correlated with the dilution and with the equivalent diluted thickness (Ed), factor 

defined in this study. From these analysis a 4 variable linear equation was obtained for 

the application in the short term mine planning and a 2 variables equation for the 

application in the long term, where a lower amount of information about the stope is 

available. Finally, possible causes for a high unplanned dilution were compiled and 

then, summarized in a Ishikawa diagram. This diagram can be used as a practical 

manual to reduce the external dilution in underground mines with similar 

characteristics. The presented study was able to demonstrate that in specific 

geotechnical environments, distinct factors, others than the ones used in the traditional 

methodologies, can contribute to an increase in the unplanned dilution. 

 

 

 

Key-words: External dilution, sublevel stoping, predictability, stability graph, 

multivariate analysis, Córrego do Sítio mine. 
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Uma onça troy é igual a 31,1034768 gramas. 

P - Índice de significância 

PL - Painel de Lavra 

Pcd - Somatório dos pesos relativos à condição das descontinuidades 

PE - Perfuração específica 

Profund. - Profundidade 

Pw - Peso relativo à presença de água 

Q - Rock Tunnelling Quality Index 

Q' - Modified Rock Tunnelling Quality Index 

RMRj - Classificação RMR adaptada para classificar apenas as descontinuidades 

singulares 

r - Distância do centro da escavação 

r - Coeficiente de correlação linear 

r2 - Coeficiente de determinação 

RH - Raio Hidráulico 

RMR - Rock Mass Rating 

S - Extensão ao longo do strike 

S1 - Foliação principal 
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S2 - Clivagem de crenulação 

S3 - Clivagem de fratura 

SRF - Strength Reduction Factor 

T - Trend 

P - Plunge 

UCS - Resistência à compressão uniaxial da rocha intacta 

UI - Undercutting Index 

Vd - Volume diluído 

Vr - Volume recuperado 

x1, x2,...,xk- Variáveis preditoras 

 ! - Valor predito de y com o uso da equação de regressão múltipla 

b0,b1, b2,...,bk - Estimativas amostrais dos parâmetros para a equação de regressão 

múltipla 

α - Ângulo entre a foliação e o hanging wall 

σrr - Tensão radial 

σΘΘ - Tensão tangencial 

σrΘ - Tensão cisalhante 

σv - Tensão vertical 

σh - Tensão horizontal 

σc - Resistência à compressão uniaxial da rocha intacta 

σ1 - Tensão principal maior 

Θ - Ângulo polar medido no sentido anti-horário em relação ao eixo x positivo 

ρe - Densidade do estéril 

ρm - Densidade do minério 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Considerações Iniciais 

 

A diluição operacional é um índice extremamente relevante na economicidade de minas 

com veios estreitos, como é o caso da mina de ouro de Córrego do Sítio, de propriedade 

da AngloGold Ashanti. O seu aumento provoca um acréscimo considerável em custos 

de transporte e de tratamento, podendo inclusive inviabilizar a lavra de determinados 

realces. Considerando as constantes flutuações na cotação do ouro, a eficiência no 

controle da diluição operacional se torna ainda mais essencial para garantir uma 

margem operacional adequada. 

 

À medida que ocorreram desenvolvimentos tecnológicos nos equipamentos de 

perfuração, tem-se optado por realizar perfurações mais longas em realces do tipo 

sublevel stoping, aumentando a dimensão dos vãos de lavra, tornando o controle da 

diluição não planejada um desafio cada vez mais constante nas operações com essas 

particularidades. Deste modo, é essencial identificar o risco associado a esse fator nos 

planos de produção, assim como planejar estratégias para poder reduzi-lo. 

 

Para estimar esse parâmetro em realces abertos, usualmente adota-se o método do 

gráfico de estabilidade (Pakalnis et al., 1995), porém esse método pode ter uma baixa 

confiabilidade para prever o valor de diluição em realces estreitos, uma vez que não 

leva em consideração fatores que são condicionantes para a variação desse indicador em 

lavras com estas características. Como citado por Stewart (2005), os bancos de dados 

utilizados no Gráfico de Estabilidade de Mathews (Mathews et al., 1981), no Gráfico de 

Estabilidade Modificado (Potvin, 1988) e no Gráfico de Estabilidade de Mathews 

Estendido (Trueman et al., 2000; Mawdesley et al., 2001), continham menos que nove 

casos de realces estreitos. Este método inicialmente proposto por Mathews et al. (1981) 

também era restrito a minas com profundidade abaixo de 1000m (Mawdesley et al., 

2001) e levam em consideração o ambiente geomecânico do Canadá. 

 

A partir da avaliação detalhada da reconciliação, podem ser identificados diversos 

fatores que influenciam o valor da diluição operacional, de maneira a estimá-la com 

uma maior acurácia, assim como definir ações específicas para cada realce de maneira a 
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controlá-la. Tais ações podem englobar o dimensionamento e o controle de qualidade do 

cabeamento, ajustes na posição dos pilares verticais e horizontais e a utilização de um 

carregamento de explosivos diferenciado. Adicionalmente, considerando-se o histórico 

de diluição podem ser realizadas alterações nos padrões de desenvolvimento das 

galerias para reduzir a ocorrência de stopes críticos. 

 

Serão elencadas também as melhores práticas adotadas na mina Córrego do Sítio, assim 

como realizar uma pesquisa de procedimentos que podem ser adotados para prever e 

reduzir a diluição operacional em lavras estreitas do tipo sublevel stoping. 

 

1.2 Objetivo 

 

O objetivo deste trabalho é identificar os principais fatores que controlam a diluição não 

planejada em realces estreitos do tipo sublevel stoping, mais especificamente na mina 

Córrego do Sítio. Por meio de análises de correlação, pretende-se quantificar a 

influência destes parâmetros no valor realizado de diluição, obtendo-se uma reta de 

regressão com múltiplas variáveis. Também serão listadas as boas práticas que podem 

ser aplicadas em operações com características similares para reduzir este índice. 

 

1.3 Revisão Bibliográfica 

1.3.1 Definição de Diluição 

Antes de definir o conceito de diluição, diluição planejada e diluição não planejada, é 

necessário explicar o conceito de painel de lavra. Em corpos de minério verticais ou 

subverticais, o painel de lavra consiste na unidade de escavação resultante da divisão 

vertical e horizontal da mina, por meio de pilares, como apresentado na Figura 1.1 

(Charbel, 2015). 

 

A diluição na mineração é definida como a contaminação do minério com rocha estéril, 

provocando uma redução do teor da substância útil no minério lavrado. Ela pode ser 

dividida em diluição planejada, interna ou primária, e diluição não planejada, externa, 
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operacional ou secundária, conforme subdivisão apresentada na Figura 1.2 (Charbel, 

2015). 

 

 

Figura 1.1- Ilustração esquemática do painel de lavra (Charbel, 2015). 

 

 

Figura 1.2- Definição de diluição planejada e não planejada (Charbel, 2015 - Adaptado de 

Scooble e Moss, 1994). 

 

A diluição planejada consiste na rocha estéril, que se situa dentro dos limites de lavra 

planejada. A diluição não planejada ou operacional consiste na remoção de estéril que 

não estava contemplada nos limites do realce planejado. O seu aumento acarreta um 

acréscimo nos custos de transporte, tratamento de minério e deposição do rejeito, 

podendo inviabilizar algumas áreas de lavra. Uma pesquisa realizada em 1988, em 
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minas subterrâneas do Canadá, indicou que a diluição elevada de minério foi a principal 

responsável pelo fechamento de minas (Pakalnis, R. et al., 1995). 

 

A diluição não planejada pode ter como origens principais a instabilidades do maciço 

rochoso, seja estrutural ou por redistribuição de tensões, ou erros operacionais no 

processo de perfuração e desmonte do realce. Como esta pesquisa trata especificamente 

da diluição não planejada, a partir deste ponto esta será denominada somente de 

diluição, com o intuito de reduzir a repetição de termos. 

1.3.2 Impacto Econômico da Diluição Operacional 

A diluição operacional consiste na massa de estéril não planejada contida no material 

extraído, trazendo como consequência uma redução no teor médio lavrado e custos 

adicionais desnecessários. 

 

Dentre os gastos adicionais relativos à diluição não planejada podem ser citados: custo 

variável de transporte (carregadeiras e caminhões), custo variável de planta de 

processamento, e maior demanda para disposição de rejeito. Tais despesas adicionais 

podem, inclusive, fazer com que os custos associados a determinado realce superem as 

receitas. Na mina Córrego do Sítio, por exemplo, contabilizando os custos mencionados 

anteriormente, o custo anual de 1% da diluição operacional é de cerca de US$ 

100.000,00, quantia esta que tem um impacto considerável nos resultados da unidade. 

 

Sabe-se que a diluição também pode gerar custos indiretos, cuja quantificação é mais 

difícil, pois eles contribuem para a ineficiência da operação, como por exemplo (Clark, 

1998): 

 

· Devido à capacidade limitada de transporte da mina e de tratamento da planta de 

processamento, um aumento de massa proveniente da diluição pode significar em 

uma redução da produção. 

· A diluição pode ocorrer em forma de grandes blocos de rocha dentro dos realces, 

que podem atrasar a produção devido à necessidade de detonações secundárias para 

desbloquear o acesso da carregadeira ao minério. 
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· A depender do tamanho da desarticulação, as detonações secundárias podem não 

ser eficientes para liberar o acesso ao minério, o que resulta na perda do minério 

detonado. 

· Como a planta é projetada para operar em uma determinada faixa de teores de 

alimentação, um minério com teores significantemente menores pode desequilibrar 

o sistema, resultando em uma redução na recuperação do material de interesse. 

· Uma diluição excessiva pode resultar em uma decisão de aumentar o teor de corte, 

de modo a manter o teor de alimentação da planta em níveis aceitáveis. Este 

aumento pode reduzir a quantidade total de metal produzido durante a vida útil da 

mina, devido à redução da reserva, e esta porção do depósito que pode não ser 

lavrada representa um custo de oportunidade. 

 

Portanto, uma estimativa adequada da diluição com o menor erro possível e medidas 

para mantê-la em níveis aceitáveis são essenciais para garantir a sustentabilidade de um 

empreendimento mineiro, principalmente em realces estreitos em que o resultado 

financeiro é significantemente mais sensível ao valor da diluição operacional. 

1.3.3 Relação com o Método de Lavra 

Considerando a grande variedade de depósitos minerais existentes, com diferentes 

características morfológicas, geológicas e geotécnicas, torna-se complexa a definição de 

um sistema de classificação dos métodos de lavras que seja totalmente válido e 

aplicável, pois as variações destes métodos são praticamente ilimitadas. Mesmo com 

este desafio, os métodos de lavra podem ser classificados em função do modo ou da 

estratégia ao lidar com o comportamento do maciço rochoso (Charbel, 2015; Hustrulid e 

Bullock, 2001). 

 

A Figura 1.3 apresenta uma adaptação da classificação proposta por Brady e Brown 

(2004), em que os métodos de lavra são divididos em dois grupos, os métodos com 

suporte e os métodos por abatimento. Os métodos com suporte consistem em uma 

técnica em que o realce é estabilizado por suportes, sejam estes naturais ou artificiais. 

Nos naturalmente suportados, o suporte é feito por meio de pilares e nesta categoria 

incluem-se os métodos de câmaras e pilares (Figura 1.4), sublevel, e longhole open 

stoping (Figura 1.5). Enquanto nos artificialmente suportados, esta sustentação é 
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realizada por suportes artificiais, como o material de enchimento ou o minério 

desmontado. Como exemplo, citam-se o método de corte e enchimento (Figura 1.6) e o 

método de lavra por recalque ou shrinkage, sendo que neste último o suporte das 

paredes pelo minério desmontado ocorre de forma temporária durante as etapas de 

perfuração e carregamento manual (Figura 1.7). Por último, são citados os métodos por 

abatimento, nos quais é induzido o abatimento do maciço rochoso. Neste grupo podem 

ser citados o longwall, o sublevel caving (Figura 1.8) e o block caving (Figura 1.9) 

(Charbel, 2015). 
 

Figura 1.3- Classificação dos métodos de lavra subterrânea (Charbel, 2015 - Adaptado de Brady 

e Brown, 2004). 
 

 

Figura 1.4- Método de lavra de câmaras e pilares (Adaptado de Atlas Copco, 2007). 
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Figura 1.5- Método de lavra sublevel open stoping (Adaptado de Atlas Copco, 2007). 

 

 

 

Figura 1.6- Método de lavra corte e enchimento (Adaptado de Atlas Copco, 2007). 
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Figura 1.7- Método de lavra por recalque/shrinkage (Adaptado de Atlas Copco, 2007). 

 

 

 

Figura 1.8- Método de lavra sublevel caving (Adaptado de Atlas Copco, 2007). 
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Figura 1.9- Método de lavra block caving (Adaptado de Atlas Copco, 2007). 

 
Os métodos de lavra têm uma relação distinta com a questão da diluição não planejada 

de minério. Os métodos de abatimento, por exemplo, induzem o abatimento do minério 

e das rochas encaixantes e o controle da diluição se dá pelo esquema de retirada do 

minério (mucking) e pela definição da posição dos draw-points. Nos métodos de lavra 

em que ocorre a entrada de trabalhadores nos realces, como a lavra por recalque, 

câmaras e pilares, corte e enchimento ou longwall, a maior questão refere-se à 

ocorrência de desplacamentos, que podem comprometer a segurança dos colaboradores. 

Já nos métodos de lavra com realces de grandes dimensões e sem o acesso de pessoas, 

como o sublevel longhole open stoping ou o VCR (vertical crater retreat), é onde 

ocorrem os maiores problemas relacionados à diluição não planejada (Charbel, 2015). 

Ressalta-se que esta massa diluída pode ser proveniente tanto da instabilização das 

paredes do realce como da falta de seletividade no desmonte do realce. Neste contexto 

se insere a mina Córrego do Sítio, que aplica o método sublevel stoping em uma 

mineralização estreita, na qual o controle da diluição não planejada torna-se essencial. 

1.3.4 Métodos de Dimensionamento para Estabilidade e Diluição de Realces 

Abertos  

Métodos Analíticos 

Nos métodos analíticos é obtida uma solução exata para o problema em questão por 

meio de etapas lógicas de dedução matemática. Dentre os métodos atualmente 

disponíveis para o dimensionamento de escavações, podemos citar: 
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 a) Equação de Kirsch's - Um Método Analítico 2D para Estimar a Tensão 

Publicada por Kirsch em 1898, esta foi uma das primeiras soluções para obter a 

distribuição de tensões em um modelo bidimensional ao redor de uma abertura em um 

meio elástico, homogêneo e isotrópico. A concentração de tensões pode ser prevista 

para uma seção simples de uma escavação circular com comprimento infinito em um 

meio também infinito. As tensões são obtidas em função de um sistema de coordenadas 

polares para um elemento localizado a um raio r e a um ângulo polar Θ (Wang, 2004), 

conforme indicado na Figura 1.10. As equações de Kirsch são apresentadas a seguir: 

 

"## =
"$
2
%(1 + &)'1 − +2

#2, − (1 − &)'1 + 3+4

#4 − 4+2

#2,-./201              (1.1) 

"00 =
"$
2
%(1 + &)'1 + +2

#2, + (1 − &)'1 + 3+4

#4,-./201                       (1.2) 

"#0 =
"$
2
(1 − &)'1 − 3+4

#4 + 2+2

#2,/2320(1.3)                                        (1.3) 

onde σrr é a tensão radial; 

 σΘΘ é a tensão tangencial; 

 σrΘ é a tensão cisalhante; 

 σv é a tensão vertical original; 

 σh é a tensão horizontal original; 

 K é a razão entre a tensão horizontal e a tensão vertical; 

 Θ é o ângulo polar medido no sentido anti-horário em relação ao eixo x positivo; 

a é o raio da escavação; e  

 r é a distância do centro da escavação ao ponto analisado. 

 

 

Figura 1.10- Definição da tensão em coordenadas polares utilizada na equação de Kirsch 

(Wang, 2004). 
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 b) Ruptura Cinemática 

Nas escavações subterrâneas realizadas em maciços rochosos estruturados em baixas 

profundidades, o tipo mais comum de ruptura consiste em queda de blocos do teto ou 

escorregamento das paredes das aberturas, conforme apresentado na Figura 1.11 (Hoek 

et al., 1995). Esse modo de ruptura também é conhecido como ruptura cinemática ou 

estrutural. Para um bloco se desprender do teto ou das laterais da escavação ele precisa 

ser delimitado por pelo menos três descontinuidades que se interceptam. Usualmente ele 

é aplicado para escavações com entrada de pessoas. Como os realces abertos tratam-se 

de grandes escavações sem acesso de pessoas, é difícil conseguir informações realísticas 

das descontinuidades nesta escala (Wang, 2004). Por isto, esta abordagem deve ser 

utilizada com cautela para o dimensionamento de realces. 

 

 

Figura 1.11- Queda de bloco no teto e deslizamento na parede da escavação (Hoek et al., 1995). 

 

 c) Ruptura Gravitacional por Alívio de Tensões 

O alívio de tensões ou uma zona de tração ao redor de uma escavação é uma das 

maiores causas de instabilidades (Wang, 2004). 

 

Como a rocha intacta tem uma baixa resistência à tração e as 
descontinuidades não têm resistência à tração, não é esperada a 
ocorrência de tensão de tração no meio de um maciço rochoso. Em 
vez disso, a tensão de tração vai abrir as descontinuidades 
existentes ou induzir novas fendas ao longo da rocha intacta, 
criando uma zona de relaxamento. Dentro desta zona de 
relaxamento, blocos individuais tem uma maior liberdade de 
mover, porque eles estão desconfinados e, portanto, mais sensíveis 
a forças gravitacionais (Potvin, 1988). 

 

A queda de blocos do maciço rochoso em uma zona de relaxamento pode ocorrer 

devido à gravidade. Instabilizações em stopes ocorrem, em geral, em uma zona de alívio 
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de tensões. A extensão desta zona de relaxamento pode ser estimada por meio de 

métodos numéricos. 

 d) Adicionalmente, podem ser citados os métodos das vigas, das lajes e do arco 

de Voussoir (Milne, 1997), cujo maior detalhamento foge do escopo deste trabalho. 

 

Métodos Empíricos 

As metodologias empíricas de dimensionamento de realces abertos podem ser 

subdivididas em métodos de dimensionamento da estabilidade e métodos de 

dimensionamento da diluição (Wang, 2004) e serão detalhadas a seguir. É importante 

salientar que a aplicação de todos os métodos empíricos é limitada a casos similares 

àquele utilizado no desenvolvimento do banco de dados (Hustrulid e Bullock, 2001). 

 

 a) Método do Gráfico de Estabilidade 

Inicialmente, Mathews et al. (1981) desenvolveram o Método do Gráfico de 

Estabilidade ou de Dimensionamento de Realces Abertos de Mathews. Posteriormente, 

Stewart e Forsyth (1993) atualizaram o método com casos históricos adicionais e 

redefiniram as zonas de estabilidade. 

 

O Método de Mathews et al. (1981) foi modificado por Potvin et al. (1988) e calibrado 

utilizando 242 casos históricos (175 não suportados e 67 suportados). Os termos 

suportado e não suportado referem-se a realces com e sem cabeamento, 

respectivamente. O método modificado por Potvin ficou conhecido como o Método do 

Gráfico de Estabilidade Modificado. Posteriormente, foram adicionados mais 59 casos 

históricos ao banco de dados (14 não suportados e 45 suportados), e Nickson (1992), 

baseado em estatística, introduziu novas zonas para realces cabeados. Hadjigeorgiou 

(1995) introduziu mais 90 casos históricos (38 suportados e 52 não suportados) e 

redefiniu as zonas de estabilidade e instabilidade para realces com ou sem cabeamento. 

 

A seguir serão apresentados os cálculos necessários para a aplicação do Método do 

Gráfico de Estabilidade Modificado. 

 

O dimensionamento é realizado por meio do cálculo de dois fatores. O N', número de 

estabilidade modificado, que representa a capacidade do maciço rochoso de se manter 
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estável, e o HR, raio hidráulico, que considera o formato e tamanho de uma das faces do 

realce. 

 

O número de estabilidade modificado, N', é definido por: 

 

4′ = 6′ ×  7 ×  8 ×  9                                                (1.4) 

 

onde Q' é o Q (Rock Tunnelling Quality Index) modificado 

 A é o fator de tensão da rocha; 

 B é o fator de ajuste da orientação da descontinuidade; 

 C é o fator de ajuste da gravidade. 

 

O parâmetro Q', que consiste no Q proposto por Barton et al. (1974) modificado, 

desprezando os fatores SRF e Jw. O Anexo I detalha a obtenção do índice Q e Q'. 

 

O fator A reflete a tensão atuante nas superfícies do realce, e pode ser obtido por meio 

da razão entre a resistência e a compressão uniaxial da rocha intacta (σc) e da estimativa 

da tensão principal maior atuante na superfície livre do realce aberto (σ1). Os valores de 

A para cada valor de σc/σ1 são apresentados na Figura 1.12. 

 

 

Figura 1.12- Fator de tensão da rocha A para diferentes valores de σc/σ1 (Adaptado de Hoek et 

al., 1995). 
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O fator B refere-se à influência das descontinuidades na estabilidade das superfícies do 

realce. A maioria dos casos de ruptura estruturalmente controlada ocorre ao longo de 

descontinuidades que formam um baixo ângulo com a escavação. Este fator, que 

depende do ângulo entre a descontinuidade crítica e a superfície da escavação pode ser 

obtido pelo gráfico apresentado na Figura 1.13. 

 

 

Figura 1.13- Fator de ajuste B, considerando a orientação da descontinuidade crítica e a 

superfície da escavação (Adaptado de Hoek et al., 1995). 

 

O fator C corresponde a um ajuste pelos efeitos da gravidade. Uma ruptura por 

gravidade pode ocorrer por queda do bloco de rocha, por slabbing ou por deslizamento. 

O gráfico apresentado na Figura 1.14 deve ser utilizado para a condição de uma ruptura 

por queda ou slabbing, e o gráfico da Figura 1.15 para uma ruptura por deslizamento. 

 

Após a obtenção do N' é necessário definir o raio hidráulico (HR), que pode ser 

determinado pela divisão da área de uma das faces do realce pelo seu perímetro, 

conforme apresentado na Figura 1.16. O raio hidráulico combina a influência do 

tamanho e da forma de uma determinada superfície do realce na estabilidade da 

escavação (Hutchinson e Diederichs, 1996). 
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Figura 1.14- Fator de ajuste C, para rupturas gravitacionais e slabbing (Adaptado de Hoek et al., 

1995). 

 

Figura 1.15- Fator de ajuste C, para rupturas por deslizamento (Adaptado de Hoek et al., 1995). 

 

 

Figura 1.16- Representação esquemática do Raio Hidráulico, HR (Adaptado de Hutchinson e 

Diederichs, 1996). 
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Após a obtenção do número de estabilidade modificado (N') e do raio hidráulico (HR) é 

possível obter uma estimativa da estabilidade do realce a partir do gráfico apresentado 

na Figura 1.17, que foi proposto por Potvin (1988), e atualizado por Nickson (1992). 

 

 

Figura 1.17- Gráfico de Estabilidade Modificado, mostrando as zonas de estabilidade, de 

abatimento e de maciços com necessidade de suporte (Adaptado de Hoek et al., 1995, que havia 

sido adaptado de Nickson, 1992). 

 

A Figura 1.18 e a Figura 1.19 apresentam a evolução do Método de Mathews e do 

Método do Gráfico de Estabilidade Modificado, respectivamente. 

 

Os métodos de dimensionamento por meio do gráfico de estabilidade possuem algumas 

limitações que serão citadas a seguir (Wang, 2004): 

· a utilização de termos qualitativos como estável, instável ou abatimento somente 

fornecem uma indicação geral de diluição; 

· outros fatores que podem afetar a estabilidade do realce não são contemplados 

como o undercutting das paredes do realce, a perfuração e a detonação; 

· a espessura do realce não é levada em consideração. Como por exemplo, um 

overbreak de 1m pode ser aceitável para um realce de 10m de espessura e ser 
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considerado como “estável”, mas pode provocar uma diluição considerável do 

minério em um realce de 2m de espessura. 

 

 

 

 

Figura 1.18- Evolução do Método do Gráfico de Estabilidade ou de Mathews (Adaptado de 

Clark, 1998). 
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Figura 1.19- Evolução do Método do Gráfico de Estabilidade Modificado (Adaptado de Clark, 

1998). 

 

De acordo com Villaescusa (2014), o gráfico de estabilidade pode não consistir em uma 

metodologia de projeto ótima, mas sim em um ponto de partida para cada ambiente 

geotécnico específico. Oliveira (2012) também ressalta que este método deve ser 

utilizado em situações em que as condições geomecânicas e geométricas dos realces se 

assemelham àquelas utilizadas no banco de dados. 

 

Em algumas situações particulares, parâmetros locais, que podem não ser considerados 

por essa metodologia, condicionam a instabilidade dos realces. A mina de Olympic 

Dam exemplifica uma situação em que não é observada uma correlação entre a 

estabilidade dos realces e o gráfico de estabilidade (Figura 1.20), sugerindo que um 
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parâmetro local, que não é devidamente considerado por essa metodologia, controla a 

estabilidade das paredes dos realces (Villaescusa, 2014). Tal conclusão também poderia 

se aplicar para o estudo de Vassalo (2017), que ao utilizar 50 superfícies de realces de 

minas brasileiras coletadas por Oliveira (2012), não observou uma correlação muito 

clara da estabilidade do realce com o Número de Estabilidade Modificado (N') e com o 

Raio Hidráulico. 

 

 

Figura 1.20- Gráfico de estabilidade para realces não suportados na mina de Olympic Dam 

(Adaptado de Villaescusa, 2014). 

 

 b) Métodos de Estimativa da Diluição 

 

Estes métodos permitem uma avaliação quantitativa da condição de estabilidade dos 

realces por meio da estimativa da diluição. 

 

Um dos primeiros métodos de estimativa da diluição foi elaborado por O’Hara (1980) e 

indicou que a diluição varia com: 

· o método de lavra; 

· a espessura do realce; 

· o ângulo em que o realce mergulha e a competência da rocha. 

 

Com base em dados coletados em projetos no Canadá e em outros países, a seguinte 

relação foi obtida: 



20 
 

%: =
&

;0.5×/23  (7)                                                (1.5) 

onde %D = Percentual de Diluição 

 K = Fator que varia com o método de lavra (blasthole = 100; shrinkage = 60; 

corte e aterro = 45; câmaras e pilares = 70) 

 W = Espessura do realce em pés 

 A = Mergulho do Corpo de Minério 

 

Esta relação pode ser observada graficamente na Figura 1.21. Quando as paredes do 

realce são competentes, a diluição poderia ser de apenas 0,7 vezes a estimada pela 

equação 1.5 e de até 1,5 vezes no caso de uma rocha incompetente. 

 

 

Figura 1.21- Estimativa da diluição pelas paredes do realce (Adaptado de O’Hara, 1980). 

 

Dentre as limitações deste método, pode-se citar (Clark, 1998): 

· não está claro como a relação foi desenvolvida; 

· são utilizados termos subjetivos para descrever a qualidade da rocha (“competente” 

e “incompetente”); 

· não é considerado o efeito do tamanho e formato do realce, da tensão, das 

estruturas, do suporte, da perfuração e da detonação; 
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· O método não pode ser usado para dimensionar stopes abertos. 

 

Posteriormente, Pakalnis (1986) desenvolveu um método para dimensionamento de 

stopes abertos em que a diluição poderia ser estimada em função: 

 

· do RMR (Bieniawski, 1976) do hanging wall; 

· do raio hidráulico do hanging wall; 

· da taxa de extração; 

· da configuração do realce (isolado, rib ou echelon), conforme indicado na Figura 

1.22. 

 

Os gráficos obtidos deste estudo são apresentados na Figura 1.22. Entretanto, este 

método apresenta as seguintes limitações (Clark, 1998): 

 

· o banco de dados é limitado a uma mina e, portanto, é enviesado por parâmetros 

operacionais e características do maciço rochoso específicos desta mina; 

· o método só é aplicável para realces com espessuras similares a do banco de dados 

(8m-15m); 

· assume que a diluição vem somente do hanging wall; 

· não contempla fatores como o suporte, o undercutting das paredes do realce, a 

perfuração e a detonação. 

 

Outra alternativa de estimativa da diluição foi proposta por Clark (1998), introduzindo o 

conceito do ELOS (Equivalent Linear Overbreak/Sough). O ELOS é definido como 

uma espessura média de overbreak ou slough da parede em estudo e é apresentado 

esquematicamente na Figura 1.23. Por meio do cálculo do Número de Estabilidade 

Modificado, N', e do raio hidráulico, realiza-se a estimativa do ELOS pelo gráfico da 

Figura 1.24. 

 

Os métodos de dimensionamento da diluição promoveram um significativo avanço na 

estimativa da diluição de realces abertos. Entretanto, nenhum deles considera o efeito do 

undercutting, da perfuração, da detonação e do tempo. 
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Figura 1.22- Abordagem empírica da diluição (Adaptado de Pakalnis, 1986). 

 

 

Figura 1.23- Figura esquemática descrevendo o ELOS (Adaptado de Clark, 1998). 
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Figura 1.24- Método de dimensionamento da diluição pelo ELOS (Adaptado de Clark, 1998). 

 

Métodos Numéricos 

 

À medida que ocorreram avanços no poder de processamento dos computadores 

disponíveis, os métodos numéricos se tornaram uma ferramenta poderosa para o 

dimensionamento de escavações subterrâneas. Os dois métodos numéricos mais 

utilizados são o método dos elementos finitos (MEF: Ex. RS3 - Rocscience) e o método 

dos elementos de contorno (MEC: Ex. Examine 3D - Rocscience/Map3D). Todos estes 

programas são utilizados para determinar as tensões atuantes no entorno das escavações, 

que, ao ser comparada com um critério de ruptura, pode ser realizada uma estimativa da 

estabilidade. A partir da redistribuição das tensões devido à escavações e dos 

parâmetros de deformabilidade do maciço rochoso (módulo de elasticidade e coeficiente 

de poisson) podem ser obtidas também as deformações. A seguir são apresentadas 

algumas vantagens e desvantagens destes dois métodos (Wang, 2004). 

 

A vantagem do método dos elementos finitos é que propriedades heterogêneas e não 

lineares podem ser facilmente contempladas. A maior desvantagem consiste no fato de 
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que o contorno externo do problema é definido arbitrariamente, podendo ocorrer erros 

de discretização ao longo do domínio. Em geral, o MEF requer mais tempo 

computacional que o MEC. 

A vantagem do MEC é que o contorno no campo distante é modelado corretamente, os 

erros de discretização no contorno do problema são minimizados e uma variação 

contínua da tensão ocorre ao longo de todo o meio. O tempo de processamento também 

é relativamente baixo. A limitação deste método se deve à aplicação restrita envolvendo 

materiais com comportamento homogêneo e com comportamento mecânico definidos 

linearmente. 

1.3.5 Regressão Linear Múltipla 

Outra possível alternativa para estimar a diluição não planejada é por meio da obtenção 

de uma equação que a correlaciona com diversos parâmetros ou variáveis do realce a ser 

lavrado. Tais parâmetros podem ser os considerados nos métodos tradicionais de 

dimensionamento de realce, como o raio hidráulico, número de estabilidade ou 

parâmetros locais específicos de uma determinada mina que possam ter uma influência 

no valor de diluição obtido. 

 

Antes da obtenção desta equação, é essencial a compreensão de alguns conceitos de 

estatística inferencial, área da estatística que utiliza dados amostrais para estimar 

parâmetros populacionais. 

 

Uma correlação consiste na associação de valores de uma variável com os valores de 

outra variável. Tais correlações podem ser lineares ou não lineares, como as 

exponenciais, logarítmicas, polinomiais ou pela potência. Neste estudo serão realizadas 

análises de correlações lineares entre as variáveis. 

 

A força da correlação entre valores quantitativos emparelhados pode ser medida pelo 

coeficiente de correlação linear r. Este coeficiente também é conhecido como 

coeficiente de Pearson, em homenagem a Karl Pearson, que o desenvolveu, e pode ser 

obtido pela fórmula a seguir para mensurar a correlação entre as variáveis x e y (Triola, 

2013): 
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# =
n(∑ xy )−(∑ x)(∑ y)

=n(∑ x2)−(∑ x)
2=n(∑ y2)−(∑ y)

2
                               (1.6) 

onde n é o número de dados amostrais. 

 

Ressalta-se que a amostra de dados emparelhados deve ser obtida por meio de uma 

amostra aleatória simples, de modo a não gerar um viés nos resultados obtidos. 

 

O valor de r está sempre na faixa de -1 a 1, sendo que quando r > 0 à medida que x 

cresce, y também cresce. Enquanto que se r < 0 à medida que x cresce, y decresce em 

média. Se r = 0 não existe uma associação linear entre as variáveis. 

 

Para verificar a existência de uma correlação entre duas variáveis, pode ser utilizado um 

teste de hipótese, que consiste num procedimento para se testar uma afirmativa sobre 

uma propriedade da população. Para aplicar este teste é necessário conhecer a regra do 

evento raro para estatística inferencial (Triola, 2013): 

 

Se sob uma dada suposição, a probabilidade de um evento observado particular é 

extremamente pequena, concluímos que a suposição provavelmente não é correta. 

 

O teste de hipótese pode ser realizado com o auxílio da Tabela 1.1, que indica os valores 

críticos do coeficiente de Pearson para cada tamanho amostral e nível de significância 

(α). O nível de significância indica um valor limite aceitável para que se possa afirmar 

que um determinado evento não ocorreu por acaso. Usualmente, adota-se um α de 0,05 

nos testes de hipótese. Caso o valor de |r| seja maior que o valor encontrado nesta tabela, 

conclui-se que há evidência suficiente para apoiar a afirmação de que existe uma 

correlação linear entre duas variáveis e que a não correlação trata-se de um evento raro. 

 

De forma alternativa, a hipótese da existência de uma correlação linear entre duas 

variáveis também pode ser verificada pelo valor P, que consiste na probabilidade de 

ocorrência de uma determinada correlação pelo acaso, quando na realidade esta não 

existe. Quando o valor de P for menor que o valor do nível de significância, pode-se 

concluir que existe evidência suficiente para concluir que existe uma correlação linear 

entre as duas variáveis analisadas. 
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Tabela 1.1- Valores críticos do coeficiente de correlação de Pearson r (Adaptado de Triola, 

2013). 

n α = 0,05 α = 0,01 

4 0.950 0.990 
5 0.878 0.959 
6 0.811 0.917 
7 0.754 0.875 
8 0.707 0.834 
9 0.666 0.798 

10 0.632 0.765 
11 0.602 0.735 
12 0.576 0.708 
13 0.553 0.684 
14 0.532 0.661 
15 0.514 0.641 
16 0.497 0.623 
17 0.482 0.606 
18 0.468 0.590 
19 0.456 0.575 
20 0.444 0.561 
25 0.396 0.505 
30 0.361 0.463 
35 0.335 0.430 
40 0.312 0.402 
45 0.294 0.378 
50 0.279 0.361 
60 0.254 0.330 
70 0.236 0.305 
80 0.220 0.286 
90 0.207 0.269 

100 0.196 0.256 
 

Ao realizar estas análises, deve-se lembrar de que correlação não implica em 

causalidade. Nos estudos observacionais, como o que será apresentado nesta 

dissertação, o observador não pode influenciar ou alterar uma única variável, 

dificultando a determinação se a variável independente causa uma variação na variável 

dependente. Para que fosse possível encontrar uma relação de causalidade entre duas 

variáveis, seria necessária a realização de um estudo experimental, no qual o 

pesquisador pode mudar somente uma variável, e concluir, portanto, se uma variável 

independente causa uma variação na variável dependente. Isto ocorre pois uma variável 

oculta, que afeta mais de uma das variáveis em estudo, pode fazer com que estas 

estejam correlacionadas, mas sem qualquer efeito de causalidade. 
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Outro coeficiente que pode ser considerado ao avaliar uma correlação linear entre duas 

variáveis é o coeficiente de determinação r2, que representa a proporção da variação em 

y que pode ser explicada pela relação linear entre x e y. Este pode ser obtido elevando-

se ao quadrado o coeficiente de correlação linear r e o seu valor varia entre 0 e 1 ou de 0 

a 100%, caso seja medido em porcentagem. 

 

Após confirmar a hipótese de que existe uma correlação linear entre as variáveis, pode 

ser obtida uma equação de regressão múltipla que expressa uma relação linear entre a 

variável dependente y com as variáveis independentes ou preditoras (x1, x2, ..., xk). A 

forma geral desta equação é apresentada a seguir (Triola, 2013): 

 

 ! = >0 + >1?1 + >2?2 + ⋯+ >A?A                                    (1.7) 

 

onde  ! é o valor predito de y com o uso da equação de regressão múltipla; 

 k é o número de variáveis preditoras; 

 x1, x2,...,xk são as variáveis preditoras; 

 b0, b1, b2,...,bk são as estimativas amostrais dos parâmetros para a equação de 

regressão múltipla. 

 

Ao lidar com uma equação de regressão múltipla, o valor do coeficiente de 

determinação r2 tem um sério defeito, pois na medida em que mais variáveis são 

incluídas, o r2 cresce. Pela simples inclusão de todas as variáveis obtém-se um r2 maior, 

mesmo que a melhor equação de regressão não use, necessariamente, todas as variáveis. 

Portanto, para aplicações em regressões múltiplas é mais recomendada a utilização do 

coeficiente de determinação ajustado, que consiste no r2 ajustado para o número de 

variáveis e tamanho amostral, conforme apresentado na Equação 1.8 (Triola, 2013). 

Nessa equação o valor de r2 ajustado é obtido em proporção, mas poderia ser 

multiplicado por 100 para que fosse obtido em porcentagem. 

 

r2ajustado = 1 − '1−#2,(3−1)
[3−(A+1)]                                         (1.8) 

 

onde n é o tamanho amostral; 

 k é o número de variáveis preditoras (x). 
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O r2 e o r2 ajustado são medições de quão bem o modelo explica os dados disponíveis. 

Entretanto, usualmente, nas indústrias o que se busca é algo diferente. Os modelos de 

regressão comumente não são construídos para explicar somente os dados fornecidos, 

mas para prever resultados futuros. Busca-se um r2 que nos indique quão bem o modelo 

prevê o futuro. Para este intuito, pode ser utilizado o r2 previsto, que determina quão 

bem o modelo prevê os resultados de novas observações. Esta é uma boa alternativa 

para validar a predição do modelo de regressão sem obter uma nova amostra ou dividir 

os seus dados (NCSS, 2017). O r2 previsto é calculado removendo-se sistematicamente 

cada observação do conjunto de dados, estimando a equação de regressão e 

determinando quão bem o modelo prevê a observação removida (Frost, 2013). Este 

parâmetro varia entre 0 e 1 ou entre 0 e 100%, caso seja medido em porcentagem. 

 

Tradicionalmente, as regressões são realizadas utilizando-se variáveis de natureza 

contínua. No entanto, algumas aplicações envolvem variáveis dicotômicas, que são 

variáveis qualitativas que assumem apenas dois possíveis valores discretos (como lavra 

“cega” ou lavra “varada”). Estes dois possíveis valores podem ser representados por 0 e 

1. Se for incluída uma variável dicotômica no estudo como uma das preditoras (x), a 

regressão linear múltipla poderá ser obtida normalmente utilizando-se este atributo 

binário. 

 

Nessa análise serão avaliadas as relações lineares entre as variáveis. Uma possível 

ferramenta para linearizar as relações entre as variáveis independentes e dependentes 

consiste na utilização de dados transformados. Além do teste de correlação linear entre 

as variáveis preditoras (x) e a variável dependente (y), pode ser usada uma 

transformação dos dados para explorar outras relações. Como exemplo, pode-se 

substituir x por x2 e verificar se existe uma correlação linear entre y e x2. 

 

Sabe-se também que o julgamento subjetivo tem uma importância relevante na 

avaliação da estabilidade de escavações subterrâneas e no processo de tomada de 

decisão em geotecnia de mina, conforme citado por Nguyen (1985). Sabe-se que 

independentemente da realização de mapeamentos extensivos ou elaboração de análises 

computacionais sofisticadas, as decisões do engenheiro geotécnico podem ser 

amplamente baseadas na sua experiência ou no conhecimento de situações similares 

descritas pela literatura. Nessas situações, pode ser aplicado o conceito de lógica fuzzy, 
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em que os parâmetros descritivos podem ser quantificados sem haver a necessidade de 

compreender todo o funcionamento e as propriedades físicas do sistema. A criticidade 

de uma estrutura geológica para a estabilidade da escavação, por exemplo, poderia ser 

classificada pela lógica binária como crítica, assumindo o valor 1, e não crítica, com 

valor 0. Aplicando-se a lógica fuzzy, a criticidade poderia ser definida como um valor 

entre 0 e 1 a depender do grau de associação com a criticidade desta estrutura para a 

estabilidade da escavação. Como exemplo, uma estrutura muito crítica poderia assumir 

um valor de 0,75, enquanto que uma com uma criticidade média um valor de 0,5. 
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2 METODOLOGIA 

 

A primeira etapa consistirá na elaboração de um banco de dados de realces, em que 

serão levantados os principais parâmetros locacionais, geométricos, geotécnicos e do 

plano de perfuração que possam ter alguma influência na diluição não planejada.  

 

Após a construção do banco de dados, serão realizados testes de hipóteses de correlação 

da diluição não planejada com cada uma das variáveis independentes. As que 

apresentarem correlação estatisticamente significante (P < 0,05) serão consideradas 

como aptas para compor a reta de regressão múltipla. Serão realizadas posteriormente 

simulações da reta de regressão da diluição com diversas combinações das variáveis 

selecionadas. Além da correlação destas variáveis com a diluição, será avaliada também 

a correlação destas com a espessura diluída equivalente (Ed), que será definida 

posteriormente neste estudo, e com diversas transformadas das variáveis dependentes, 

de modo a se obter a reta de regressão mais adequada. 

 

Tal regressão possibilitará uma estimativa do risco de diluição operacional dos realces 

planejados, de modo a aumentar a confiabilidade dos planos de produção ou para que 

ações possam ser definidas previamente para reduzir este risco. 

 

Posteriormente, serão também apresentadas boas práticas das áreas de mecânica de 

rochas, operação, planejamento de mina e geologia que podem ser adotadas para 

controle da diluição não planejada em uma lavra com características similares à de 

Córrego do Sítio. 
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3 LOCAL DE ESTUDO 

3.1 Mina Córrego do Sítio I 

3.1.1 Complexo Córrego do Sítio 

Sendo de propriedade da AngloGold Ashanti, o Complexo Córrego do Sítio se situa 

próximo à cidade de Santa Bárbara, e a aproximadamente 120km da cidade de Belo 

Horizonte (Figura 3.1). 

 

 

 

Figura 3.1- Mapa de localização do Complexo Córrego do Sítio. 

 

 

No complexo Córrego do Sítio existem duas minas subterrâneas denominadas por mina 

CDS I e mina CDS II (antiga mina São Bento), e uma mina a céu aberto, denominada 

Rosalino. A produção de ouro total do complexo é de aproximadamente 120 mil oz 

troy, sendo cerca de 70% proveniente das minas subterrâneas e 30% da mina a céu 

aberto. A pesquisa apresentada nesta dissertação foi realizada na mina subterrânea de 

CDS I. 
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3.1.2 Geologia 

O lineamento aurífero Córrego do Sítio situa-se em rochas arqueanas do greenstone belt 

Rio das Velhas, localizado no Quadrilátero Ferrífero, distrito mineral reconhecido por 

diversos depósitos de ouro, ferro, gemas e minerais industriais (Pereira, 2013). 

 

O Quadrilátero Ferrífero localiza-se no extremo sudeste do Cráton do São Francisco, 

com história geológica remontando ao Arqueano e Proterozóico, onde os três grandes 

domínios que o compõem foram gerados e retrabalhados, a saber: terrenos granito-

gnáissicos, uma sequência do tipo Greenstone Belt (Supergrupo Rio das Velhas) e uma 

sequência supracrustal de rochas sedimentares químicas e clásticas (Supergrupo Minas). 

A Figura 3.2 apresenta os principais depósitos auríferos do Quadrilátero Ferrífero, 

indicando o posicionamento do lineamento Córrego do Sítio na sua porção Nordeste, 

pelo número 10 (Porto, 2008). 

 

 

Figura 3.2- Mapa geológico simplificado do Quadrilátero Ferrífero. O lineamento Córrego do 

Sítio está localizado na porção Nordeste, é indicado pelo número 10 e encontra-se destacado em 

vermelho (Modificado de Dorr, 1969; Ladeira, 1980; Renger et al.,1994 por Porto, 2008). 

 



33 
 

A potência dos corpos mineralizados variam de 0,1 a 10 metros, podendo conter 

berthierita (FeSb2S4) e ouro livre nos veios e disseminação de sulfetos nas encaixantes 

com pirrotita, pirita e arsenopirita, que consiste no principal sulfeto aurífero. A 

mineralização consiste em múltiplos corpos paralelos entre as rochas metassedimentares 

e os diques e soleiras metamáficos, no formato de lentes com dimensões variáveis, entre 

30 e 500 metros de comprimento, 50 e 200 metros de altura e potência média de 2 

metros. O mergulho da mineralização é de aproximadamente 64o para SE (Pereira, 

2013). 

 

Na Unidade Córrego do Sítio são observadas alternâncias entre lentes de metapelitos e 

metapsamitos, zonas de cisalhamento de direção NE-SW, que são hospedeiras da 

mineralização aurífera (Figura 3.3). A alteração hidrotermal presente nessas zonas 

caracteriza-se por silificação, carbonatação, sericitização e sulfetação (Pereira, 2013). 

 

Os corpos de minério presentes na mina subterrânea de Córrego do Sítio são divididos 

em Cachorro Bravo, Laranjeiras e Carvoaria (Figura 3.3). Lima (2012) e Pereira (2013) 

descrevem também três grupos ou séries de mineralização sulfetada no lineamento 

aurífero de Córrego do Sítio, sendo designadas por 100, 200 e 300 (Figura 3.3), 

correspondendo a subdivisões dos corpos de minério. O corpo 100 está localizado na 

subunidade Córrego do Sítio inferior, e caracteriza-se por lentes hospedadas em 

metagrauvacas e sericita quartzo xistos com feições de brecha e stockwork. Já o corpo 

série 200, situa-se no centro da subunidade Córrego do Sítio intermediária e é 

representado por rocha foliada com venulações de quartzo intrafoliais. No topo da 

subunidade Córrego do Sítio intermediária encontra-se a série 300, que é marcada por 

uma maior proporção de veios em relação às hospedeiras. Observa-se também a 

presença de uma série de diques metabásicos na rocha encaixante. Tais diques são, em 

geral, subparalelos à mineralização. 

 

De acordo com Lima (2012), a porção oriental do Quadrilátero Ferrífero destaca-se pela 

inversão estratigráfica, representada pelo cavalgamento do Complexo Santa Bárbara por 

sobre as rochas do Supergrupo Rio das Velhas devido à movimentação tectônica de 

leste para oeste de acordo com o sistema de cisalhamento Fundão-Cambotas (Figura 3.4 

e Figura 3.5). 
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Figura 3.3- Mapa litológico do lineamento Córrego do Sítio com seção geológica e destaque 

para os depósitos Cachorro Bravo, Laranjeiras, Carvoaria e Bocaina. Encontram-se plotados os 

corpos mineralizados e os limites da zona de cisalhamento (Pereira, 2013). 
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Figura 3.4- Mapa geológico simplificado da porção oriental da região do Quadrilátero Ferrífero, com localização das falhas de empurrão da Água Quente, 

Cambotas e Fundão, minas mais importantes, e localização aproximada do perfil esquemático apresentado na Figura 3.5 (Lima, 2012). 
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Figura 3.5- Perfil esquemático NW-SE, representando a inversão estratigráfica, devido ao 

empurrão do Complexo Santa Bárbara sobre o Grupo Quebra Ossos (verde) e deste por sobre as 

unidades Santa Quitéria (laranja). Córrego do Sítio (amarelo) e Supergrupo Minas (azul) (Lima, 

2012 - Adaptado de Rankin, 2006). 

3.1.3 Propriedades do Maciço Rochoso 

Segundo os sistemas de classificação Q (Barton et al., 1974) e Rock Mass Rating - 

RMR (Bieniawski, 1989), o maciço rochoso da mina subterrânea de Córrego do Sítio 

apresenta uma qualidade entre Boa e Razoável, de acordo com as faixas apresentadas na 

Tabela 3.1. As Figuras 3.6 e 3.7 apresentam o histograma e um quadro com a estatística 

descritiva das classificações geomecânicas obtidas em pontos de mapeamento 

distribuídos ao longo das galerias desta mina. 

 

Tabela 3.1- Classes de maciço rochoso segundo o sistema RMR e Q. 

 

Faixa RMR Classe Geomecânica Faixa Q Classe Geomecânica

81-100 I - Muito Boa 0.001-0.01 Excepcionalmente Ruim

61-80 II - Boa 0.01-0.1 Extremamente Ruim

41-60 III - Razoável 0.1-1 Muito Ruim

21-40 IV - Ruim 1-4 Ruim

<20 V - Muito Ruim 4-10 Razoável

10-40 Boa

40-400 Muito Boa

100-400 Extremamente Boa

400-1000 Excepcionalmente Boa



37 
 

 

Figura 3.6- Estatística descritiva da classificação RMR. 

 

 

Figura 3.7- Estatística descritiva da classificação Q. 

 

O maciço rochoso da mina subterrânea de Córrego do Sítio I pode ser dividido 

basicamente 3 domínios geotécnicos. O primeiro trata-se da intercalação de rochas 

metamórficas do tipo xisto/filito/metagrauvaca, que compreende a grande maioria das 

rochas presentes na mina. Sendo estas rochas estruturadas com presença marcante das 3 

famílias de descontinuidades (S1, S2 e S3), que serão descritas a seguir. O segundo 

domínio são as regiões com presença de diques, que por se tratar de uma rocha 

magmática, não apresenta-se estruturada e tem um comportamento mais rígido em 
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relação às rochas metamórficas. O terceiro domínio são as zonas de transição entre os 

diques e as rochas encaixantes. Estas são as regiões com maior fraturamento e é onde 

inicia-se o processo de alteração do maciço rochoso. 

 

Como se trata de uma mina considerada rasa, pois tem uma profundidade máxima de 

aproximadamente 500 metros, as rupturas estruturais têm um papel preponderante em 

relação às rupturas por tensão. Portanto, o conhecimento das estruturas geológicas 

locais é essencial para entender o comportamento do maciço rochoso ao realizar uma 

determinada escavação. 

 

As principais estruturas presentes são descritas na forma cronológica provável, optando 

por agrupá-las em três fases deformacionais (Pereira, 2013) apresentadas a seguir. 

 

Acamamento S0 

Trata-se da estrutura planar mais antiga reconhecida. Apresenta alternância rítmica entre 

lentes milimétricas e decamétricas de metagrauvacas e filitos sericíticos e carbonosos. 

 

Estrutura D1 

S1 

Em toda a área são reconhecidas estruturas da fase D1, caracterizada pela foliação 

regional S1, que apresenta direção NE e mergulho forte a moderado para SE. Trata-se de 

uma xistosidade contínua com sericita orientada preferencialmente. 

 

Estrutura D2 

Nessa fase é formada uma foliação espaçada, denominada clivagem de crenulação S2, 

apresentando direção NNE, com mergulho suave para noroeste. Esta estrutura corta a 

foliação regional em um ângulo entre 70o e 80o e mesmo tendo uma direção similar, 

mergulha em sentido oposto. Pode-se observar essa clivagem bem desenvolvida nos 

xistos e filitos da região. 

 

Estrutura D3 

Nesta última fase, foi gerada a clivagem de fratura S3, com orientação N-NW e 

subverticalizada. 
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As estruturas que se apresentam mais penetrativas ou como famílias de 

descontinuidades em Córrego do Sítio são a S1 (foliação principal), S2 (clivagem de 

crenulação) e S3 (clivagem de fratura) (Figura 3.8). A distribuição de orientação das 

estruturas apresenta pouca variação em relação aos corpos e são apresentadas nos 

estereogramas da Figura 3.9. 

 

Também são observadas estruturas singulares no entorno da mineralização que tem uma 

importância significativa na estabilidade das escavações. As mais comuns são falhas e 

diques metabásicos, que,em geral,apresentam-se subparalelos à foliação principal S1, 

conforme indicado nos estereogramas da Figura 3.9. A distribuição da orientação destas 

estruturas apresenta pouca variação em relação aos corpos. 

 

 

 

Figura 3.8- Representação das principais famílias de descotinuidades presentes no maciço 

rochoso da mina Córrego do Sítio. 
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Foliação principal (S1) Clivagem de crenulação (S2) 

  

Clivagem de fratura (S3) Falhas 

  

Contatos dos diques 

 

Figura 3.9- Estereogramas indicando a concentração de polos da foliação principal (S1), 

clivagem de crenulação (S2), clivagem de fratura (S3), falhas e contato dos diques. 

 

 

 



41 
 

3.1.4 Método de Lavra 

O método de lavra aplicado em Córrego do Sítio I é o sublevel stoping (realces por 

subníveis), em que inicialmente é realizada uma lavra entre dois subníveis que são 

desenvolvidos dentro do corpo mineralizado a uma determinada distância vertical entre 

si. O painel é o vazio gerado pela lavra de subníveis consecutivos, sendo este 

subdividido por pilares horizontais (sill pillars). São também definidos pilares verticais 

(rib pillars) entre os stopes, quebrando a continuidade da lavra ao longo da direção do 

corpo mineralizado. A Figura 3.10 (Vieira e Barbosa, 2009) exemplifica uma 

configuração típica do método de lavra sublevel stoping, com a indicação de alguns dos 

elementos que a compõe. 

 

 

Figura 3.10- Configuração típica da lavra pelo método sublevel stoping (Adaptado de Vieira e 

Barbosa, 2009). 

 

A sequência de lavra utilizada utilizada em Córrego do Sítio é a top down, em que são 

lavrados inicialmente os stopes superiores e, posteriormente, os inferiores, cuja 

configuração típica é apresentada na Figura 3.11. Nesse método é realizada a conexão 

entre subníveis por meio de uma perfuração longa de aproximadamente 15,5m. Os 

realces são executados em recuo, de maneira que não se tenha o acesso de pessoas, e a 

limpeza do material é realizada por carregadeiras operadas com controle remoto. 
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Figura 3.11- Lavra sublevel stoping pelo método top down utilizada na mina Córrego do Sítio, 

onde os números indicam a sequência de extração (Equipe de planejamento de mina de Córrego 

do Sítio, 2017). 

3.1.5 Reconciliação 

A reconciliação consiste na comparação entre uma estimativa de massa e teor obtida por 

meio de uma escavação planejada e um modelo de blocos, com uma medida executada 

por levantamentos topográficos ou a partir da produção indicada pela planta de 

processamento.  

 

De acordo com (Morley, 2003), a reconciliação tem como objetivo medir a performance 

da lavra, validar as estimativas de recursos e reservas minerais e fornecer indicadores 

chaves de desempenho. 

 

Na mina Córrego do Sítio, a reconciliação é executada comparando o levantamento 

topográfico por meio de um CMS (Cavity Monitoring System) com o modelo de 

reserva, conforme apresentado na Figura 3.12. A diluição é definida como a razão entre 

a massa diluída, que consiste na massa escavada que se encontra fora do planejado 

(modelo de reserva) e do modelo de recurso, pela massa recuperada, sendo esta a massa 

que era planejada e que realmente foi escavada, conforme equação abaixo. 
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BCDECçãF =
GH
GI  ×  JKK                                                (3.1) 

onde Md é a massa diluída; 

 Mr é a massa recuperada. 

 

Figura 3.12- Perfil esquemático da reconciliação executada pela equipe de geologia (Equipe de 

geologia da mina Córrego do Sítio, 2017). 

 

Atualmente, são realizadas em Córrego do Sítio reuniões mensais de uma equipe 

multidisciplinar, composta por integrantes da geologia de mina, operação, planejamento 

e mecânica de rochas, com o intuito de avaliar os resultados das reconciliações, na qual 

são identificadas as possíveis causas das anomalias e definidas ações para poder evitá-

las. A meta atualmente adotada para a diluição operacional na mina Córrego do Sítio é 

de 20%. 
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4 BANCO DE DADOS 

4.1 Dados Coletados 

 

Os dados apresentados nesta pesquisa foram baseados no projeto de perfuração dos 

realces, nos levantamentos geológico-geotécnicos obtidos por meio de mapeamentos 

das galerias ou pela descrição de furos, e em dados de topografia obtidos por meio de 

um CMS. 

 

O banco de dados é constituído na sua totalidade por realces da mina subterrânea de 

Córrego do Sítio I. Este foi composto por 77 casos históricos de realces lavrados entre 

janeiro de 2015 e fevereiro de 2017. De modo a se ter uma amostragem aleatória e não 

enviesar o resultado das análises, foram utilizados todos os realces lavrados ao longo 

destes 2 anos. Foram eliminados somente alguns realces em que o escaneamento não 

teve uma abrangência adequada da escavação, e que poderiam, portanto, comprometer o 

resultado da análise. O banco de dados de realces completo encontra-se no Apêndice A. 

 

A Figura 4.1 apresenta como foi realizada a identificação dos realces utilizados nesta 

pesquisa. Os parâmetros levantados foram divididos em quatro grupos, sendo esses 

locacionais, geométricos, geológico-geotécnicos e relativos ao projeto de perfuração. Os 

locacionais referem-se à localização do realce, como o corpo ou a série (subdivisão dos 

corpos mineralizados). Os parâmetros geométricos consistem em parâmetros relativos à 

geometria do realce planejado, como extensão no strike, altura e espessura. Já os 

parâmetros geológico-geotécnicos são obtidos por meio da caracterização do maciço 

rochoso (ex.: classificação do maciço rochoso, levantamento de estruturas), de alguma 

interação do maciço rochoso com a escavação planejada (ex.: ângulo entre a principal 

descontinuidade e a face da escavação), ou relacionados ao campo de tensões. Os 

últimos parâmetros são relativos ao projeto de perfuração (ex.: perfuração específica). 

 

4.2 Descrição do Banco de Dados 

 

Um bom entendimento do banco de dados utilizado na pesquisa é essencial para que 

ocorra uma aplicação adequada do método de dimensionamento. De acordo com Triola  
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(2013), a equação de regressão poderá ser utilizada para predições apenas se os dados 

não forem muito além do alcance dos dados amostrais disponíveis. Quando a predição é 

realizada muito além do alcance dos dados amostrais disponíveis, ocorre um processo 

de extrapolação, que pode resultar em predições imprecisas. Os métodos de 

dimensionamento empíricos são aplicáveis somente para condições similares àquelas 

em que o método foi elaborado (Wang, 2004). 

 

As seções a seguir detalham o processo de obtenção dos parâmetros e apresentam uma 

descrição da distribuição dos atributos dos casos históricos. 

 

 

Figura 4.1- Identificação dos realces utilizados na pesquisa. 

 

4.2.1 Parâmetros Locacionais 

Os parâmetros locacionais são referentes à localização do realce. Será analisado, 

portanto, se a mina, a série ou a direção do realce têm alguma influência no valor de 

diluição obtido. As Figuras 4.2, 4.3 e 4.4 apresentam a distribuição de realces em cada 

local da mina. A distribuição de profundidades também é apresentada na Figura 4.5. 
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Figura 4.2- Número de realces por mina. 

 

Figura 4.3- Número de realces por série. 

 

 

Figura 4.4- Número de realces por direção. 

 

 

Figura 4.5- Estatística descritiva da profundidade. 

 

4.2.2 Parâmetros Geométricos 

A Figura 4.6 apresenta de forma esquemática uma vista isométrica com os principais 

parâmetros geométricos de um realce aberto típico. Ao longo do acompanhamento da 

reconciliação dos realces, observa-se que a geometria tem uma influência significativa 
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na estabilidade ou na diluição não planejada. Deste modo, foram determinados diversos 

parâmetros que caracterizam o tipo, a dimensão ou a forma do realce (Figura 4.7). 

 

Figura 4.6- Vista isométrica de um realce aberto típico com o detalhamento da sua geometria 

(Adaptada de Wang, 2004). 

 

Figura 4.7- Parâmetros geométricos relacionados à dimensão e à forma do realce para a análise 

de correlação com a diluição não planejada. 
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Os realces foram divididos inicialmente pelo seu tipo (varado ou cego). A Figura 4.8 

mostra de forma esquemática a diferença entre um realce varado e um realce cego. No 

realce varado ocorre a conexão entre subníveis, enquanto no cego esta conexão não 

acontece. Os realces com uma porção cega e outra varada foram denominados por 

cego/varado. 

 
 

REALCE VARADO 
 

REALCE CEGO 
 

 

 

 

Figura 4.8- Representação de um realce varado (com conexão de subníveis) e de um realce cego 

(sem conexão de subníveis). 

 

Posteriormente, foram obtidos os índices que quantificam a dimensão do realce, como a 

extensão ao longo do strike ou direção do corpo (S), a altura no dip e o raio hidráulico 

(RH). Existe uma expectativa inicial de que realces maiores possam apresentar uma 

maior instabilidade. Portanto, com o aumento do strike, da altura e do raio hidráulico 

pode haver um aumento da diluição operacional. 

 

Os demais parâmetros caracterizam a forma do realce. De acordo com metodologias 

tradicionais de dimensionamento de realces, como o gráfico de estabilidade, existe uma 

expectativa inicial de que com a redução do mergulho do hanging wall (HWdip) a sua 

estabilidade seja reduzida. A espessura do realce planejado ou modelo de reserva (Ep) é 

notoriamente uma das características que possivelmente terão maior influência na 

diluição não planejada. Como a diluição consiste na razão entre a massa diluída pela 

massa recuperada (item 3.1.5), e um realce estreito apresenta uma massa de minério 

pequena, quaisquer acréscimos na massa escavada além dos limites originalmente 

planejados podem representar uma elevação significativa na diluição não planejada 

expressa em porcentagem, além do possível aumento do undercutting e overcutting. 
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O undercutting e o overcutting ocorrem quando o formato da galeria não segue o 

contato do minério/estéril e acaba por entrar no hanging ou foot wall. A Figura 4.9 

ilustra um exemplo no hanging wall do realce, sendo que o undercutting e o overcutting 

são definidos como o corte realizado na porção superior e inferior das encaixantes, 

respectivamente. Este corte realizado no hanging ou foot wall compromete a integridade 

da laje delimitada pela foliação ou por alguma outra descontinuidade geológica singular, 

reduzindo a estabilidade e aumentando a diluição (Wang, 2004). Na Figura 4.9 pode-se 

observar um exemplo de instabilidade estrutural provocada pelo undercutting e 

overcutting. Além da redução do confinamento imediato e consequente redução da 

restrição cinemática de queda da laje do foot ou hanging wall pela geração de uma face 

livre adicional, o undercutting e o overcutting promovem também um aumento da zona 

de alívio de tensões, o que reduz o atrito entre as descontinuidades e pode contribuir 

para a instabilidade do realce. A Figura 4.10 mostra um exemplo esquemático do efeito 

deste corte no aumento da zona de alívio de tensões (σ3 < 0) para um modelo elástico, 

no qual a extensão dessa zona passou de 2,5m para 3,9m devido ao aumento de 4m para 

8m da galeria de minério. Mouhabbis (2013) também observou que para uma mina de 

veios estreitos o overbreak das paredes do realce aumenta significativamente com a 

profundidade do undercutting. Os parâmetros detalhados a seguir estão todos 

diretamente relacionados com o undercutting ou com o overcutting. 

 

 

Figura 4.9- Ilustração esquemática da instabilidade causada pelo undercutting e overcutting 

(Adaptada de Wang, 2004). 
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GALERIA DE 4M DE LARGURA 
 

GALERIA DE 8M DE LARGURA 
 

 

 

 
 

Figura 4.10- Extensão da zona de alívio de tensões devido ao undercutting e overcutting gerado 

pelo aumento da largura da galeria de 4m para 8m. 

 

Os termos Lgi e Lgs referem-se à largura média da galeria inferior e superior, 

respectivamente. O undercutting index foi definido nesta dissertação e corresponde à 

razão entre a média de largura das galerias, inferior e superior (no caso de lavras cegas 

somente da inferior), pela espessura média do modelo de reserva (Equação 4.1). 

 

Ui =
Lg  

Ep
         (4.1) 

onde Ui é o Undercutting Index; 

 Lg é a média de largura das galerias inferior e superior; 

 Ep é a espessura média do realce planejado ou modelo de reserva. 

 

O undercutting index, definido anteriormente, trata da relação entre a largura da galeria 

e a espessura do realce, que certamente contribui para o aumento do undercutting, 

entretanto, não contabiliza o posicionamento do minério em relação à galeria. Para 

considerar o posicionamento foram definidos os seguintes parâmetros: 

 

· LUGIhw: Largura do undercutting na galeria inferior do lado do hanging wall; 

· LUGIfw: Largura do undercutting na galeria inferior do lado do foot wall; 

· LOGShw: Largura do overcutting na galeria superior do lado do hanging wall; 

· LOGSfw: Largura do overcutting na galeria superior do lado do foot wall. 
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Os passos descritos a seguir e representados na Figura 4.11 devem ser realizados para a 

obtenção destes parâmetros. 

 

1. Gera-se um eixo vertical na extremidade da galeria do lado do hanging wall. 

2. Outro eixo vertical também é projetado do lado do foot wall. 

3. No final, é desenhado um eixo horizontal no ponto mais elevado da galeria. 

4. Os parâmetros LUGIhw e LUGIfw consistirão na distância horizontal entre o eixo 

do hanging wall e a geometria planejada medida na altura do eixo horizontal do teto 

da galeria. Considera-se esta distância como positiva quando ela encontra-se no 

sentido da galeria e negativa quando está no sentido contrário da galeria (Figura 

4.11). O mesmo procedimento deve ser seguido para obtenção dos parâmetros 

LOGShw e LOGSfw, mas com o eixo horizontal desenhado no piso da galeria. 

Estes eixos também estão representados na Figura 4.11. 

 

A Figura 4.12 mostra dois exemplos de medição da LUGIhw e LUGIfw. No exemplo 1, 

a LUGIhw e LUGIfw são iguais a 2,42m e 1,7m, respectivamente. No exemplo 2, a 

LUGIhw e LUGIfw são iguais a 4,62 e -4,8m. 

 
 

EIXOS PARA MEDIÇÃO DA LARGURA 

DO UNDERCUTTING NA GALERIA 

INFERIOR 

 

EIXOS PARA MEDIÇÃO DA 

LARGURA DO OVERCUTTING NA 

GALERIA SUPERIOR 
 

 

 

 
 

Figura 4.11- Representação dos eixos para medição da largura do undercutting e overcutting no 

foot wall e hanging wall da galeria inferior e superior. 
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EXEMPLO 1 
 

EXEMPLO 2 
 

 

 

 
 

Figura 4.12- Exemplo de medição da LUGIhw e da LUGIfw. 

 

Conforme indicado na Figura 4.13, foram analisados 47 realces cegos, 26 varados e 4 

cego/varados. A estatística descritiva dos parâmetros geométricos dos realces é 

apresentada nas figuras a seguir (Figura 4.14 até Figura 4.25). 

 

 

Figura 4.13- Distribuição de realces cegos e varados. Foram denominados por cego/varado os 

realces que apresentam parte da sua extensão cega e parte varada. 
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Figura 4.14- Estatística descritiva do strike. 

 

 

Figura 4.15- Estatística descritiva da altura no dip. 

 

 

Figura 4.16- Estatística descritiva do mergulho do hanging wall. 
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Figura 4.17- Estatística descritiva do raio hidráulico. 

 

 

Figura 4.18- Estatística descritiva da espessura do planejado (verdadeira grandeza). 

 

 

Figura 4.19- Estatística descritiva da largura da galeria inferior. 
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Figura 4.20- Estatística descritiva da largura da galeria superior. 

 

 

Figura 4.21- Estatística descritiva do undercutting index. 

 

 

Figura 4.22- Estatística descritiva da largura do undercutting da galeria inferior no hanging 

wall. 
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Figura 4.23- Estatística descritiva da largura do undercutting da galeria inferior no foot wall. 

 

 

Figura 4.24- Estatística descritiva da largura do overcutting da galeria superior no hanging wall. 

 

 

Figura 4.25- Estatística descritiva da largura do overcutting da galeria superior no foot wall. 
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4.2.3 Parâmetros Geológico-Geotécnicos 

Na Figura 4.26 são detalhados todos os parâmetros geológico-geotécnicos levantados ou 

calculados para o estudo de correlação com a diluição não planejada. 

 

 

Figura 4.26- Parâmetros geológico-geotécnicos levantados para realizar a análise de correlação 

com a diluição não planejada. 

 

O parâmetro Q' consiste no Q proposto por Barton et al. (1974), desprezando os SRF e 

Jw. O Anexo I detalha a obtenção do índice Q. A Figura 4.27 apresenta a distribuição de 

Q' dos realces avaliados. 

 

A classificação RMR (Rock Mass Rating) foi obtida seguindo a metodologia proposta 

por Bieniawski (1989), que se encontra detalhada no Anexo I. Na Figura 4.28 é 

apresentada a distribuição da classificação RMR do banco de dados levantado. 
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O sistema de caracterização GSI (Geological Strength Index) utilizado foi o proposto por 

Hoek et al. (2013), cujos detalhes estão apresentados no Anexo I. Na Figura 4.29 é 

mostrada a distribuição de GSI dos realces presentes no banco de dados. 

 

Os atributos A, B, C e N' foram calculados de acordo com a metodologia do Gráfico de 

Estabilidade, detalhada na seção 1.3.4. Nas Figuras 4.30, 4.31, 4.32 e 4.33 é apresentada 

a distribuição destes parâmetros. Pode-se observar pelos valores do fator A que a 

maioria dos realces encontram-se em baixas profundidades e consequentemente 

submetidos a uma baixa magnitude de tensões. Já os valores do fator B indicam que os 

realces encontram-se sub-paralelos à foliação. 

 

 

Figura 4.27- Estatística descritiva do Q'. 

 

 

Figura 4.28- Estatística descritiva do RMR. 
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Figura 4.29- Estatística descritiva do GSI. 

 

 

Figura 4.30- Estatística descritiva do fator de tensão A. 

 

 

Figura 4.31- Estatística descritiva do fator de ajuste da orientação B. 
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Figura 4.32- Estatística descritiva do fator de ajuste da gravidade C. 

 

 

Figura 4.33- Estatística descritiva do número de estabilidade modificado N'. 

 

Como não estão disponíveis medições de tensão in situ na mina Córrego do Sítio, a 

estimativa da tensão vertical in situ (σv) foi realizada por meio do peso da coluna de 

rocha sobrejacente à escavação será utilizada para estimar a ordem de grandeza das 

tensões atuantes no realce. Portanto, o parâmetro σv será calculado a partir da equação 

4.2, aplicando-se um γ de 0,027MN/m
3. A distribuição de σv do banco de dados é 

apresentada na Figura 4.34. 

 

σv = γ z                                                              (4.2) 

 

onde σv é a tensão vertical in situ; 

 γ é o peso específico da rocha sobrejacente; 
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 z é a profundidade abaixo da superfície. 

 

Outro parâmetro analisado foi o ângulo α entre a foliação, que corresponde à 

descontinuidade mais crítica, e o plano do hanging wall, sendo este representado 

esquematicamente na Figura 4.35. 

 

 

Figura 4.34- Estatística descritiva da tensão vertical. 

 

Este ângulo foi calculado utilizando a formulação proposta por Hutchinson (1996) e que 

é explicada a seguir. 

 

 

Figura 4.35- Representação esquemática do ângulo α entre a foliação e o plano do hanging wall. 

 

Dado o mergulho e a direção de mergulho de um plano, o trend e o plunge do polo da 

normal deste plano podem ser calculados: 
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T = Trend = Dip Direction + 180o                                    (4.3) 

P = Plunge = 90o − Dip                                             (4.4) 

 

Para o plano do hanging wall, w, e um plano de uma descontinuidade, j, os cossenos da 

direção em relação às coordenadas globais (Norte, Leste e para Baixo) são denotados 

por N, L e B, respectivamente, e são calculados da seguinte maneira: 

 

· Para o plano do hanging wall: 

 

Nw = cos(Thw ). cos(Phw )                                            (4.5) 

Lw = sen(Thw ) . cos(Phw )                                            (4.6) 

Bw = sen(Phw )                                                            (4.7) 

 

· Para o plano da descontinuidade: 

 

Nj = cos'Tj,. cos'Pj,                                           (4.8) 

Lj = sen(Tj) . cos(Pj)                                           (4.9) 

Bj = sen'Pj,                                                       (4.10) 

 

Depois é calculado o produto escalar w.j entre o plano do hanging wall e o plano da 

descontinuidade: 

 

w. j = Nhw Nj + Lhw Lj + Bhw Bj                                   (4.11) 

 

Posteriormente, encontra-se o ângulo α entre os planos por: 

 

α = acos(w. j)                                                (4.12) 

 

Para todos os realces do banco de dados foi obtida a atitude média da foliação e da face 

do hanging wall e foi calculado o ângulo α, de acordo com a metodologia descrita 

acima. A distribuição do ângulo α dos casos históricos analisados é apresentada na 

Figura 4.36. 

 

Outro fator que pode ter influência na diluição não planejada é a densidade do 

cabeamento, que promove um reforço no hanging wall do realce, reduzindo o risco de 

uma eventual instabilidade. Na Figura 4.37 é apresentada uma configuração típica do 
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cabeamento dos realces da mina Córrego do Sítio. Para mensurar a densidade do 

cabeamento foram utilizados os seguintes parâmetros: 

 

· Mc/strike: Metragem de cabos por strike; 

· Mc/ton: Metragem de cabos por tonelada; 

· Mc/Ahw: Metragem de cabos por área do hanging wall. 

 

 

Figura 4.36- Estatística descritiva do ângulo α entre a foliação e o hanging wall. 

Nas Figuras 4.38, 4.39 e 4.40 é apresentada a distribuição estatística destes 3 atributos. 

 

 

Figura 4.37- Configuração típica do cabeamento (linhas azuis) dos realces da mina Córrego do 

Sítio. 



64 
 

 

Figura 4.38- Estatística descritiva do parâmetro Mc/strike. 

 

 

Figura 4.39- Estatística descritiva do parâmetro Mc/ton. 

 

 

Figura 4.40- Estatística descritiva do parâmetro Mc/Ahw. 
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O ICEGs (índice de criticidade das estruturas geológicas singulares) consiste no grau de 

contribuição das estruturas geológicas no entorno do realce para a ocorrência de 

diluição não planejada. Entende-se que a criticidade de uma estrutura geológica singular 

depende da condição dessa estrutura (ex.: alteração, rugosidade, persistência, 

preenchimento, abertura) do tipo da estrutura (alguns contatos litológicos, por exemplo, 

tendem a apresentar uma menor coesão), da posição e orientação em relação ao realce. 

 

Tal avaliação pode considerar alguns parâmetros técnicos, porém, o julgamento de 

engenharia e o conhecimento prático de históricos de rupturas têm uma contribuição 

significativa na mensuração da sua criticidade. Deste modo, será utilizado o conceito de 

lógica fuzzy apresentado no item 1.3.5 para a quantificação deste índice. Definiu-se o 

parâmetro ICEGs que poderá assumir um valor entre 0 e 1, de acordo com a escala 

apresentada na Figura 4.41, por meio do qual parâmetros descritivos poderão ser 

quantificados sem haver a necessidade de compreender todo o funcionamento e as 

propriedades físicas do problema. 

 

Neste processo, foi elaborado um formulário com algumas imagens e com a indicação 

da qualidade das estruturas singulares no entorno do realce, conforme apresentado no 

exemplo da Figura 4.42 e detalhado para todos os realces no Apêndice B. Tal 

formulário foi entregue para quatro profissionais com experiência na avaliação de 

estabilidade de realces na mina Córrego do Sítio, para que atribuíssem, para cada realce, 

um ICEGs. O índice final inserido no banco de dados foi a média das avaliações. 

 

A qualidade das estruturas geológicas singulares apresentada por diferentes cores na 

Figura 4.42 e no Apêndice B foi classificada de acordo com o índice RMRj, definido 

por Costa et al. (2016), que trata-se de uma adaptação do RMR proposto por Bieniawski 

(1989) para classificar especificamente estruturas de maior persistência e não o maciço 

rochoso, e que tem se mostrado bastante útil nas avaliações geotécnicas na mina 

Córrego do Sítio. 

 

Este índice pode ser calculado de acordo com a Equação 4.13, cujos índices podem ser 

obtidos da Tabela 4.1 e Tabela 4.2. A escala de cores e as classes de qualidade de 

descontinuidades são representadas na Tabela 4.3. 
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RMRj = Pcd + Pw                                             (4.13) 

 

onde RMRj é a classificação RMR adaptada para classificar apenas as 

descontinuidades singulares (joints em inglês) 

   Pcd é o somatório dos pesos relativos à condição das descontinuidades 

   Pw é peso relativo à presença de água 

 

 

 

Figura 4.41- Escala de criticidade da estrutura geológica singular. 
 

 

 

 

Figura 4.42- Exemplo de figura utilizada para avaliar a criticidade das estruturas geológicas 

singulares. 

 

 

A distribuição do índice de criticidade da estrutura geológica singular está representada 

na Figura 4.43. 
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Tabela 4.1- Classificação geomecânica da condição das descontinuidades, cujo somatório é 

igual ao Pcd (Costa et al., 2016 - Adaptado de Hoek et al.,1995). 

Parâmetro Faixa de Valores 

Persistência 
Intervalo < 1m 1 - 3m 3 - 10m 10-20m >20m 

Peso 6 4 2 1 0 

Abertura 
Intervalo Nenhuma <0.1mm 0,1 - 1mm 1 - 5mm >5mm 

Peso 6 5 4 1 0 

Rugosidade 
Intervalo 

Muito 
Rugoso 

Rugoso 
Ligeiramente 

Rugoso 
Quase 

Rugoso 
Liso 

Peso 6 5 3 1 0 

Preenchimento 
Intervalo Nenhum  

Duro, 
espessura< 

5mm 

Duro, espessura         
>5mm 

Mole, 
espessura         

<5mm 

Mole,  
espessura         

>5mm 
Peso 6 4 2 2 0 

Grau de 
Alteração 

Intervalo 
Não 

Alterada 
Ligeiramente 

Alterada 
Moderadamente 

Alterada 
Muito 

Alterada 
Em 

Decomposição 

Peso 6 5 3 1 0 

 

 

Tabela 4.2- Classificação geomecânica da influência da água (Pw) (Costa et al., 2016 - 

Adaptado de Hoek et al.,1995). 

Parâmetro Condições Gerais 

Presença de 
Água 

 
Seco Úmido Molhado Gotejamento 

Fluxo 
Abundante 

Peso 15 10 7 4 0 

 

 

Tabela 4.3- Classes de qualidade das descontinuidades singulares definidas pelo RMRj (Costa et 

al., 2016). 

Faixas de 
valores 

do RMRj 
Classes 

Esquema de 
Cores 

> 40 I - Muito Boa 
 

31 - 40 II - Boa 
 

20.5 - 31 III - Razoável 
 

7 - 20.5 IV - Ruim 
 

0 - 7 IV - Muito Ruim 
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Figura 4.43- Estatística descritiva do parâmetro ICEGs (índice de criticidade da estrutura 

geológica singular). 

 

4.2.4 Parâmetros do Projeto de Perfuração 

Os três parâmetros relativos ao projeto de perfuração são apresentados na Figura 4.44 e 

serão explicados a seguir. 

 

 

Figura 4.44- Parâmetros relativos ao projeto de perfuração levantados para realizar a análise de 

correlação com a diluição não planejada. 

 

Na mina Córrego do Sítio, a perfuração específica (PE) foi definida como a razão entre 

a massa total planejada do realce pela metragem total do projeto de perfuração. A 

unidade adotada foi t / m. Existe uma expectativa inicial de que à medida que esta razão 

diminui a diluição operacional aumente, devido ao acréscimo na densidade dos furos de 

desmonte. A Figura 4.45 exemplifica a configuração típica de um projeto de leques com 

uma perfuração específica alta (furos mais distantes) e baixa (furos mais próximos). Na 

Figura 4.46 é apresentada a distribuição de valores da perfuração específica. A razão de 

carga poderia ser utilizada em substituição à perfuração específica, porém não 
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encontrava-se disponível no momento da realização deste estudo um banco de dados 

detalhado com a indicação do carregamento utilizado em cada etapa de detonação dos 

realces avaliados. 

 
 

PERFURAÇÃO ESPECÍFICA ALTA 
 

PERFURAÇÃO ESPECÍFICA BAIXA 
 

 

 

 
 

Figura 4.45- Seções de leques com perfuração específica alta e baixa, onde os furos de 

desmonte são representados pela cor verde. 

 

 

Figura 4.46- Estatística descritiva da Perfuração Específica. 

 

Outro fator que pode ter influência na diluição operacional é a orientação dos furos em 

relação ao limite planejado. Os furos do realce podem ser subparalelos ou podem ter um 

formato de leque, na qual a sua projeção intercepta ou “espeta” o hanging ou footwall. 

O leque com perfuração específica alta da Figura 4.45, é um exemplo de uma situação 

com furos subparalelos, enquanto aquele com a perfuração específica baixa mostra uma 

condição de furos “espetando” o foot wall. Os furos paralelos promovem uma 
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distribuição mais uniforme da carga de explosivo, assim como possibilitam a utilização 

de razões de carga menores. Adicionalmente, uma condição de furos "espetando", 

devido ao sentido de expansão dos gases, pode gerar aberturas nas encaixantes, 

comprometendo a sua estabilidade. Portanto, espera-se que a configuração paralela 

apresente uma menor diluição. Com o intuito de quantificar essa possível influência da 

orientação dos furos em relação ao limite planejado, foram definidos os parâmetros 

FEhw  e FEfw, que correspondem à proporção dos leques que tem furos “espetando” o 

hanging wall e foot wall, respectivamente. Portanto, se um realce com 25 leques tiver 

10 leques com furos “espetando” o hanging wall, o FEhw será igual à razão de 10 sobre 

25, ou seja, 0,4. A Figura 4.47 e a Figura 4.48 apresentam a distribuição destes 

parâmetros nos realces avaliados. 

 

 

Figura 4.47- Estatística Descritiva do Parâmetro FEhw. 

 

 

Figura 4.48- Estatística Descritiva do Parâmetro FEfw. 
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Sabe-se, pela análise da reconciliação, que o desvio dos furos de produção pode ter uma 

contribuição significativa no aumento da diluição não planejada. Entretanto, devido à 

escassez de dados relativos a este fator, ele não pôde ser contemplado no banco de 

dados. 

 

Na Tabela 4.4 é apresentado um resumo da distribuição dos atributos dos realces do 

banco de dados. 

 

Tabela 4.4- Resumo da distribuição dos parâmetros do banco de dados. 

  

Atributos Média Mediana
Desvio 

Padrão
Mínimo Máximo

Tamanho 

Amostral

Mina CB - - - - - 27

Mina CV - - - - - 25

Mina LJ - - - - - 25

Série 100 - - - - - 10

Série 200 - - - - - 12

Série 300 - - - - - 55

Direção N - - - - - 32

Direção S - - - - - 45

Profundidade (m) 326.0 315.0 85.9 169.0 496.0 77

Cego - - - - - 47

Varado - - - - - 26

Cego/Varado - - - - - 4

Extensão no Strike - S (m) 37.7 34.5 18.6 9.8 121.5 77

Altura Dip (m) 20.6 20.8 5.8 7.9 43.2 77

Hwdip (graus) 70.1 73.1 10.0 40.7 84.7 77

RH (m) 6.2 6.2 1.5 3.4 12.6 77

Ep (m) 3.8 3.3 1.5 1.5 7.8 77

Lgi (m) 6.0 5.6 1.3 4.7 11.3 76

LGs (m) 5.5 5.4 0.8 4.4 8.1 29

UI (m/m) 1.6 1.6 0.6 0.7 3.4 77

LUGIhw (m) 2.32 2.28 1.60 -2.36 7.9 76

LUGIfw (m) 0.07 0.17 1.40 -4.54 2.7 76

LOGShw (m) 0.01 0.25 1.20 -3.49 2.0 29

LOGSfw (m) 1.70 1.70 1.10 -0.60 5.0 29

Q' 33.4 28.3 20.7 8.1 95.9 73

RMR 65.4 66.5 5.9 48.0 75.5 73

GSI 63.5 62.7 5.4 48.0 76.0 71

A 0.9 1.0 0.1 0.6 1.0 77

B 0.21 0.20 0.02 0.20 0.3 73

C 6.0 6.3 0.9 3.5 7.4 77

N' 36.0 29.8 23.7 7.9 92.6 73

σv (Mpa) 8.8 8.5 2.3 4.6 13.4 77

α (graus) 12.6 11.6 6.6 2.4 33.6 73

Mc/strike (m/m) 12.3 8.5 13.2 0.0 72.1 77

Mc/ton (m/t) 0.10 0.07 0.10 0.00 0.5 75

Mc/Ahw (m/m2) 0.60 0.43 0.61 0.00 3.1 77

ICEGs 0.40 0.38 0.27 0.00 1.0 76

PE (t/m) 2.5 2.5 0.7 1.2 4.7 74

FEhw 73.0 0.3 0.3 0.0 1.0 73

FEfw 0.42 0.40 0.27 0.00 1.00 73

Parâmetros 

Projeto de 

Perfuração

Parâmetros 

Locacionais

Parâmetros 

Geométricos

Parâmetros 

Geológico-

Geotécnicos
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5 ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS DADOS 

 

A análise de correlação com todas as variáveis levantadas inicia-se com um teste de 

hipótese, para verificar se existem evidências suficientes para apoiar a existência de 

uma correlação linear das variáveis independentes com a diluição e com a espessura 

diluída equivalente (Ed), que será definida a seguir. 

 

O parâmetro espessura diluída equivalente introduzido nesse estudo assemelha-se ao 

ELOS proposto por Clark (1998) e detalhado no item 1.3.4. A Figura 5.1 apresenta de 

forma esquemática este parâmetro assim como auxilia na compreensão de alguns termos 

utilizados a seguir. Reforça-se que assim como foi definido no item 3.1.5 e demonstrado 

na Figura 5.1, a massa recuperada corresponde à porção do realce planejado que 

realmente foi escavada. Adicionalmente, destaca-se que em lavras de veios estreitos, 

como é o caso da mina Córrego do Sítio, a diluição concentra-se no hanging e foot wall 

do corpo mineralizado (faces com maior vão), sendo que as parcelas relativas ao topo 

do realce e ao stope end e stope beginning podem ser consideradas como 

insignificantes. 
 

 

Figura 5.1- Figura esquemática com a indicação da espessura diluída equivalente (Ed), 

mostrando as componentes do foot wall (Edfw) e hanging wall (Edhw). 

 

Em Córrego do Sítio, a diluição é calculada a partir da Equação 3.1, que é apresentada 

no item 3.1.5. Sabe-se que a massa diluída (Md) corresponde à densidade do estéril (ρe) 
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multiplicado pelo volume de rocha diluída (Vd), e que a massa recuperada (Mr) 

corresponde à densidade do minério (ρm) multiplicada pelo volume recuperado (Vr), 

conforme indicado na Equação 5.1. A densidade do minério (2,80g/cm3) e do estéril 

(2,75g/cm3) de Córrego do Sítio são aproximadamente iguais, portanto estes termos 

serão cancelados. Os volumes de rocha diluída e recuperada podem ser aproximados 

pelo extensão ao longo do strike ou direção do realce (S) multiplicado pela área da 

seção transversal diluída (Ad) e recuperada (Ar), respectivamente. Como o 

comprimento ao longo do strike (S) do volume diluído e recuperado são 

aproximadamente iguais, estes foram cancelados. A área da seção transversal diluída foi 

substituída pela multiplicação da altura inclinada do realce (H) pela espessura diluída 

equivalente (Ed), e a área da seção transversal recuperada foi trocada pela multiplicação 

da altura inclinada do realce (H) pela espessura recuperada equivalente (Er). Como a 

diluição em Córrego do Sítio ocorre, em geral, no hanging wall e foot wall e com uma 

altura inclinada similar à do minério recuperado, as alturas também foram canceladas. 

 

PQRSQçãT =
UV
UW × JKK =

XY×ZH
X\×ZI × JKK =

^×_H
^×_I × JKK =

`×aH
`×aI × JKK          (5.1) 

 

onde Md é a massa diluída, que corresponde à massa escavada que se encontra fora do 

 modelo de reserva e do modelo de recurso; 

 Mr é a massa recuperada, que corresponde à massa planejada que realmente foi 

 escavada; 

 Vd é o volume diluído, que corresponde ao volume escavado que se encontra 

 fora do modelo de reserva e do modelo de recurso; 

 Vr é a massa recuperada, que corresponde ao volume planejado que realmente 

 foi escavado; 

 ρe é a densidade do estéril; 

 ρm é a densidade do minério; 

 S é a extensão ao longo do strike/direção do corpo; 

 Ad é a seção transversal diluída; 

 Ar é a seção transversal recuperada; 

 H é a altura inclinada média do recuperado e da diluição; 

 Ed é a espessura diluída equivalente; 

 Er é a espessura recuperada equivalente. 
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Posteriormente, multiplicou-se a diluição obtida na Equação 5.1 pela espessura do 

realce planejado (Ep) e dividiu-se por 100, conforme indicado na Equação 5.2. Como a 

espessura planejada é aproximadamente igual à espessura recuperada (Figura 5.1), estes 

termos foram cancelados e o resultado final corresponde à espessura diluída 

equivalente. Este parâmetro (Ed), que é calculado pela multiplicação da diluição pela 

espessura planejada e dividindo-se por 100, ao contrário do ELOS, que é contabilizado 

somente em uma das faces escolhida, consistirá em uma aproximação da soma da 

diluição linear no hanging wall e foot wall, conforme indicado esquematicamente na 

Figura 5.1, facilitando a sua aplicação para fins práticos.  

 

Multiplicando-se Ep/100 pela Diluição e como Ep ≅ Er, obtém-se: 

 

Diluição ×
Ep

100
=

cd
c# × 100 ×

Ep

100
= Ed                                         (5.2) 

 

onde Ed é a espessura diluída equivalente; 

 Ep é a espessura do realce planejado ou do modelo de reserva. 

 

O teste de hipótese de correlação foi realizado com todas as 39 variáveis independentes, 

com a diluição e com a espessura diluída equivalente (Ed). As análises foram realizadas 

utilizando o programa Minitab e os resultados, em termos do índice de significância (P) 

e do coeficiente de correlação de Pearson (r), são apresentados na Tabela 5.1 e na 

Tabela 5.2, respectivamente. 

 

As variáveis dos realces que apresentaram uma correlação estatisticamente significante 

(para um α = 0,05) com a diluição e com a espessura diluída estão destacadas na Tabela 

5.1 e apresentadas na Figura 5.2. 

 

Pela Tabela 5.2 é possível observar que dentre as variáveis que apresentaram uma 

correlação estatisticamente significante (Figura 5.2), as que apresentaram maior 

correlação linear foram as seguintes, em ordem decrescente: 

 

Diluição: UI > LUGIhw > Ep > FEhw > Mc/ton 
 

Espessura Diluída (Ed): LGi > Ep > Série 200 > A > Mina CB > σv > Série 300 > 

ICEGs > Mina CV> α 
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Tabela 5.1- Índice de significância (P) encontrado para as análises de correlação com a diluição 

não planejada e com a espessura diluída equivalente (Ed), destacando as variáveis que 

apresentam uma correlação estatisticamente significante. 

 

ID Atributos
Diluição 

(DIL)

Espessura 

Diluída (Ed)

Tamanho 

Amostral

1 Mina CB 0.153 0.003 27

2 Mina CV 0.810 0.020 25

3 Mina LJ 0.226 0.481 25

4 Série 100 0.755 0.974 10

5 Série 200 0.121 0.001 12

6 Série 300 0.140 0.006 55

7 Direção N 0.485 0.785 45

8 Direção S 0.485 0.785 32

9 Cego 0.292 0.766 47

10 Varado 0.417 0.942 26

11 Cego/Varado 0.559 0.618 4

12 S 0.817 0.426 77

13 Altura Dip 0.643 0.661 77

14 Hwdip 0.510 0.662 77

15 RH 0.919 0.949 77

16 Ep 0.003 0.001 77

17 LGi 0.326 0.000 76

18 LGs 0.832 0.261 29

19 UI 0.000 0.070 77

20 LUGIhw 0.002 0.281 76

21 LUGIfw 0.615 0.216 76

22 LOGShw 0.159 0.604 27

23 LOGSfw 0.372 0.895 27

24 Q' 0.892 0.357 73

25 RMR 0.622 0.296 73

26 GSI 0.974 0.822 71

27 A 0.133 0.001 77

28 B 0.221 0.060 73

29 C 0.461 0.627 77

30 N' 0.485 0.829 73

31 σv 0.257 0.004 77

32 α 0.107 0.025 73

33 Mc/strike 0.237 0.423 77

34 Mc/ton 0.015 0.853 75

35 Mc/Ahw 0.193 0.504 77

36 ICEGs 0.371 0.015 76

37 PE 0.478 0.192 74

38 FEhw 0.004 0.916 73

39 FEfw 0.642 0.465 73

Parâmetros 

Projeto de 

Perfuração

Parâmetros 

Geométricos

Parâmetros 

Locacionais

Parâmetros 

Geológico-

Geotécnicos

Índice de Significância - P
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Tabela 5.2- Coeficiente de correlação de Pearson (r) encontrado para as análises de correlação 

com a diluição não planejada e com a espessura diluída (Ed). 

 

 

 

ID Atributos
Diluição 

(DIL)

Espessura 

Diluída (Ed)

Tamanho 

Amostral

1 Mina CB 0.160 0.340 27

2 Mina CV -0.030 -0.260 25

3 Mina LJ -0.140 -0.080 25

4 Série 100 0.040 0.000 10

5 Série 200 0.180 0.390 12

6 Série 300 -0.170 -0.310 55

7 Direção N 0.080 0.030 45

8 Direção S -0.080 -0.030 32

9 Cego 0.120 0.030 47

10 Varado -0.090 -0.010 26

11 Cego/Varado -0.070 -0.060 4

12 S -0.030 -0.090 77

13 Altura Dip -0.050 0.050 77

14 Hwdip -0.080 -0.050 77

15 RH -0.010 0.010 77

16 Ep -0.340 0.390 77

17 LGi 0.110 0.420 76

18 LGs 0.070 0.260 29

19 UI 0.410 -0.210 77

20 LUGIhw 0.360 0.130 76

21 LUGIfw 0.060 -0.140 76

22 LOGShw 0.280 0.110 29

23 LOGSfw 0.180 -0.020 29

24 Q' 0.020 0.110 73

25 RMR 0.060 0.120 73

26 GSI 0.000 0.030 71

27 A -0.170 -0.370 77

28 B -0.140 -0.220 73

29 C -0.090 -0.060 77

30 N' -0.080 -0.030 73

31 σv 0.130 0.320 77

32 α 0.190 0.260 73

33 Mc/strike 0.140 0.090 77

34 Mc/ton 0.280 -0.020 75

35 Mc/Ahw 0.150 0.080 77

36 ICEGs 0.100 0.280 76

37 PE -0.080 0.150 74

38 FEhw -0.330 0.010 73

39 FEfw -0.060 0.090 73

Parâmetros 

Projeto de 

Perfuração

Coeficiente de Correlação de Pearson - r

Parâmetros 

Geológico-

Geotécnicos

Parâmetros 

Geométricos

Parâmetros 

Locacionais
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Figura 5.2- Parâmetros com uma correlação estatisticamente significante com a diluição não 

planejada e com a espessura diluída. 

 

O coeficiente de correlação da variável Mc / ton com a diluição foi positivo (0,280), 

indicando que ao utilizar mais cabos a diluição iria aumentar. Tal resultado não tem 

qualquer fundamentação e ocorreu porque os realces com condicionantes geométricos e 

geotécnicos, que usualmente apresentam maior diluição, são dimensionados com uma 

maior metragem de cabeamento. Portanto, esta correlação será considerada espúria e 

este atributo não será utilizado nas análises a seguir. 

 

O passo seguinte consistiu em realizar análises de correlação múltipla da diluição com 

diversas combinações das variáveis que apresentaram uma correlação com a diluição ou 

Ed estatisticamente significante. Também foram realizadas análises de correlação com 

as seguintes transformações das variáveis dependentes: 

 

· log(y) 

· 2y 

· Y2 

· Y1/2 

· 1/Y 
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Os resultados destas análises são apresentados nas Tabelas 5.3 a 5.9. Foram destacadas 

as combinações com melhor correlação (de acordo com o r2 previsto) com as variáveis 

independentes analisadas, para cada quantidade de variáveis preditoras no modelo. Tais 

análises foram realizadas até um número máximo de seis variáveis independentes. Ao 

todo foram avaliadas 330 combinações de variáveis para obtenção da melhor equação 

de regressão. 

Dentre todas as combinações realizadas, a que apresentou a maior correlação, foi a entre 

a espessura diluída equivalente (Ed) e os atributos LGi, Série 200, α e Ep, com um r2 

previsto de 30,09 %. A equação de regressão obtida foi a seguinte: 

 

Ed = 0,051 + 0,0391 × LGi + 0,536 × Série 200 + 0,01184 × α + 0,0702 × Ep  

 

onde LGi é a Largura da galeria inferior; 

 Série 200 é a série do realce, que apresenta valor igual a 1 se pertencer a esta 

 série e 0 se pertencer a outra; 

 α é o ângulo entre a foliação e o hanging wall do realce; 

 Ep é a espessura do realce planejado ou modelo de reserva. 

 

Sabe-se pela Equação 5.2, que: 

Diluição =
Ed × 100

Ep
                                               (5.4) 

 

Portanto, substituindo a equação 5.3 na equação 5.4, pode-se estimar a diluição por: 

 

DiluiçãoCP  (%) = 
'0,051+0,0391×LGi+0,536×Série 200+0,01184×α+0,0702×Ep,×100

Ep
 

(5.5) 

 

onde DiluiçãoCP é a diluição não planejada a ser estimada no planejamento de curto  

 prazo. 

 

A equação acima poderá ser utilizada para estimar o risco positivo ou negativo de 

diluição não planejada nos planos de produção da mina Córrego do Sítio e poderá 

contribuir também para a definição de ações que sejam efetivas para a sua redução. 

(5.3) 
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Entretanto, a sua aplicação será restrita a estágios mais avançados do projeto, pois 

depende da disponibilidade de variáveis que estão disponíveis somente após o 

desenvolvimento da galeria de minério. Portanto, foi adicionado o subscrito CP (curto 

prazo) nesta equação, pois compreende o estágio em que estes dados de entrada estão 

disponíveis. Adicionalmente, mesmo que outro empreendimento mineiro tenha 

características similares às de Córrego do Sítio, a sua aplicação também será restrita, 

pois o parâmetro locacional Série 200 se aplica especificamente para esta mina. 

 

Com o intuito de se obter uma equação de regressão que também possa ser aplicada em 

estágios iniciais do projeto ou em outras minas de veios estreitos com características 

similares, foram selecionados os atributos que estariam disponíveis nestas situações. 

Tais parâmetros são apresentados Figura 5.3 e os resultados das análises de correlação 

são mostrados na Tabela 5.11 e na Tabela 5.12. Foram testadas ao todo 72 combinações 

de variáveis preditoras para que se obtivesse a melhor equação de regressão. 

 

 

Figura 5.3- Parâmetros com uma correlação estatisticamente significante com a diluição não 

planejada e com a espessura diluída. Tais parâmetros normalmente estão disponíveis nos 

estágios iniciais do projeto ou poderiam ser aplicados em outras minas com características 

similares. 

 

A combinação que gerou a melhor correlação foi a raiz da espessura diluída equivalente 

(Ed) com a LGi, Ep e o parâmetro A, com um r2 previsto de 16,41 %. Como o resultado 

foi muito similar à relação da raiz da Ed com os parâmetros LGi e Ep, que apresentou 

um r2 previsto de 15,97 %, e com uma variável a menos de entrada, facilitando a sua 

aplicação para fins práticos, esta última relação será utilizada. A equação de regressão 

obtida foi a seguinte: 
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√Ed = 0,376 + 0,0554 × LGi + 0,0386 × Ep                    (5.6) 

 

Combinando-se esta equação com a Equação 5.4, obtém-se: 

 

DiluiçãoLP (%) =
'0,376+0,0554 ×LGi+0,0386 ×Ep,2

×100

Ep
                  (5.7) 

onde DiluiçãoLP é a diluição não planejada a ser estimada no planejamento de longo 

 prazo ou em minas com características similares. 

 

Portanto, a depender do nível de informações disponíveis e da margem de erro aceitável 

na estimativa, pode-se utilizar a Equação 5.5 ou Equação 5.7 para estimar a diluição não 

planejada. 

 

As equações de regressão podem ser uma boa ferramenta para tomada de decisões, visto 

que por meio de dados de entrada, o resultado estimado de um determinado parâmetro 

pode ser obtido. Entretanto, deve-se também avaliar a incerteza ou a variabilidade em 

relação à estimativa realizada. Tal incerteza pode ser medida pelo intervalo de predição, 

que consiste na faixa de valores em que uma variável resposta é provável de estar, a 

partir de um determinado grupo de variáveis preditoras. A Figura 5.4 e a Figura 5.5 

apresentam os intervalos de predição de 90% obtidos para a Equação 5.5 e para a 

Equação 5.7, respectivamente. 
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Tabela 5.3- Resultado das regressões com diferentes combinações das variáveis preditoras em relação à diluição e às suas transformadas. 

 

Nº 

Variáveis 

Combinação 

de Variáveis 
R2 

(%)

R2

ajustado (%)

R2

previsto (%)

Nº 

Variáveis 

Combinação 

de Variáveis 
R2 

(%)

R2

ajustado (%)

R2

previsto (%)

Nº 

Variáveis 

Combinação 

de Variáveis 
R2 

(%)

R2

ajustado (%)

R2

previsto (%)

1 UI 16,44 15,33 10,91 1 UI 18,06 16,97 12,50 1 UI 1,38 0,06 0,00

1 LUGIhw 12.63 11,45 6,89 1 LUGIhw 12.09 10,90 6,67 1 LUGIhw 2,06 0,74 0,00

1 Ep 11.43 10,24 6,86 1 Ep 12.57 11,40 7,90 1 Ep 1,36 0,05 0,00

1 FEhw 10.85 9,59 5,98 1 FEhw 11.27 10,02 6,09 1 FEhw 2,39 1,01 0,00

2 UI, LUGIhw 21,03 18,86 13,23 2 UI, LUGIhw 21,96 19,82 14,00 2 UI, LUGIhw 2,53 0,00 0,00

2 UI, Ep 16,44 15,33 10,91 2 UI, Ep 18,06 16,97 12,50 2 UI, Ep 1,50 0,00 0,00

2 UI, FEhw 19,72 17,42 11,27 2 UI, FEhw 20,42 18,14 11,11 2 UI, FEhw 2,92 0,14 0,00

3
UI, LUGIhw, 

Ep 
21,30 18,02 10,64 3

UI, LUGIhw, 

Ep 
22,35 19,12 11,64 3

UI, LUGIhw, 

Ep 
2,74 0,07 0,00

3
UI, LUGIhw, 

FEhw 
21,26 17,78 10,38 3

UI, LUGIhw, 

FEhw 
21,32 17,85 9,53 3

UI, LUGIhw, 

FEhw 
3,31 0,00 0,00

4
UI, LUGIhw, 

Ep, FEhw 
21,30 16,61 7,27 4

UI, LUGIhw, 

Ep, FEhw 
21,43 16,74 6,44 4

UI, LUGIhw, 

Ep, FEhw 
3,53 0,00 0,00

Nº 

Variáveis 

Combinação 

de Variáveis 
R2 

(%)

R2

ajustado (%)

R2

previsto (%)

Nº 

Variáveis 

Combinação 

de Variáveis 
R2 

(%)

R2

ajustado (%)

R2

previsto (%)

Nº 

Variáveis 

Combinação 

de Variáveis 
R2 

(%)

R2

ajustado (%)

R2

previsto (%)

1 UI 13,03 11,87 7,58 1 UI 17,60 16,50 12,04 1 UI 17,00 15,89 11,53

1 LUGIhw 12.26 11,07 6,28 1 LUGIhw 12.47 11,29 6,89 1 LUGIhw 11,00 9,79 5,76

1 Ep 9.11 7,90 4,71 1 Ep 12.24 11,07 7,60 1 Ep 11,72 10,54 7,12

1 FEhw 9.68 8,40 4,95 1 FEhw 11.18 9,93 6,17 1 FEhw 10,82 9,57 5,25

2 UI, LUGIhw 18,23 15,99 10,61 2 UI, LUGIhw 21,82 19,68 13,94 2 UI, LUGIhw 20,44 18,26 12,45

2 UI, Ep 13,03 11,87 7,58 2 UI, Ep 17,61 15,38 8,92 2 UI, Ep 17,00 14,76 8,55

2 UI, FEhw 16,96 14,59 9,33 2 UI, FEhw 20,41 18,13 11,51 2 UI, FEhw 18,75 16,43 8,99

3
UI, LUGIhw, 

Ep 
18,42 15,03 8,14 3

UI, LUGIhw, 

Ep 
22,15 18,91 11,42 3

UI, LUGIhw, 

Ep 
20,92 17,62 10,52

3
UI, LUGIhw, 

FEhw 
19,14 15,57 9,10 3

UI, LUGIhw, 

FEhw 
21,61 18,15 10,26 3

UI, LUGIhw, 

FEhw 
19,23 15,67 6,94

4
UI, LUGIhw, 

Ep, FEhw 
19,16 14,33 6,35 4

UI, LUGIhw, 

Ep, FEhw 
21,69 17,01 7,10 4

UI, LUGIhw, 

Ep, FEhw 
19,37 14,55 4,14

Regressões em Relação à Diluição Regressões em Relação ao log (Diluição) Regressões em Relação à 2 (Diluição)

Regressões em Relação à Diluição
2

Regressões em Relação à Diluição
1/2 Regressões em Relação à 1/(Diluição)
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Tabela 5.4- Resultado das regressões com diferentes combinações das variáveis preditoras em 

relação à espessura diluída equivalente (Ed) e às suas transformadas. 

 

Nº 

Variáveis 
Combinação de Variáveis 

R2 

(%)

R2

ajustado (%)

R2

previsto (%)

1 LGi 17,96 16,85 12,42

1 Ep 14.96 13.83 9.29

1 Série 200 14.85 13.71 6.76

1 A 13.74 12.59 8.48

1 Mina CB 11.54 10.36 5.71

1 σv 10.29 9.09 4.93

1 Série 300 9.75 8.55 3.75

1 ICEGs 7.74 6.49 2.78

1 Mina CV 7 5.76 3.07

1 α 6.84 5.53 0.52

2 LGi, Ep 23,68 21,59 14,77

2 LGi, Série 200 32,25 30,40 20,40

2 LGi, A 23,72 21,63 12,56

2 LGi, Mina CB 22,84 20,72 14,10

2 LGi, σv 21,39 19,24 11,05

2 LGi, Série 300 22,14 20,01 10,46

2 LGi, ICEGs 20,82 18,62 13,05

2 LGi, Mina CV 20,63 18,46 13,71

2 LGi, α 17,41 15,01 8,71

3 LGi, Série 200, Ep 35,93 33,26 22,54

3 LGi, Série 200, A 33,51 30,74 16,94

3 LGi, Série 200, Mina CB 32,27 29,45 18,67

3 LGi, Série 200, σv 33,22 30,44 16,77

3 LGi, Série 200, Série 300 32,61 29,8 18,93

3 LGi, Série 200, ICEGs 33,81 31,01 20,08

3 LGi, Série 200, Mina CV 32,75 29,94 19,84

3 LGi, Série 200, α 37,17 34,40 24,53

4 LGi, Série 200, α, Ep 42,89 39,48 30,09

4 LGi, Série 200, α, A 38,32 34,64 22,97

4 LGi, Série 200, α, Mina CB 37,2 33,45 22,65

4 LGi, Série 200, α, σv 37,68 33,96 21,76

4 LGi, Série 200, α, Série 300 37,17 33,42 22,51

4 LGi, Série 200, α, ICEGs 38,67 35.00 23,98

4 LGi, Série 200, α, Mina CV 37,52 33,79 23,75

5 LGi, Série 200, α, Ep, A 43,47 39,19 28,1

5 LGi, Série 200, α, Ep, Mina CB 42,91 38,59 28,14

5 LGi, Série 200, α, Ep, σv 43,04 38,73 27,13

5 LGi, Série 200, α, Ep, Série 300 42,97 38,65 28,82

5 LGi, Série 200, α, Ep, ICEGs 43,87 39,62 28,79

5 LGi, Série 200, α, Ep, Mina CV 42,89 38,56 28,65

6 LGi, Série 200, α, Ep, Série 300, A 43,47 38,25 25,92

6 LGi, Série 200, α, Ep, Série 300, Mina CB 42,97 37,71 26,78

6 LGi, Série 200, α, Ep, Série 300, σv 43,06 37,81 24,92

6 LGi, Série 200, α, Ep, Série 300, ICEGs 43,87 38,69 27,28

6 LGi, Série 200, α, Ep, Série 300, Mina CV 42,97 37,7 27,26

Regressões em Relação à Ed
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Tabela 5.5- Resultado das regressões com diferentes combinações das variáveis preditoras em 

relação ao log da espessura diluída equivalente (Ed). 

 

Nº 

Variáveis 
Combinação de Variáveis 

R2 

(%)

R2

ajustado (%)

R2

previsto (%)

1 LGi 15,69 14,55 12,05

1 Ep 14,37 13,22 9,69

1 Série 200 7,10 5,86 0.00

1 A 13,18 12,03 8,54

1 Mina CB 7,01 5,77 1,36

1 σv 10,18 8,98 5,29

1 Série 300 6,68 5,43 0,87

1 ICEGs 6,55 5,28 1,46

1 Mina CV 4,15 2,87 0.00

1 α 5,03 3,69 0.00

2 LGi, Ep 21,49 19,34 15,44

2 LGi, Série 200 24,04 21,96 16,11

2 LGi, A 21,38 19,22 14,28

2 LGi, Mina CB 18,63 16,4 11,95

2 LGi, σv 19,01 16,8 12,16

2 LGi, Série 300 18,95 16,73 11,3

2 LGi, ICEGs 18,81 16,55 12,62

2 LGi, Mina CV 17,12 14,85 11,69

2 LGi, α 17,01 14,6 10,04

3 LGi, Série 200, Ep 28,23 25,24 18,91

3 LGi, Série 200, A 26,12 23,04 14,62

3 LGi, Série 200, Mina CB 24,04 21,96 16,11

3 LGi, Série 200, σv 25,41 22,3 13,86

3 LGi, Série 200, Série 300 24,06 20,89 14,21

3 LGi, Série 200, ICEGs 26,09 22,97 15,79

3 LGi, Série 200, Mina CV 24,27 21,11 14,69

3 LGi, Série 200, α 28,34 25,18 18,51

4 LGi, Série 200, Ep, A 29,63 25,67 16,6

4 LGi, Série 200, Ep, Mina CB 28,26 24,22 16,8

4 LGi, Série 200, Ep, σv 29,07 25,08 16,02

4 LGi, Série 200, Ep, Série 300 28,24 24,20 16,95

4 LGi, Série 200, Ep, ICEGs 29,7 25,68 17,78

4 LGi, Série 200, Ep, Mina CV 28,24 24,19 17,09

4 LGi, Série 200, Ep, α 34,1 30,17 23,65

5 LGi, Série 200, Ep, α, A 34,65 29,70 21,58

5 LGi, Série 200, Ep, α, Mina CB 34,13 29,14 21,2

5 LGi, Série 200, Ep, α, σv 34,15 29,16 20,51

5 LGi, Série 200, Ep, α, Série 300 34,3 29,32 22,31

5 LGi, Série 200, Ep, α, ICEGs 35,58 30,70 22,54

5 LGi, Série 200, Ep, α, Mina CV 34,2 29,22 21,35

6 LGi, Série 200, Ep, α, ICEGs, A 36,11 30,22 20,27

6 LGi, Série 200, Ep, α, ICEGs, Mina CB 35,65 29,72 20,06

6 LGi, Série 200, Ep, α, ICEGs, σv 35,67 29,73 19,44

6 LGi, Série 200, Ep, α, ICEGs, Série 300 35,6 29,66 21,04

6 LGi, Série 200, Ep, α, ICEGs, Mina CV 35,6 29,65 20,13

Regressões em Relação ao log (Ed)
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Tabela 5.6- Resultado das regressões com diferentes combinações das variáveis preditoras em 

relação a 2 elevado à espessura diluída equivalente (Ed). 

 

Nº 

Variáveis 
Combinação de Variáveis 

R2 

(%)

R2

ajustado (%)

R2

previsto (%)

1 LGi 17,51 16,39 9,71

1 Ep 15,09 13,96 8,63

1 Série 200 17,28 16,17 8,69

1 A 11,34 10,16 5,64

1 Mina CB 12,44 11,27 6,40

1 σv 8,34 7,12 2,69

1 Série 300 9,39 8,18 3,13

1 ICEGs 7,25 5,99 2,25

1 Mina CV 7,18 5,94 3,40

1 α 6,64 5,32 0.00

2 LGi, Ep 23,51 21,41 11,6

2 LGi, Série 200 33,33 31,51 17,72

2 LGi, A 21,83 19,69 7,15

2 LGi, Mina CB 22,74 20,62 11,79

2 LGi, σv 20.00 17,81 6,54

2 LGi, Série 300 21,14 18,98 5,80

2 LGi, ICEGs 19,85 17,63 10,11

2 LGi, Mina CV 20,19 18,01 11,16

2 LGi, α 14,97 12,51 4,47

3 LGi, Série 200, Ep 37,12 34,51 19,73

3 LGi, Série 200, A 33,82 31,06 13,14

3 LGi, Série 200, Mina CB 33,34 30,56 16,24

3 LGi, Série 200, σv 33,76 31.00 13,25

3 LGi, Série 200, Série 300 34,24 31,50 16,73

3 LGi, Série 200, ICEGs 34,45 31,68 17,32

3 LGi, Série 200, Mina CV 33,76 31.00 17,32

3 LGi, Série 200, α 38,3 35,58 23,06

4 LGi, Série 200, α, Ep 44,74 41,44 29,61

4 LGi, Série 200, α, A 39,12 35,48 21,31

4 LGi, Série 200, α, Mina CB 38,31 34,63 21,53

4 LGi, Série 200, α, σv 38,72 35,07 20,4

4 LGi, Série 200, α, Série 300 38,33 34,65 21,10

4 LGi, Série 200, α, ICEGs 39,29 35,67 22,32

4 LGi, Série 200, α, Mina CV 38,68 35,02 22,64

5 LGi, Série 200, α, Ep, A 45,07 40,91 27,55

5 LGi, Série 200, α, Ep, Mina CB 44,74 40,56 27,97

5 LGi, Série 200, α, Ep, σv 44,83 40,65 26,84

5 LGi, Série 200, α, Ep, Série 300 44,75 40,56 28,2

5 LGi, Série 200, α, Ep, ICEGs 45,3 41,16 28,21

5 LGi, Série 200, α, Ep, Mina CV 44,74 40,55 28,47

6 LGi, Série 200, α, Ep, Mina CV, A 45,18 40,11 25,46

6 LGi, Série 200, α, Ep, Mina CV, Mina CB 44,74 39,64 26,78

6 LGi, Série 200, α, Ep, Mina CV, σv 44,86 39,77 24,03

6 LGi, Série 200, α, Ep, Mina CV, Série 300 44,75 39,65 27,04

6 LGi, Série 200, α, Ep, Mina CV, ICEGs 45,32 40,28 26,93

Regressões em Relação à 2 (Ed)
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Tabela 5.7- Resultado das regressões com diferentes combinações das variáveis preditoras em 

relação à espessura diluída equivalente (Ed) elevada ao quadrado. 

 

Nº 

Variáveis 
Combinação de Variáveis 

R2 

(%)

R2

ajustado (%)

R2

previsto (%)

1 LGi 16,82 15,70 8,48

1 Ep 14,46 13,32 7,77

1 Série 200 18,36 17,27 9,75

1 A 10,65 9,46 4,82

1 Mina CB 12,79 11,63 6,73

1 σv 7,75 6,52 2.00

1 Série 300 9,44 8,23 3,14

1 ICEGs 7,01 5,75 1,99

1 Mina CV 7,42 6,18 3,69

1 α 6,62 5,31 0.00

2 Série 200, LGi 33,36 31,54 16,58

2 Série 200, Ep 28,52 26,59 18,92

2 Série 200, A 21,95 19,84 11,12

2 Série 200, Mina CB 20,11 17,95 8,90

2 Série 200, σv 21,95 19,84 10,92

2 Série 200, Série 300 18,41 16,21 9,26

2 Série 200, ICEGs 21,67 19,52 10,67

2 Série 200, Mina CV 20,66 18,52 11,23

2 Série 200, α 30,61 28,63 18.00

3 Série 200, Ep, LGi 36,93 34,30 18,51

3 Série 200, Ep, A 28,89 27,01 17,96

3 Série 200, Ep, Mina CB 29,44 26,54 17,05

3 Série 200, Ep, σv 29,93 27,05 17,93

3 Série 200, Ep, Série 300 28,54 25,60 18,21

3 Série 200, Ep, ICEGs 29,93 27,02 17,56

3 Série 200, Ep, Mina CV 28,98 26,06 18,43

3 Série 200, Ep, α 40,32 37,72 27,68

4 Série 200, Ep, α, LGi 44,64 41,33 28,81

4 Série 200, Ep, α, A 41,53 38,09 26,67

4 Série 200, Ep, α, Mina CB 40,35 36,84 26,41

4 Série 200, Ep, α, σv 41,2 37,74 25,93

4 Série 200, Ep, α, Série 300 40,38 36,87 26,9

4 Série 200, Ep, α, ICEGs 40,54 37,05 26,11

4 Série 200, Ep, α, Mina CV 40,33 36,82 26,73

5 Série 200, Ep, α, LGi, A 44,93 40,76 26,68

5 Série 200, Ep, α, LGi, Mina CB 44,65 40,45 27,23

5 Série 200, Ep, α, LGi, σv 44,73 40,55 26,04

5 Série 200, Ep, α, LGi, Série 300 44,64 40,45 27,34

5 Série 200, Ep, α, LGi, ICEGs 45,09 40,94 27,33

5 Série 200, Ep, α, LGi, Mina CV 44,65 40,46 27,77

6 Série 200, Ep, α, LGi, Mina CV, A 44,97 39,90 24,63

6 Série 200, Ep, α, LGi, Mina CV, Mina CB 44,65 39,54 26,15

6 Série 200, Ep, α, LGi, Mina CV, σv 44,74 39,64 23,3

6 Série 200, Ep, α, LGi, Mina CV, Série 300 44,65 39,54 26,29

6 Série 200, Ep, α, LGi, Mina CV, ICEGs 45,14 40,07 26,17

Regressões em Relação à Ed
2
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Tabela 5.8- Resultado das regressões com diferentes combinações das variáveis preditoras em 

relação à raiz da espessura diluída equivalente (Ed). 

 

Nº 

Variáveis 
Combinação de Variáveis 

R2 

(%)

R2

ajustado (%)

R2

previsto (%)

1 LGi 17,44 16,32 13,04

1 Ep 14,89 13,75 9,77

1 Série 200 11,22 10,04 3,34

1 A 14,19 13,04 9,26

1 Mina CB 9,59 8,39 3,86

1 σv 10,79 9,60 5,67

1 Série 300 8,64 7,42 2,75

1 ICEGs 7,47 6,22 2,47

1 Mina CV 5,83 4,58 1,67

1 α 6,18 4,86 0,16

2 LGi, Ep 23,19 21,08 15,97

2 LGi, Série 200 29,06 27,11 19,39

2 LGi, A 23,54 21,44 14,60

2 LGi, Mina CB 21,45 19,30 13,91

2 LGi, σv 21,08 18,91 12,66

2 LGi, Série 300 21,36 19,21 11,92

2 LGi, ICEGs 20,53 18,32 13,74

2 LGi, Mina CV 19,58 17,38 13,64

2 LGi, α 17,94 15,56 10,21

3 LGi, Série 200, Ep 32,94 30,15 21,88

3 LGi, Série 200, A 30,84 27,96 16,96

3 LGi, Série 200, Mina CB 29,08 26,12 17,44

3 LGi, Série 200, σv 30,33 27,43 16,5

3 LGi, Série 200, Série 300 29,18 26,23 17,64

3 LGi, Série 200, ICEGs 30,91 27,99 19,11

3 LGi, Série 200, Mina CV 29,45 26,51 18,46

3 LGi, Série 200, α 33,72 30,79 22,57

4 LGi, Série 200, α, Ep 39,38 35,76 27,93

4 LGi, Série 200, α, A 34,94 31,05 21,09

4 LGi, Série 200, α, Mina CB 33,75 29,79 20,73

4 LGi, Série 200, α, σv 34,17 30,24 19,72

4 LGi, Série 200, α, Série 300 33,73 29,77 20,42

4 LGi, Série 200, α, ICEGs 35,56 31,71 22,15

4 LGi, Série 200, α, Mina CV 33,92 29,98 21,23

5 LGi, Série 200, α, Ep, A 40,02 35,48 25,95

5 LGi, Série 200, α, Ep, Mina CB 39,41 34,82 25,71

5 LGi, Série 200, α, Ep, σv 39,51 34,92 24,88

5 LGi, Série 200, α, Ep, Série 300 39,53 34,95 26,64

5 LGi, Série 200, α, Ep, ICEGs 40,66 36,16 26,75

5 LGi, Série 200, α, Ep, Mina CV 39,39 34,8 26,09

6 LGi, Série 200, α, Ep, ICEGs, A 41,29 35,87 24,55

6 LGi, Série 200, α, Ep, ICEGs, Mina CB 40,73 35,26 24,52

6 LGi, Série 200, α, Ep, ICEGs, σv 40,84 35,38 23,76

6 LGi, Série 200, α, Ep, ICEGs, Série 300 40,67 35,19 25,25

6 LGi, Série 200, α, Ep, ICEGs, Mina CV 40,66 35,18 24,83

Regressões em Relação à Ed
1/2
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Tabela 5.9- Resultado das regressões com diferentes combinações das variáveis preditoras em 

relação a 1 sobre a espessura diluída (Ed). 

 

Nº 

Variáveis 
Combinação de Variáveis 

R2 

(%)

R2

ajustado (%)

R2

previsto (%)

1 LGi 9,61 8,39 6,41

1 Ep 12,04 10,86 7,39

1 Série 200 1,38 0,07 0.00

1 A 7,9 6,67 3,71

1 Mina CB 2,52 1,22 0.00

1 σv 6,2 4,95 1,67

1 Série 300 2,55 1,25 0.00

1 ICEGs 3,71 2,41 0.00

1 Mina CV 1,13 0.00 0.00

1 α 2,52 1,15 0.00

2 Ep, LGi 15,41 13,10 9,77

2 Ep, Série 200 12,47 10,10 4,09

2 Ep, A 15,79 13,51 9,44

2 Ep, Mina CB 12,99 10,64 5,93

2 Ep, σv 14,77 12,47 8.00

2 Ep, Série 300 13,4 11,06 6,37

2 Ep, ICEGs 13,61 11,24 6,25

2 Ep, Mina CV 12,04 9,66 4,73

2 Ep, α 15,4 12,98 8,72

3 Ep, LGi, Série 200 17,43 13,99 9,57

3 Ep, LGi, A 17,3 13,85 9,63

3 Ep, LGi, Mina CB 16,32 12,84 8,35

3 Ep, LGi, σv 16,19 12,70 8,33

3 Ep, LGi, Série 300 16,99 13,53 9,08

3 Ep, LGi, ICEGs 17,23 13,74 8,87

3 Ep, LGi, Mina CV 15,42 11,89 7,12

3 Ep, LGi, α 18,6 15,01 10,56

4 Ep, LGi, α, Série 200 21,9 17,24 12,31

4 Ep, LGi, α, A 19,42 14,6 9,39

4 Ep, LGi, α, Mina CB 19,97 15,19 9,88

4 Ep, LGi, α, σv 18,62 13,76 8,07

4 Ep, LGi, α, Série 300 20,97 16,25 11,06

4 Ep, LGi, α, ICEGs 20,78 16,05 10,14

4 Ep, LGi, α, Mina CV 18,82 13,97 7,18

5 Ep, LGi, α, Série 200, A 22.00 16,09 9,89

5 Ep, LGi, α, Série 200, Mina CB 21,94 16,02 9,79

5 Ep, LGi, α, Série 200, σv 21,99 16,08 9,29

5 Ep, LGi, α, Série 200, Série 300 22,13 16,23 11,06

5 Ep, LGi, α, Série 200, ICEGs 23,35 17,55 10,99

5 Ep, LGi, α, Série 200, Mina CV 22,56 16,69 9,28

6 Ep, LGi, α, Série 200, Série 300, A 22,15 14,96 7,62

6 Ep, LGi, α, Série 200, Série 300, Mina CB 22,14 14,95 8,43

6 Ep, LGi, α, Série 200, Série 300, σv 22,37 15,21 7,18

6 Ep, LGi, α, Série 200, Série 300, ICEGs 23,39 16,32 9,77

6 Ep, LGi, α, Série 200, Série 300, Mina CV 23,10 16.00 7,81

Regressões em Relação à 1/(Ed)
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Tabela 5.10- Resultado das regressões com diferentes combinações das variáveis preditoras 

disponíveis nos estágios iniciais dos projetos em relação à diluição e às suas transformadas. 

 

Nº 

Variáveis 

Combinação 

de Variáveis 
R2 

(%)

R2

ajustado (%)

R2

previsto (%)

1 UI 16,44 15,33 10,91 

1 Ep 11.43 10,24 6,86

2 UI, Ep 16,44 15,33 10,91 

Nº 

Variáveis 

Combinação 

de Variáveis 
R2 

(%)

R2

ajustado (%)

R2

previsto (%)

1 UI 18,06 16,97 12,50

1 Ep 12.57 11,40 7,90

2 UI, Ep 18,06 16,97 12,50

Nº 

Variáveis 

Combinação 

de Variáveis 
R2 

(%)

R2

ajustado (%)

R2

previsto (%)

1 UI 1,38 0,06 0,00

1 Ep 1,36 0,05 0,00

2 UI, Ep 1,50 0,00 0,00

Nº 

Variáveis 

Combinação 

de Variáveis 
R-sq

R-sq 

(adjusted) 

R-sq 

(predicted) 

1 UI 13,03 11,87 7,58

1 Ep 9.11 7,90 4,71

2 UI, Ep 13,03 11,87 7,58

Nº 

Variáveis 

Combinação 

de Variáveis 
R2 

(%)

R2

ajustado (%)

R2

previsto (%)

1 UI 17,60 16,50 12,04

1 Ep 12.24 11,07 7,60

2 UI, Ep 17,61 15,38 8,92

Nº 

Variáveis 

Combinação 

de Variáveis 
R2 

(%)

R2

ajustado (%)

R2

previsto (%)

1 UI 17,00 15,89 11,53

1 Ep 11,72 10,54 7,12

2 UI, Ep 17,00 14,76 8,55

Regressões em Relação à 1/(Diluição)

Regressões em Relação à Diluição

Regressões em Relação ao log (Diluição)

Regressões em Relação à 2 (Diluição)

Regressões em Relação à Diluição
2

Regressões em Relação à Diluição
1/2



89 
 

Tabela 5.11- Resultado das regressões com diferentes combinações das variáveis preditoras 

disponíveis nos estágios iniciais dos projetos em relação à espessura diluída equivalente (Ed) e 

às suas transformadas. 

 

 

Nº 

Variáveis 

Combinação 

de Variáveis 
R2 

(%)

R2

ajustado (%)

R2

previsto (%)

1 LGi 17,96 16,85 12,42

1 Ep 14.96 13.83 9.29

1 A 13.74 12.59 8.48

1 σv 10.29 9.09 4.93

2 LGi, Ep 23,68 21,59 14,77

2 LGi, A 23,72 21,63 12,56

2 LGi, σv 21,39 19,24 11,05

3 LGi, Ep, A 27,79 24,78 14,12

3 LGi, Ep, σv 25,95 22,87 12,88

Nº 

Variáveis 

Combinação 

de Variáveis 
R2 

(%)

R2

ajustado (%)

R2

previsto (%)

1 LGi 15,69 14,55 12,05

1 Ep 14,37 13,22 9,69

1 A 13,18 12,03 8,54

1 σv 10,18 8,98 5,29

2 LGi, Ep 21,49 19,34 15,44

2 LGi, A 21,38 19,22 14,28

2 LGi, σv 19,01 16,80 12,16

3 LGi, Ep, A 25,51 22,41 16,32

3 LGi, Ep, σv 23,65 20,47 14,57

Nº 

Variáveis 

Combinação 

de Variáveis 
R2 

(%)

R2

ajustado (%)

R2

previsto (%)

1 LGi 17,51 16,39 9,71

1 Ep 15,09 13,96 8,63

1 A 11,34 10,16 5,64

1 σv 8,34 7,12 2,69

2 LGi, Ep 23,51 21,41 11,6

2 LGi, A 21,83 19,69 7,15

2 LGi, σv 20.00 17,81 6,54

3 LGi, Ep, A 26,32 23,29 8,74

3 LGi, Ep, σv 24,99 21,87 8,31

Regressões em Relação à Ed

Regressões em Relação ao log (Ed)

Regressões em Relação à 2 (Ed)
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Tabela 5.12- Resultado das regressões com diferentes combinações das variáveis preditoras 

disponíveis nos estágios iniciais dos projetos em relação à espessura diluída equivalente (Ed) e 

às suas transformadas (continuação). 

 

 

Nº 

Variáveis 

Combinação 

de Variáveis 
R2 

(%)

R2

ajustado (%)

R2

previsto (%)

1 LGi 16,82 15,70 8,48

1 Ep 14,46 13,32 7,77

1 A 10,65 9,46 4,82

1 σv 7,75 6,52 2.00

2 LGi, Ep 22,60 20,48 9,92

2 LGi, A 20,86 18,70 5,33

2 LGi, σv 19,14 16,93 4,90

3 LGi, Ep, A 25,25 22,13 6,61

3 LGi, Ep, σv 23,97 20,80 6,33

Nº 

Variáveis 

Combinação 

de Variáveis 
R2 

(%)

R2

ajustado (%)

R2

previsto (%)

1 LGi 17,44 16,32 13,04

1 Ep 14,89 13,75 9,77

1 A 14,19 13,04 9,26

1 σv 10,79 9,60 5,67

2 LGi, Ep 23,19 21,08 15,97

2 LGi, A 23,54 21,44 14,60

2 LGi, σv 21,08 18,91 12,66

3 LGi, Ep, A 27,58 24,56 16,41

3 LGi, Ep, σv 25,62 22,52 14,8

Nº 

Variáveis 

Combinação 

de Variáveis 
R

2 

(%)

R
2

ajustado (%)

R
2

previsto (%)

1 LGi 9,61 8,39 6,41

1 Ep 12,04 10,86 7,39

1 A 7,90 6,67 3,71

1 σv 6,20 4,95 1,67

2 Ep, LGi 15,41 13,10 9,77

2 Ep, A 15,79 13,51 9,44

2 Ep, σv 14,77 12,47 8.00

3 Ep, LGi, A 17,30 13,85 9,63

3 Ep, LGi, σv 16,19 12,70 8,33

Regressões em Relação à 1/(Ed)

Regressões em Relação à Ed
2

Regressões em Relação à Ed
1/2
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Figura 5.4- Intervalos de predição (para 90% de confiança) da diluição não planejada estimada 

pela Equação 5.5. 

 

 

Figura 5.5‒Intervalos de predição (para 90% de confiança) da diluição não planejada estimada 

pela Equação 5.7. 
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6 BOAS PRÁTICAS PARA REDUZIR A DILUIÇÃO OPERACIONAL NA 

MINA CÓRREGO DO SÍTIO 

 

No item anterior foi realizada uma análise de correlação para que pudesse ser 

compreendida melhor a relação de cada um dos parâmetros levantados com a diluição 

não planejada. No final, foram obtidas equações de regressão que poderão contribuir 

para uma maior previsibilidade da diluição operacional. Além de melhorar a 

previsibilidade deste fator, é essencial também a definição de etapas que devem ser 

verificadas periodicamente para contribuir com a diminuição da diluição não planejada 

e consequentemente com a redução de custos desnecessários. 

 

Levando em consideração a pesquisa realizada, os resultados obtidos e a experiência 

prática adquirida no controle de diluição, foram definidas, por meio de um diagrama de 

Ishikawa, apresentado na Figura 6.1, as principais causas de uma diluição operacional 

elevada na mina Córrego do Sítio e que podem se aplicar também para minas com 

características semelhantes. 

 

O primeiro fator, o desenvolvimento das galerias de minério, é um item essencial para 

controlar a diluição não planejada. Neste, três pontos devem ser verificados: a largura 

da galeria de minério, o seu desvio em relação ao corpo de minério e escavações 

realizadas no hanging wall da galeria de minério, como nichos de sondagem. Estes três 

fatores podem contribuir para o aumento do undercutting, cujo efeito foi detalhado no 

item 4.2.3. O desvio do desenvolvimento em relação ao corpo de minério também pode 

levar a uma redução da perfuração específica, o que pode aumentar o abalo do desmonte 

no maciço rochoso remanescente. O realce com perfuração específica baixa, 

apresentado na Figura 4.45, exemplifica uma situação em que o desvio da galeria em 

relação ao corpo mineralizado (representado de vermelho), dificultou a execução de 

furos paralelos, aumentando a densidade dos furos de desmonte. 

 

Na execução do projeto de perfuração deve-se atentar também para a priorização da 

execução de furos paralelos e para a utilização de uma descrição clara e de fácil 

assimilação para o operador do equipamento de perfuração. Os furos paralelos irão 

contribuir para uma distribuição mais uniforme da carga de explosivos e para a redução 
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da densidade de furos, o que pode reduzir o abalo devido ao desmonte. Um projeto de 

leques com uma linguagem de fácil compreensão pelo operador do equipamento de 

perfuração pode reduzir o risco de utilização de ângulos ou comprimentos de perfuração 

inadequados. Nesse processo, deve-se levar em consideração que diferentes 

equipamentos podem realizar a medição dos ângulos de formas distintas. 

 

Durante a perfuração dos furos de desmonte, alguns controles são importantes para 

garantir a seletividade da lavra. Para identificar operadores e/ou equipamentos que 

possam estar contribuindo para a baixa aderência entre os furos planejados com os 

executados, pode ser criado um KPI (key performance indicator) para a qualidade da 

perfuração. Tal indicador pode ser o desvio angular dos furos medido por um 

equipamento de perfilagem. A calibragem dos equipamentos de perfuração também é 

um item essencial para garantir que os ângulos e comprimentos indicados pelo 

equipamento de perfuração estejam de acordo com os ângulos efetivamente realizados. 

Outro ponto a ser verificado é se o equipamento de perfuração ou o ferramental 

utilizado tem a capacidade de executar o furo com a precisão requerida. Neste processo, 

pontos como o tipo de equipamento, o sistema de ancoragem ou a flexibilidade das 

hastes podem ser checados. 

 

Na etapa de detonação, a redução da carga máxima por espera pode reduzir o raio de 

influência de um determinado desmonte, diminuindo o abalo no maciço remanescente. 

Como exemplo, a carga máxima por espera pode ser reduzida pela redução do número 

de furos detonados em uma só etapa ou pela diminuição do diâmetro do furo de 

produção. 

 

O método de dimensionamento do suporte deve considerar o tipo de ruptura observado 

nos realces. Para identificação do tipo de ruptura é essencial ter um histórico de análise, 

considerando a avaliação da reconciliação, assim como as inspeções de campo. Para 

identificar o tipo de ruptura também é importante ter uma caracterização geológico-

geotécnica que contemple a qualidade do maciço rochoso, o levantamento estrutural das 

famílias de descontinuidades e estruturas singulares e o modelo litológico. 
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Figura 6.1- Principais causas de uma diluição não planejada elevada em Córrego do Sítio, que podem se aplicar a minas com características similares. 
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O dimensionamento dos realces pode contribuir para a redução do risco de uma alta 

diluição ou de desarticulações de grandes proporções, que podem dificultar a 

recuperação do minério. Os vãos devem ser dimensionados de modo a obter um raio 

hidráulico estável, seja utilizando os gráficos de estabilidade tradicionais ou pela criação 

de um gráfico específico para uma determinada mina. Adicionalmente, o 

posicionamento estratégico dos rib pillars também é fundamental para o controle da 

diluição operacional. É recomendável que os rib pillars de um nível estejam 

desalinhados em relação aos dos outros níveis, de modo a evitar a conexão dos vãos 

(Figura 6.2). Eles também devem ser posicionados nos pontos que têm um maior risco 

de diluição, como trechos com um undercutting maior ou com a presença de uma 

descontinuidade geológica singular em uma posição crítica. Pilares subdimensionados 

também podem ser críticos para a estabilidade da lavra, pois a sua ruptura pode 

provocar uma conexão do vão dos realces e uma sobrecarga dos pilares do entorno, que 

também podem se romper. 

 
 

RIB PILLARS ALINHADOS 
 

RIB PILLARS DESALINHADOS 
 

 

 

 
 

Figura 6.2- Figura esquemática destacando o efeito da redução dos vãos totais pela adoção de 

rib pillars desalinhados. 

 

Com o intuito de garantir a efetividade do sistema de contenção também é necessária a 

manutenção de uma aderência adequada do cabeamento. Tal problema pode existir 

quando a proporção de água/cimento utilizada não está adequada para o método de 

injeção utilizado. Usualmente, uma relação entre 0,36 e 0,4 é considerada adequada, 

mas um detalhamento maior sobre a questão da relação correta de água:cimento, que 

foge do escopo desse estudo, pode ser obtida em Hutchinson e Diederichs (1996). A 

detonação do realce sem respeitar o tempo de cura do cabeamento também pode 
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comprometer a sua eficiência, já que uma alta vibração promovida pelo desmonte pode 

interferir no processo de cristalização da argamassa. Heilig e Espley (1993) concluíram 

que qualquer detonação em um período de 24 horas após a injeção dos cabos, não deve 

induzir um nível de vibração maior que 200mm/s na interface cabo/graute. Sabe-se 

também que no hanging wall de um realce ocorre normalmente um alívio de tensões 

(Figura 4.10) e, conforme citado por Hutchinson e Diederichs (1996) e Cota (2016), a 

geração de uma zona de alívio pode reduzir a resistência adesiva do cabeamento. Esta 

variação ocorre, pois, a redução da tensão normal no entorno do furo pode reduzir a 

pressão exercida da graute na cordoalha (Figura 6.3), o que promove, 

consequentemente, uma diminuição na resistência de atrito desta interface (Figura 6.4). 

Para reduzir este efeito, podem ser utilizados cabos com trança modificada, como o 

nutcage ou birdcage, conforme indicado na Figura 6.5, que devido à irregularidade da 

sua superfície geram uma pressão de dilatação que aumenta o atrito entre a argamassa e 

a cordoalha. 

 

 

Figura 6.3- Alteração na tensão e pressão na interface (Hutchinson e Diederichs, 1996). 

 

 

Figura 6.4- Efeito da alteração da tensão e do confinamento do furo na resistência adesiva para 

uma argamassa com proporção A:C de 0,375 (Adaptado de Hutchinson e Diederichs, 1996). 
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Figura 6.5- Pressão de dilatação e resistência adesiva: cabo modificado e cabo de trança simples 

(Adaptado de Hutchinson e Diederichs, 1996). 

 

Uma alta diluição operacional também pode ser proveniente de uma baixa 

previsibilidade deste fator na avaliação econômica dos realces. Por meio de análises de 

correlação, como a apresentada no item 5 (Análise Estatística dos Dados Empíricos), 

podem ser encontradas relações entre os atributos de um determinado realce e o valor de 

diluição obtido. Desta forma, poderá ser considerado, desde a análise econômica dos 

realces, um valor de diluição variável a depender das suas características, aumentando a 

assertividade desta etapa. Realces com menor diluição estimada serão priorizados em 

relação aos com maior diluição, pois os custos associados serão menores, o que tende a 

reduzir a diluição média obtida no momento de executar a lavra. 
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7 CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

 

A diluição não planejada tem um impacto significante nos custos de uma mina 

subterrânea de veios estreitos, podendo inclusive inviabilizar a lavra de determinadas 

porções do depósito.. Portanto, alternativas para aumentar a previsibilidade da diluição 

operacional nos realces a serem lavrados e para reduzi-la são essenciais para garantir a 

competitividade de minas com essas características. 

 

Este estudo contribuiu para o aumento da previsibilidade deste índice na mina Córrego 

do Sítio e para auxiliar na compreensão das principais causas de uma diluição não 

planejada alta em lavras estreitas com características similares. Pôde-se observar que, 

no caso de uma lavra de veios estreitos, alguns parâmetros particulares podem controlar 

a diluição operacional, sendo estes diferentes dos utilizados tradicionalmente no método 

empírico do gráfico de estabilidade. 

 

Foi definido o parâmetro espessura diluída equivalente (Ed), que pode ser útil para a 

mensuração da diluição não planejada em lavras com características similares às de 

Córrego do Sítio. Este índice, ao contrário do ELOS, que é contabilizado somente em 

uma das faces escolhida, consistirá em uma aproximação da soma da diluição linear no 

hanging wall e foot wall, conforme indicado esquematicamente na Figura 5.1, 

facilitando a sua aplicação para fins práticos. 

 

As análises de correlação indicaram que dentre os parâmetros com uma correlação 

estatisticamente significante com a diluição ou com a Ed, os que apresentaram uma 

maior correlação linear foram os seguintes, em ordem decrescente: 

 

Diluição: UI > LUGIhw > Ep > FEhw 

Espessura Diluída (Ed): LGi > Ep > Série 200 > A > Mina CB > σv > Série 300 > 

ICEGs > Mina CV > α 

 

Foram obtidas duas equações de regressão para estimativa da diluição operacional nos 

planos de produção de curto e longo prazo de Córrego do Sítio (Equação 7.1 e 7.2) e os 

intervalos de predição destas estimativas (Figura 5.4 e 5.5). Para a obtenção destas 
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equações foram simuladas 402 combinações de variáveis preditoras. A equação obtida 

para aplicação no curto prazo apresenta um erro de estimativa menor (r2 previsto maior), 

mas contem um número maior de variáveis preditoras e é mais adequada, portanto, para 

os estágios mais avançados do empreendimento mineiro, em que mais dados sobre o 

realce estão disponíveis. Enquanto que a equação de regressão a ser utilizada no longo 

prazo tem um número menor de dados de entrada e poderia ser aplicada também em 

outras minas de veios estreitos com características similares. 

 

DiluiçãoCP  (%) = 
'0,051+0,0391×LGi+0,536×Série 200+0,01184×α+0,0702×Ep,×100

Ep
 

(7.1) 

onde DiluiçãoCP é a diluição não planejada a ser estimada no planejamento de curto  

 prazo. 

 LGi é a Largura da galeria inferior; 

 Série 200 é a série do realce, que apresenta valor igual a 1 se pertencer a esta 

 série e 0 se pertencer a outra; 

 α é o ângulo entre a foliação e o hanging wall do realce; 

 Ep é a espessura do realce planejado ou modelo de reserva. 

 

 

DiluiçãoLP (%) =
'0,376+0,0554 ×LGi+0,0386 ×Ep,2

×100

Ep
                  (7.2) 

onde DiluiçãoLP é a diluição não planejada a ser estimada no planejamento de longo 

 prazo ou em minas com características similares. 

 

Posteriormente, foi elaborado um diagrama de causa e efeito, destacando os principais 

fatores, nas diversas fases de uma lavra de veios estreitos, que podem influenciar na 

variação da diluição não planejada. Este diagrama poderá ser utilizado como um manual 

prático para identificação de oportunidades de melhoria em cada etapa de construção do 

realce, de modo a reduzir a diluição operacional obtida. 

 

Como sugestão para pesquisas futuras, pode-se citar a realização de análises estatísticas 

com os parâmetros definidos nesta pesquisa em ambientes subterrâneos distintos aos 

aqui utilizados, permitindo a aplicação das equações de regressão em uma maior 
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variedade de situações. Análises probabilísticas ou correlações estatísticas diferentes das 

aplicadas neste estudo também podem ser avaliadas. 
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Anexo I - Classificação e Caracterização de Maciços Rochosos 

 

As classificações de maciços rochosos são utilizadas para avaliar a condição de 

estabilidade de escavações subterrâneas ou a céu aberto quando poucas informações 

ainda estão disponíveis sobre o maciço rochoso, o regime de tensões e o regime 

hidrológico. Como citado por Hoek (2005), as metodologias de classificação podem ser 

utilizadas como um check-list para garantir que toda informação relevante seja 

considerada. 

 

A seguir serão detalhados os sistemas de classificação Q (Barton et al., 1974), RMR 

(Bieniawski, 1989) e o sistema de caracterização GSI (Hoek et al.., 2013). 

 

A classificação Q (Rock Tunnelling Quality Index) foi proposta por Barton et al. (1974) 

do Norwegian Geotechnical Institute para a determinação das características do maciço 

rochoso e para estimar a necessidade de suporte em túneis Hoek et al. (2005). O índice 

Q varia em uma escala logarítmica de 0,001 a 1000 e é definido pela equação abaixo. 

Os detalhes para a obtenção de cada um destes parâmetros são representados na Tabela 

I.1 deste Anexo. 

 

Q =
RQD

Jn
 X 

Jr

Ja
 X 

Jw

SRF
                                       (I.1) 

 

 

onde RQD é à designação de qualidade da rocha; 

 Jn é o número relativo à quantidade de famílias de descontinuidades; 

 Jr é o número relativoà a rugosidade das descontinuidades; 

 Ja é o número relativo à alteração das descontinuidades; 

 Jw é o fator de redução pela presença de água; 

 SRF é o fator de redução para a tensão. 

 

O primeiro coeficiente (RQD/Jn) representa a estrutura do maciço rochoso e é uma 

medida aproximada do tamanho dos blocos. O segundo fator (Jr/Ja) representa a 

rugosidade e a características de atrito das descontinuidades. Já o terceiro fator 

(Jw/SRF) refere-se à condição de tensões atuantes, seja esta a atuante no entorno do 
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maciço rochoso ou devido à pressão de água. Já o índice Q', denominado de Rock 

Tunnelling Quality Index Modifciado, utilizado para caracterizar o maciço rochoso, mas 

sem considerar os efeitos da água e da tensão é calculado de acordo com a fórmula a 

seguir: 

 

Q′ =
RQD

Jn
 X 

Jr

Ja
                                          (I.2) 

 

 

A classificação RMR (Rock Mass Rating) foi proposta inicialmente por Bieniawski 

(1976) e posteriormente foram realizadas algumas modificações nas notas de cada 

parâmetro (Bieniawski, 1989). O RMR é composto pelos seis parâmetros a seguir: 

 

1. Resistência a compressão uniaxial da rocha. 

2. Rock Quality Designation (RQD). 

3. Espaçamento das descontinuidades. 

4. Condição das descontinuidades 

5. Condição de água 

6. Orientação das descontinuidades 

 

Após a obtenção da nota relativa a cada um destes seis parâmetros por meio da Tabela 

I.2, estes são somados para a obtenção da classificação RMR. 

 

O sistema de caracterização do maciço rochoso Geological Strength Index (GSI) foi 

desenvolvido na engenharia de rochas para atender à necessidade de inputs válidos, 

particularmente para aqueles relacionados às propriedades do maciço rochoso, que são 

necessários como input em análises numéricas ou em soluções analíticas para o projeto 

de túneis ou fundações em rocha Este sistema foi desenvolvido especificamente para 

estimar as propriedades do maciço rochoso ao invés de ser realizado para o reforço e 

suporte de túneis (Marinos et al., 2005). Em 2013, foi proposta uma modificação na 

tabela do GSI por Hoek et al. (2013), a qual foi utilizada nesta pesquisa para estimar 

este índice e está apresentada na Figura I.1. 
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Tabela I. 1 - Classificação dos parâmetros individuais utilizados para a obtenção do Q - Rock 

Tunnelling Quality Index (Barton et al., 1974). 

 

DESCRIÇÃO VALOR

1.Rock Quality Designation RQD

A. Muito Ruim 0 - 25

B. Ruim 25 - 50

C. Média 50 - 75

D. Boa 75 - 90

E. Excelente 90 - 100

2. Número de Famílias de Juntas Jn

A. Maciço, nenhum ou poucas juntas 0,5 - 1,0

B. Uma família de juntas 2

C. Uma família de juntas mais juntas aleatórias
3

D. Duas famílias de juntas 4

E. Duas famílias de juntas mais juntas aleatórias
6

F. Três famílias de juntas 9

G. Três famílias de juntas mais juntas aleatórias
12

H. Quatro ou mais famílias de juntas, juntas 

aleatórias, muito fraturado, poliedros irregulares

15

I. Rocha fragmentada, "brita" 20

3. Índice de rugosidade 

a. paredes das juntas em contato                        b. 

paredes com menos de 10 cm de cisalhamento

A. Juntas descontínuas 4
B. Rugosa e irregular, ondulada 3

C. Lisa e ondulada 2

D. Estrias de fricção e onduladas 1,5

E. Rugosa ou irregular, plana 1,5

F. Lisa e Plana 1,0

G. Estrias de fricção e plana 0,5

c. sem contato entre as paredes, zona cisalhada

H. Zona contendo argilo-minerais com espessura 

suficiente para impedir contato entre paredes.

1,0 (nominal)

J. Arenosa ou fragmentada com espessura 

suficiente para impedir contato entre paredes

1,0 (nominal)

4. Índice de Alteração Ja ør (º)

a. contato entre paredes

A. Selada, duro, impermeável, preenchida por 

quartzo, calcita, etc.
 0,75

B. Paredes sãs, superfície descolorida somente
1,0 25 - 35

C. Paredes pouco alteradas, sem minerais 

brandos recobrindo, sem argila e roca 

desintegrada

2,0 25 - 30

D. Paredes com silte ou areno-argilosas, pouca 

argila
3,0 20 - 25

E. Minerais brandos com baixo atrito, 

argilominerais, caolinitas ou micas. Também 

clorita, talco, gipsita, etc. e pouca quantidade de 

inerais expansivos.

4,0 8-16

NOTAS

1. Quando o valor de RQD obtido for ≤ 10 

(incluindo 0), um valor nominal de 10 deve 

ser utilizado para se calcular o Q.

2. Intervalor de RQD de 5 em 5 são 

suficientemente precisos.

1. Para intersecções, utilizar (3 x Jn)

2. Para emboques utilizar (2 x Jn)

1. Somar 1,0 se o espaçamento médio das 

juntas principais for maior que 3 m

2. Jr = 0,5 pode ser utilizado para juntas 

planares, estriadas e com lineações, sendo 

que a lineações orientam a direção da menor 

resistência

1. Valores de ør, o 

ângulo de atrito 

residual, tem como 

objetivo um guia 

aproximado às 

propriedades 

mineralógicas dos 

produtos de 

alteração, se 

presentes
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Tabela I.1 (continuação) - Classificação dos parâmetros individuais utilizados para a obtenção 

do Q - Rock Tunnelling Quality Index (Barton et al., 1974). 

 

b. paredes com menos de 10cm de 

cisalhamento, preenchimento fino

F. Partículas arenosas, sem argilo minerais, rocha 

decomposta, etc.
4,0 25 - 30

G. Argila rígida dura, cont[inua, porém com 

espessura ≤ 5 mm
6,0 16 - 24

H. Argila pouco a mediamente consolidada, 

cont[inua, porém com espessura ≤ 5 mm
8,0

12 - 16

J. Argilo minerais expansivos, esmectitas, 

montmorillonita, etc., contínua, porém ≤ 5 mm; 

valor de Ja dependerá da % de argila expansiva e 

acesso à água, etc.

8,0 - 12,0

6 - 12

c. sem contato entre as paredes, zona cisalhada

K/L/M. Zonas ou bnadas desintegradas, rocha 

fragmentada e argila, ver G, H, J

6,0/8,0/            8,0 

- 12,0 6 - 24

N. Zonas ou bandas de silte ou argilo-arenosas e 

pouco argilo-minerais, dura
5,0

O/P/Q. Espessa, contínua, zona ou banda de 

argila, ver G, H, J, para descrição.
10/13/13 - 20

A. Escavação seca ou gotejamento < 5 l/min 

localmente
1,0 < 1,0

B. Vazão média ou pressão, pode lavar o 

preenchimento
0,66 1,0 - 2,5

C. Vazão alta ou alta pressão em rocha 

competente e juntas não preenchidas
0,5 2,5 - 10

D. Vazão Alta ou Pressão alta 0,33 2,5 - 10

E. Excepcionalmente altos fluxo ou pressão após 

detonação diminuindo com o tempo
0,2 - 0,1 >10

6. Stress Reduction Factor SRF

a. zonas de fraqueza interceptando a escavação, 

as quais poderão causar queda de blocos de 

rocha quando o túnel é escavado

A. Múltiplas ocorrências de zonas fracas 

contendo argila ou rocha quimicamente 

desintegrada, muito material solto na superfície 

da rocha

10

B. Única zona de fraqueza com argila ou rocha 

desintegrada (profundidade ≤ 50 m)
5

C. Única zona de fraqueza com argila ou rocha 

desintegrada (profundidade ≥ 50 m)
2,5

D. Múltiplas zonas cisalhadas e rocha 

competente, sem argila; material solto na 

superfície da rocha; qualquer profunidade.

7,5

E. Única zona cisalhada em rocha competente, 

sem argila (profundidade ≤ 50 m)

5,0

F. Única zona cisalhada em rocha competente, 

sem argila (profundidade ≥ 50 m)

2,5

G. Fragmentada, juntas abertas, muito fraturada, 

"brita" 5,0

5. Fator de Redução devido a presença de água

1. Reduzir os valores de SRF em 25 - 50%  se 

zonas de cisalhamento importantes 

influenciam mas não interceptam a 

escavação

2. Para campos  de tensão fortemente 

anisotrópicos (se medidos): quando 

5≤σ₁/σ₃≤10, reduzir σc e σt para 0,8σc e 0,6σt. 

Em que σc= resistencia a compressão simples 

e σt = resistência a tração (carga pontual) e  

σ₁ e σ₃ são os esforços maior e menor, 

respectivamente.

2. Problemas 

especiais causados 

pela formação de gelo 

não são considerados

Jw

Pressão de água 

aproximada (kgf/cm2)

1. Fatores C a F são 

estimados. Aumentar 

Jw se forem instalados 

drenos

F. Pressão ou fluxo excepcionalmente altos 0,1 - 0,05 >10
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Tabela I.1 (continuação) - Classificação dos parâmetros individuais utilizados para a obtenção 

do Q - Rock Tunnelling Quality Index (Barton et al., 1974).

 

b. rocha competente; problemas de tensão do 

maciço
σc/σ₁ σt/σ₁

H. Baixa tensão, próxima a superfície 2,5 > 200 > 13

J. média tensão, condições favoráveis de tensão
1,0 200 - 10 13 - 0,66

K. Tensão alta 0,5 - 2 10 - 5 0,66 - 0,33

L. Moderado desplacamento em rocha maciça
5 - 10 5 - 2,5 0,33 - 0,16

M. Desplacamento e explosão de rocha em rocha 

maciça, após poucos minutos
10 - 20 < 2,5 < 0,16

c. Squeezing rock: fluxo de rocha incompetente 

causado por altas pressões de rocha

N. Moderada pressão de squeesing de rocha
5 - 10

O. Alta pressão de squeezind de rocha 10 - 15

d. expansibilidade de rochas: expansão química 

dependendo da presença de água

P. Moderada expansibilidade e conseguente 

pressão de rocha
5 - 10

R.Intensa expansabilidade e consequente pressão 

de rocha
10 - 15

5. As resistências a compressão e a tração (σc e σt) da rocha intacta deve ser avaliada em condições saturadas, se 

isto for apropriado para as condições in situ  presentes ou futuras. Uma estimativa bastante conservadora deve ser 

feita para as rochas que se deterioram quando expostas a umidade ou condições saturadas.

3. Poucos casos em que a prefundidade do 

crown pillar  é menor que a largura do vão. 

Sugere-se aumentar o SRF de 2,5 para 5 

nesses casos (ver caso H).

NOTAS ADICIONAIS PRA USO DESTAS TABELAS

Ao se fazer estimativas da qualidade (Q) do maciço rochso, os seguintes procedimentos devem ser seguidos além 

das notas listadas nas tabelas:

1. Quando testemunhos de sondagem não estão disponíveis, o RQD pode ser estimado pelo número de juntas por 

unidade de volume, em que o número de juntas por metro de cada junta é somado. Uma relação simples pode ser 

usada para converter este número para o RQD em maciços rochosos não argilosos: RQD = 115 - 3,3Jv (aprox), onde 

Jv = total de número de juntas por m³ (0 < RQD <100 para 35 > Jv > 4,5).

2. O parâmetro Jn, que representa o número de famílias de fraturas, será frequentemente afetado pela presença 

de foliação, xistosidade, clivagem ardosiana ou acamamento, etc. Se fortemente desenvolvidas, estas “juntas” 

paralelas obviamente devem ser contadas como uma família de juntas completa. Entretanto, se existirem poucas 

“juntas” visíveis, ou se apenas ocasionalmente ocorrerem quebras no testemunho de rocha devido a essas feições, 

então será mais apropriado conta-las como “juntas aleatórias” quando estimando Jn .

3. Os parâmetros Jr e Ja (representando a resistência ao cisalhamento) devem ser referentes a mais fraca família de 

descontinuidades ou família preenchida por argila na porção analisada. Entretanto, se a família de 

descontinuidades com valor mínimo de Jr/Ja possuir orientação favorável a estabilidade, então uma segunda família 

de descontinuidade menos favorável pode algumas vezes ser mais significante, e ser valor mais elevado de Jr/Ja 

deve ser utilizado para avaliar o Q. O valor de Jr/Ja deve ser referente a superfície mais provável de gerar ruptura.

4. Quando uma massa rochosa contém argila, o fator SRF para alívio de carga deve ser avaliado. Em tais casos a 

resistência da rocha intacta é de pouco interesse. Entretanto, quando as juntas são poucas e argila ausente, a 

resistência da rocha intacta pode se tornar o elo mais fraco, a estabilidade então dependerá da razão tensão na 

rocha/resistência da rocha. Um campo de tensão fortemente anisotrópico é desfavorável a estabilidade e é 

considerado superficialmente na nota 2 da tabela sobre avaliação do fator de redução devido aos esforços.
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Tabela I. 2 - Tabela para classificação pelo Rock Mass Rating (Lima, 2016 - Adaptado de Bieniawski, 1989). 
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Tabela I. 2 (continuação) - Tabela para classificação pelo Rock Mass Rating (Lima, 2016 - Adaptado de Bieniawski, 1989). 
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Figura I. 1 - Gráfico utilizado para estimar o parâmetro GSI (Lins et al., 2015 - Adaptado de 

Hoek et al., 2013). 
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Apêndice A - Banco de Dados de Realces 

Tabela A. 1 - Banco de dados de realces - Parâmetros locacionais. 

 

Mina Nível Corpo Série 200 Direção Nº Stope
Profund. 

(m)

1 jan/15 LJ 648 300S 300 0 S 4 317

2 jan/15 LJ 648 300S 300 0 S 3 317

3 jan/15 CB 673 315N 300 0 N 1 267

4 jan/15 CB 492/512 102S 100 0 S 2 438

5 fev/15 CV 628 330N 300 0 N 1 237

6 mar/15 CB 628/643 303S 300 0 S 1 305

7 abr/15 CB 492/512 211S 200 1 S 1 438

8 abr/15 CV 628/648 330N 300 0 N 2 227

9 mai/15 CB 464 211N 200 1 N 1 476

10 mai/15 LJ 726 300N 300 0 N 1 239

11 mai/15 LJ 668/688 300S 300 0 S 1 287

12 mai/15 LJ 560/580 110N 100 0 N 1 395

13 jun/15 CB 492/512 355N 300 0 N 1 438

14 jul/15 LJ 668 300S 300 0 S 2 297

15 jul/15 CB 673 300N 300 0 N 1 267

16 jul/15 CV 696 330N 300 0 N 1 169

17 ago/15 CB 464 211N 200 1 N 2 476

18 ago/15 CB 464 211S 200 1 S 1 476

19 ago/15 CB 464 102S 100 0 S 1 476

20 ago/15 LJ 648/668/688 300S 300 0 S 4 297

21 set/15 CB 512 211S 200 1 S 1 428

22 set/15 CV 628 330S 300 0 S 1 237

23 set/15 CV 628 330S 300 0 S 2 237

24 out/15 LJ 600/620 300N 300 0 N 1 355

25 out/15 CB 739/724 200N 200 1 N 1 209

26 nov/15 LJ 580 110N 100 0 N 1 385

27 nov/15 CV 607 330S 300 0 S 1 258

28 dez/15 LJ 600 110S 100 0 S 1 365

29 dez/15 LJ 560 300N 300 0 N 2 405

30 dez/15 CB 739 300N 300 0 N 1 201

31 jan/16 CB 492 200S 200 1 S 1 448

32 jan/16 CB 512 102S 100 0 S 1 428

33 jan/16 LJ 560/580 300S 300 0 S 1 395

34 jan/16 LJ 600 110S 100 0 S 2 365

35 jan/16 CV 607 330S 300 0 S 3 258

36 fev/16 LJ 560/580 300N 300 0 N 4 395

37 fev/16 CV 628 330S_face 300 0 S 1 237

38 fev/16 CV 607 330S 300 0 S 4 258

39 fev/16 LJ 560/580 300N 300 0 N 3 395

40 mar/16 CB 739 200S 200 1 S 1 201

Parâmetros Locacionais

nº Mês-Ano
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Tabela A. 1 (continuação) - Banco de dados de realces - Parâmetros locacionais. 

 

 

 

 

Mina Nível Corpo Série 200 Direção Nº Stope
Profund. 

(m)

41 mar/16 CB 739 200S 200 1 S 2 201

42 mar/16 LJ 560/580 300N 300 0 N 5 395

43 abr/16 CB 512 102S 100 0 S 2 428

44 abr/16 CB 512 211N 200 1 N 1 428

45 abr/16 LJ 560/580 300N 300 0 N 6 395

46 abr/16 CV 628 330S_face 300 0 S 2 237

47 mai/16 CB 739 200S 200 1 S 3 201

48 mai/16 CV 628 330S_face 300 0 S 3 237

49 jun/16 LJ 560/580 300S 300 0 S 3 395

50 jun/16 CV 607 330S_face 300 0 S 3 258

51 jun/16 CV 628 330S_face 300 0 S 4 237

52 jul/16 CB 600 300N 300 0 N 1 340

53 jul/16 CB 484 211N 200 1 N 2 456

54 jul/16 CV 589 330N 300 0 N 1 276

55 ago/16 LJ 600 300S_LE 300 0 S 1 365

56 ago/16 LJ 600 300S_LD 300 0 S 1 365

57 ago/16 LJ 539 310S 300 0 S 1 426

58 ago/16 CV 607 330S_face 300 0 S 5 258

59 set/16 CB 739/757 300S 300 0 S 1 192

60 set/16 LJ 539 310S 300 0 S 2 426

61 out/16 CV 607 330N 300 0 N 4 258

62 out/16 CV 589 330S 300 0 S 1 276

63 out/16 LJ 580 300S 300 0 S 1 385

64 nov/16 CB 600 300N 300 0 N 2 340

65 nov/16 CB 444 102S 100 0 S 2 496

66 nov/16 CV 607 330N 300 0 N 5 258

67 nov/16 CV 571 330N 300 0 N 1 294

68 dez/16 CB 600 355N 300 0 N 1 340

69 dez/16 CV 607 330N 300 0 N 6 258

70 dez/16 CV 589 330N 300 0 N 4 276

71 dez/16 CB 600 355N 300 0 N 2 340

72 dez/16 CV 589 330S 300 0 S 2 276

73 jan/17 LJ 668 160S 100 0 S 1 297

74 jan/17 LJ 620 310S 300 0 S 4 345

75 jan/17 CV 589/607 330N 300 0 N 5 267

76 jan/17 CV 550/549 330S 300 0 S 1 316

77 fev/17 CV 571 330S 300 0 S 1 294

Parâmetros Locacionais

nº Mês-Ano
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Tabela A. 2 - Banco da dados de realces - Parâmetros geométricos. 

 

Cego/Varado
Strike 

(m)

Altura Dip 

(m)

Hwdip 

(°)

RH 

(m)
Ep (m)

Lgi 

(m)

LGs 

(m)

UI 

(m/m)

LUGIhw 

(m)

LUGIfw 

(m)

LOGShw 

(m)

LOGSfw 

(m)

1 jan/15 Cego 34.0 16.7 67.4 5.9 5.1 4.7 - 0.8 0.9 -0.8 - -

2 jan/15 Cego 33.0 15.7 75.1 5.5 3.2 5.5 - 1.7 1.4 1.7 - -

3 jan/15 Cego 43.0 18.3 69.7 6.7 4.9 11.3 - 2.2 4.2 0.8 - -

4 jan/15 Varado 32.0 14.4 41.3 6.5 7.1 9.9 - 0.9 4.4 -3.6 - -

5 fev/15 Cego 78.7 12.0 71.1 5.5 2.4 4.9 - 2.0 2.5 0.1 - -

6 mar/15 Varado 35.2 18.5 62.8 6.5 2.3 5.0 4.4 1.8 1.7 -1.1 0.2 2.3

7 abr/15 Varado 19.0 26.0 70.0 5.6 6.8 8.6 6.6 1.1 2.3 0.1 2.0 1.4

8 abr/15 Varado 37.0 26.4 75.7 7.8 3.3 5.8 5.7 1.7 1.8 0.3 1.1 2.6

9 mai/15 Cego 35.7 17.0 75.8 5.9 3.1 5.6 - 1.8 1.4 1.5 - -

10 mai/15 Cego 35.0 16.2 58.1 6.2 2.7 5.3 - 1.7 4.0 -3.1 - -

11 mai/15 Varado 32.0 19.9 71.2 6.3 4.7 6.8 6.1 1.3 1.2 -0.4 -1.8 -0.6

12 mai/15 Varado 37.0 28.5 76.8 8.2 3.7 5.8 8.1 1.8 0.4 2.0 0.9 1.8

13 jun/15 Varado 24.0 26.4 67.7 6.5 2.6 5.3 6.0 2.0 3.6 -0.1 0.2 1.7

14 jul/15 Varado 34.5 20.3 81.2 6.4 5.5 6.3 6.6 1.2 1.0 1.6 0.3 0.6

15 jul/15 Varado 45.0 16.4 62.3 6.5 4.1 7.5 4.6 1.3 4.8 0.6 -0.2 2.2

16 jul/15 Cego 15.5 20.7 66.2 4.6 4.4 5.1 - 1.0 4.2 -4.5 - -

17 ago/15 Cego 16.6 15.6 53.9 4.5 3.1 4.8 - 1.3 3.2 -0.9 - -

18 ago/15 Cego 21.5 16.0 68.9 4.8 6.3 5.5 - 0.8 3.2 -1.4 - -

19 ago/15 Cego 25.0 21.1 57.9 6.2 2.8 6.6 5.7 2.0 3.5 -0.2 0.0 2.9

20 ago/15 Varado 60.0 39.6 66.5 12.6 6.1 5.4 5.8 0.8 0.2 -0.7 -2.7 1.7

21 set/15 Cego 14.5 17.4 69.2 4.1 2.5 5.9 - 2.2 4.0 0.3 - -

22 set/15 Varado 35.5 24.8 77.5 7.4 3.2 5.6 4.9 1.6 1.2 0.3 -0.5 2.0

23 set/15 Varado 63.0 20.3 72.0 8.0 5.2 6.9 4.9 1.1 1.9 0.9 -1.0 1.5

24 out/15 Varado 46.5 24.5 75.1 8.2 5.0 6.0 5.5 1.1 1.3 -0.3 0.3 1.2

25 out/15 Varado 20.5 22.1 40.7 6.4 2.7 5.3 1.3 - - -3.5 5.0

26 nov/15 Cego 33.0 10.1 83.0 3.9 3.9 7.0 - 1.8 2.9 0.6 - -

27 nov/15 Cego 35.0 14.6 76.6 5.3 2.8 5.2 - 1.8 2.5 0.0 - -

28 dez/15 Cego 24.0 13.9 73.1 4.5 2.3 5.7 - 2.3 1.8 1.8 - -

29 dez/15 Varado 24.0 24.9 71.0 6.3 5.7 5.7 5.5 0.9 2.4 -2.2 -0.3 0.3

30 dez/15 Cego 23.0 9.3 54.5 3.8 3.0 5.1 - 1.4 3.8 -0.5 - -

31 jan/16 Cego 9.8 21.0 77.5 3.4 5.8 8.5 - 1.4 4.4 -1.0 - -

32 jan/16 Cego 29.9 16.8 51.6 6.2 6.6 7.7 - 0.9 4.7 -4.5 - -

33 jan/16 Varado 54.4 22.5 84.7 8.0 2.3 4.8 4.8 2.1 1.8 1.8 1.0 1.9

34 jan/16 Cego 39.0 17.8 78.2 6.2 4.8 6.9 - 1.4 1.4 2.4 - -

35 jan/16 Cego 34.0 13.8 78.2 5.0 4.9 5.6 - 1.1 0.8 -0.1 - -

36 fev/16 Varado 24.0 25.4 74.2 6.3 4.4 5.9 5.4 1.2 2.1 0.1 0.0 1.2

37 fev/16 Cego 51.0 19.4 76.7 7.2 2.3 5.0 - 2.1 2.6 0.4 - -

38 fev/16 Cego 63.0 15.1 79.7 6.2 7.8 6.8 - 0.9 1.5 -1.6 - -

39 fev/16 Varado 26.5 25.0 73.7 6.6 2.8 6.1 5.2 1.9 2.3 1.1 1.1 1.4

40 mar/16 Cego 11.0 19.6 81.5 3.5 4.3 5.5 - 1.3 0.5 2.4 - -

41 mar/16 Cego 65.8 13.7 64.7 6.2 3.9 5.8 - 1.3 2.3 0.2 - -

42 mar/16 Varado 34.0 26.8 70.2 7.8 4.3 5.7 6.2 1.3 2.9 -1.5 -0.2 1.4

43 abr/16 Cego 29.1 14.9 44.9 6.1 2.3 10.1 - 3.1 7.9 -1.2 - -

44 abr/16 Cego 51.0 22.3 78.7 7.9 6.4 6.0 - 0.9 2.7 -1.1 - -

45 abr/16 Cego/Varado 49.2 19.5 68.6 7.3 3.3 6.0 - 1.7 2.7 0.8 - -

46 abr/16 Cego 32.0 19.9 70.1 6.4 1.7 5.7 - 3.2 3.4 0.9 - -

47 mai/16 Cego 19.0 16.8 46.5 5.2 2.9 5.2 - 1.3 2.0 -0.2 - -

48 mai/16 Cego 28.0 19.5 72.6 5.9 2.0 4.7 - 2.2 2.5 0.7 - -

49 jun/16 Varado 23.0 24.0 80.2 5.9 6.0 6.1 4.7 0.9 -2.4 1.2 -1.8 2.9

50 jun/16 Cego 42.0 14.0 68.9 5.5 2.2 5.3 - 2.3 3.7 0.3 - -

51 jun/16 Cego 81.0 16.0 73.7 6.9 2.3 5.0 - 2.1 1.9 1.4 - -

52 jul/16 Cego 47.0 19.2 55.9 7.8 6.0 5.0 0.7 -2.2 -0.1 - -

53 jul/16 Cego 16.9 16.4 45.5 4.9 4.3 10.3 - 1.7 5.4 2.0 - -

54 jul/16 Cego/Varado 75.0 19.2 75.8 7.8 3.2 6.9 5.6 1.9 1.9 0.1 0.5 1.7

55 ago/16 Cego 26.0 11.4 74.8 4.1 1.7 5.8 - 3.3 2.0 0.4 - -

nº Mês-Ano

Parâmetros Geométricos
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Tabela A. 2 (continuação)  - Banco da dados de realces - Parâmetros geométricos. 

 

 

 

  

Cego/Varado
Strike 

(m)

Altura Dip 

(m)

Hwdip 

(°)

RH 

(m)
Ep (m)

Lgi 

(m)

LGs 

(m)

UI 

(m/m)

LUGIhw 

(m)

LUGIfw 

(m)

LOGShw 

(m)

LOGSfw 

(m)

56 ago/16 Cego 49.0 7.7 77.6 3.4 2.0 5.5 - 2.7 3.3 1.0 - -

57 ago/16 Cego 27.0 16.4 77.7 5.2 4.2 5.8 - 1.4 2.0 0.1 - -

58 ago/16 Cego 34.5 14.1 77.5 5.1 2.7 5.0 - 1.8 2.2 0.2 - -

59 set/16 Cego 37.0 11.2 73.8 4.4 5.8 5.6 - 0.9 1.7 -1.5 - -

60 set/16 Cego 28.2 14.4 75.2 4.9 6.7 5.1 - 0.7 -1.7 -0.2 - -

61 out/16 Cego 49.0 19.3 69.7 7.2 2.3 5.0 - 2.0 2.6 0.2 - -

62 out/16 Cego/Varado 69.8 23.0 70.8 9.0 3.1 4.9 5.0 1.5 1.8 1.0 0.4 1.0

63 out/16 Cego/Varado 45.0 26.2 78.4 8.4 5.6 5.3 5.7 1.0 0.9 -0.5 0.0 1.3

64 nov/16 Cego 45.0 16.0 60.9 6.5 2.8 5.7 - 1.8 3.3 0.2 - -

65 nov/16 Cego 20.0 17.0 52.5 5.2 3.1 5.6 - 1.4 3.5 -2.1 - -

66 nov/16 Cego 39.0 15.0 70.8 5.6 2.1 5.5 - 2.5 2.5 0.7 - -

67 nov/16 Varado 32.0 23.0 73.7 6.9 4.6 6.2 5.1 1.2 0.8 0.6 0.6 0.6

68 dez/16 Cego 27.0 21.4 79.3 6.0 3.8 7.0 - 1.8 2.2 1.3 - -

69 dez/16 Cego 41.0 16.0 75.3 5.9 2.2 5.8 - 2.5 2.2 1.5 - -

70 dez/16 Varado 18.0 24.9 79.0 5.3 2.3 4.9 5.7 2.3 2.7 0.2 1.6 2.2

71 dez/16 Varado 15.0 26.2 68.4 4.9 3.3 5.0 4.9 1.4 2.3 -1.3 0.8 0.1

72 dez/16 Varado 59.0 22.8 79.7 8.3 3.2 5.3 5.4 1.6 2.4 0.7 0.4 2.2

73 jan/17 Cego 41.0 19.7 77.1 6.8 1.5 5.4 - 3.4 2.2 1.7 - -

74 jan/17 Cego 44.0 8.7 75.0 3.7 3.8 5.8 - 1.5 3.2 2.7 - -

75 jan/17 Varado 57.0 25.0 71.8 9.0 2.2 5.2 5.4 2.3 2.4 1.4 0.3 3.6

76 jan/17 Cego 121.5 14.4 76.9 6.6 3.6 4.7 - 1.3 1.4 0.2 - -

77 fev/17 Varado 27.3 22.8 77.6 6.3 2.2 4.8 4.6 2.1 2.8 -0.2 0.7 1.2

nº Mês-Ano

Parâmetros Geométricos
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Tabela A. 3 - Banco de dados de realces - Parâmetros geológico-geotécnicos. 

 

Q' RMR GSI A B C N'
σv 

(Mpa)
α (°)

Mc/strike 

(m/m)

Mc/ton 

(m/tonne)

Mc/Ahw 

(m/m2)
ICEGs

1 jan/15 69.4 72.0 76.0 1.0 0.2 5.7 87.5 8.6 7.4 1.2 0.01 0.07 0.3

2 jan/15 34.6 70.5 74.0 1.0 0.2 6.5 43.7 8.6 16.2 2.9 0.02 0.18 0.2

3 jan/15 - - - 1.0 - 5.9 - 7.2 - 8.6 0.03 0.44 0.8

4 jan/15 40.2 68.0 65.0 0.7 0.2 3.5 20.0 11.8 8.8 43.6 - 2.00 1.0

5 fev/15 31.9 63.3 66.0 1.0 0.2 6.1 42.2 6.4 8.2 2.1 0.04 0.17 0.6

6 mar/15 - - - 1.0 - 5.3 - 8.2 - 2.4 0.03 0.11 0.0

7 abr/15 34.6 70.0 63.0 0.7 0.2 5.9 27.8 11.8 11.6 7.2 0.02 0.26 0.6

8 abr/15 19.7 58.0 60.0 1.0 0.2 6.5 25.6 6.1 11.7 0.0 0.00 0.00 0.4

9 mai/15 44.0 66.0 65.0 0.6 0.2 6.5 35.0 12.9 18.2 2.9 0.03 0.17 0.2

10 mai/15 95.9 73.7 75.7 1.0 0.2 4.8 92.6 6.5 10.1 5.8 0.05 0.30 0.9

11 mai/15 14.5 48.0 48.0 1.0 0.2 6.1 17.5 7.7 23.2 11.6 0.08 0.55 0.8

12 mai/15 59.1 66.0 71.3 0.8 0.2 6.6 59.7 10.7 14.5 15.8 0.09 0.54 0.5

13 jun/15 55.8 69.0 70.4 0.7 0.2 5.7 43.1 11.8 19.9 7.5 0.06 0.26 0.0

14 jul/15 58.2 71.5 74.0 1.0 0.2 7.1 82.4 8.0 13.8 0.0 0.00 0.00 0.3

15 jul/15 52.0 71.9 66.6 1.0 0.3 5.2 71.0 7.2 3.8 29.1 0.22 1.58 0.1

16 jul/15 59.86 68.0 66.3 1.0 0.2 5.6 66.7 4.6 14.1 17.0 0.10 0.75 0.6

17 ago/15 26.9 66.5 64.0 0.6 0.2 4.5 14.6 12.9 19.6 35.4 0.27 1.83 0.6

18 ago/15 14.4 67.0 63.0 0.6 0.2 5.8 10.9 12.9 8.7 3.0 0.01 0.17 0.4

19 ago/15 12.6 56.7 53.7 0.6 0.3 4.8 9.4 12.9 4.6 10.8 0.09 0.43 0.6

20 ago/15 59.8 72.0 76.0 1.0 0.2 5.6 77.3 8.0 6.9 23.2 - 0.54 0.4

21 set/15 34.20 70.0 70.0 0.7 0.2 5.9 27.8 11.6 12.3 8.0 0.09 0.43 0.4

22 set/15 38.7 71.3 69.3 1.0 0.2 6.7 59.5 6.4 7.0 1.3 0.01 0.05 0.0

23 set/15 24.3 66.5 65.0 1.0 0.2 6.1 34.7 6.4 6.8 6.4 0.03 0.30 0.2

24 out/15 42.7 68.0 62.7 0.9 0.2 6.5 54.1 9.6 7.2 0.0 0.00 0.00 0.6

25 out/15 17.8 55.0 58.5 1.0 0.2 3.5 12.3 5.6 17.3 6.6 0.08 0.19 0.8

26 nov/15 58.3 72.3 69.0 0.8 0.3 7.3 90.6 10.4 33.6 2.8 0.06 0.27 0.3

27 nov/15 46.0 70.3 64.3 1.0 0.2 6.6 60.8 7.0 29.8 4.5 0.06 0.30 0.2

28 dez/15 - - - 0.8 - 6.3 - 9.9 - 7.6 0.11 0.52 -

29 dez/15 39.0 72.0 66.0 0.7 0.2 6.0 35.4 10.9 9.7 21.0 0.07 0.80 0.7

30 dez/15 64.4 72.0 72.5 1.0 0.2 4.5 65.7 5.4 7.4 6.5 0.15 0.57 0.1

31 jan/16 36.4 64.0 65.7 0.7 0.2 6.7 32.0 12.1 13.5 10.4 0.05 0.48 0.3

32 jan/16 52.4 71.5 71.0 0.7 0.3 4.3 42.9 11.6 2.4 46.6 0.15 2.18 1.0

33 jan/16 19.8 65.3 56.0 0.8 0.2 7.4 22.4 10.7 29.2 0.8 0.01 0.03 0.0

34 jan/16 15.1 62.8 60.0 0.8 0.2 6.8 17.0 9.9 22.1 0.0 0.00 0.00 0.2

35 jan/16 18.2 54.5 57.0 1.0 0.2 6.8 25.1 7.0 9.5 4.1 0.03 0.29 0.5

36 fev/16 38.1 70.0 62.0 0.8 0.2 6.4 36.9 10.7 13.3 2.0 0.02 0.08 0.4

37 fev/16 22.5 63.8 57.8 1.0 0.2 6.6 29.8 6.4 13.2 18.9 0.16 0.95 0.7

38 fev/16 42.0 68.8 60.4 1.0 0.2 6.9 64.7 7.0 7.7 2.0 0.01 0.13 0.5

39 fev/16 71.3 72.0 68.3 0.8 0.2 6.3 80.3 10.7 6.6 8.7 0.08 0.33 0.1

40 mar/16 - - - 1.0 - 7.1 - 5.4 - 0.0 0.00 0.00 0.2

41 mar/16 45.5 61.5 59.8 1.0 0.2 5.4 49.4 5.4 12.1 17.2 0.20 1.14 0.8

42 mar/16 61.6 70.0 67.3 0.8 0.2 6.0 56.0 10.7 14.6 18.9 0.08 0.66 0.7

43 abr/16 18.5 70.0 63.0 0.7 0.2 3.8 9.6 11.6 11.7 57.6 0.49 2.74 0.6

44 abr/16 12.2 61.5 59.5 0.7 0.2 6.8 11.6 11.6 28.3 12.2 0.04 0.54 0.6

45 abr/16 59.1 70.6 69.0 0.8 0.2 5.8 58.2 10.7 7.7 8.5 0.08 0.41 0.7

46 abr/16 24.5 63.4 62.0 1.0 0.3 6.0 40.3 6.4 2.4 22.5 0.27 1.07 0.6

nº Mês-Ano

Parâmetros Geológico-Geotécnicos
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Tabela A.3 (continuação) - Banco de dados de realces - Parâmetros geológico-geotécnicos. 

 

  

Q' RMR GSI A B C N'
σv 

(Mpa)
α (°)

Mc/strike 

(m/m)

Mc/ton 

(m/tonne)

Mc/Ahw 

(m/m2)
ICEGs

47 mai/16 90.2 75.5 66.5 1.0 0.2 3.9 69.8 5.4 15.0 22.1 0.19 0.95 0.8

48 mai/16 17.0 61.0 60.0 1.0 0.2 6.2 22.1 6.4 9.0 17.4 0.21 0.85 0.2

49 jun/16 57.9 72.0 65.0 0.8 0.2 7.0 61.5 10.7 20.6 2.6 0.01 0.11 0.4

50 jun/16 17.4 65.0 - 1.0 0.3 5.8 27.3 7.0 3.1 18.6 0.28 1.24 0.1

51 jun/16 47.2 69.3 63.0 1.0 0.2 6.3 67.0 6.4 7.5 12.3 0.16 0.74 0.8

52 jul/16 39.4 68.0 64.0 0.9 0.2 4.6 33.0 9.2 10.3 4.0 0.01 0.17 0.1

53 jul/16 40.9 63.0 58.5 0.6 0.2 3.8 19.9 12.3 19.1 72.1 0.47 3.13 0.8

54 jul/16 10.4 57.7 59.7 1.0 0.2 6.5 13.6 7.5 13.4 14.6 0.12 0.74 0.6

55 ago/16 11.8 56.0 60.0 0.8 0.2 6.4 14.0 9.9 7.8 4.5 0.03 0.38 0.1

56 ago/16 32.7 68.3 60.3 0.8 0.2 6.7 36.6 9.9 22.6 0.0 0.00 0.00 0.1

57 ago/16 8.4 64.0 56.5 0.7 0.2 6.7 7.9 11.5 10.4 5.0 0.04 0.30 0.2

58 ago/16 14.8 62.0 - 1.0 0.2 6.7 19.8 7.0 10.6 4.2 0.05 0.29 0.2

59 set/16 24.5 60.3 59.0 1.0 0.2 6.3 31.0 5.2 13.1 9.7 0.08 0.83 0.3

60 set/16 15.9 64.0 62.0 0.7 0.2 6.5 15.6 11.5 8.2 0.0 0.00 0.00 0.3

61 out/16 15.7 71.5 62.5 1.0 0.2 5.9 20.6 7.0 7.8 16.2 0.17 0.79 0.3

62 out/16 26.5 68.7 61.7 1.0 0.2 6.0 34.6 7.5 8.3 21.7 0.18 0.89 0.7

63 out/16 28.3 63.3 60.7 0.8 0.2 6.8 30.1 10.4 15.4 4.5 0.02 0.17 0.2

64 nov/16 13.5 69.0 63.0 0.9 0.2 5.1 14.4 9.2 6.8 20.5 0.17 1.12 0.0

65 nov/16 31.6 68.0 65.6 0.6 0.2 4.3 16.0 13.4 20.2 27.3 0.24 1.27 0.9

66 nov/16 17.8 62.5 60.0 1.0 0.2 6.0 25.4 7.0 6.3 5.5 0.08 0.35 0.3

67 nov/16 8.1 60.3 59.3 1.0 0.2 6.3 11.4 7.9 7.7 30.2 0.16 1.26 0.5

68 dez/16 14.0 60.3 60.7 0.9 0.2 6.9 17.5 9.2 11.7 4.1 0.02 0.19 0.1

69 dez/16 16.1 56.5 57.5 1.0 0.2 6.5 21.7 7.0 9.2 17.1 0.27 1.03 0.3

70 dez/16 15.6 63.5 61.5 1.0 0.2 6.9 21.4 7.5 15.1 16.5 0.17 0.65 0.4

71 dez/16 19.5 58.0 65.0 0.9 0.2 5.8 20.4 9.2 17.5 8.4 0.05 0.30 0.2

72 dez/16 60.6 72.5 62.0 1.0 0.2 6.9 84.0 7.5 20.8 8.9 0.07 0.39 0.3

73 jan/17 10.7 60.3 58.3 1.0 0.2 6.7 17.0 8.0 6.2 9.5 0.11 0.47 0.1

74 jan/17 10.8 55.5 60.5 0.9 0.2 6.4 12.3 9.3 13.5 13.0 0.23 1.45 0.2

75 jan/17 12.7 56.5 60.0 1.0 0.2 6.1 15.6 7.2 10.5 14.2 0.15 0.54 0.5

76 jan/17 10.6 62.4 59.6 1.0 0.2 6.6 13.8 8.5 16.1 7.1 0.07 0.48 0.3

77 fev/17 9.5 54.7 61.3 1.0 0.2 6.7 14.7 7.9 7.0 11.5 0.10 0.49 0.6

nº Mês-Ano

Parâmetros Geológico-Geotécnicos
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Tabela A. 4 - Banco de dados de realces - Parâmetros relativos ao plano de perfuração e diluição 

de cada realce. 

 

PE 

(tonne/m)
FEhw FEfw

1 jan/15 2.6 0.8 0.4 13

2 jan/15 2.2 0.7 0.0 16

3 jan/15 3.4 0.3 0.6 42

4 jan/15 - 1.0 0.2 12

5 fev/15 1.7 0.2 0.4 33

6 mar/15 2.8 0.2 0.4 30

7 abr/15 3.5 0.5 0.1 32

8 abr/15 2.8 0.5 0.4 26

9 mai/15 2.2 0.7 0.0 23

10 mai/15 1.9 0.2 0.8 49

11 mai/15 2.9 0.4 0.7 27

12 mai/15 2.4 0.4 0.3 25

13 jun/15 4.5 0.0 0.3 51

14 jul/15 3.3 0.8 0.4 10

15 jul/15 - 0.6 0.4 22

16 jul/15 1.7 0.0 1.0 14

17 ago/15 3.5 0.7 0.8 33

18 ago/15 3.2 0.1 0.3 30

19 ago/15 4.7 0.4 0.4 12

20 ago/15 - - - 9

21 set/15 1.2 0.0 0.4 54

22 set/15 2.9 0.4 0.4 10

23 set/15 3.6 0.8 0.5 12

24 out/15 3.8 0.9 0.7 8

25 out/15 1.5 0.8 0.1 8

26 nov/15 2.2 0.0 0.5 23

27 nov/15 2.1 0.0 0.6 13

28 dez/15 3.7 0.7 0.4 24

29 dez/15 3.5 0.0 0.9 9

30 dez/15 1.7 0.0 0.8 16

31 jan/16 1.5 0.3 0.5 21

32 jan/16 2.8 0.0 1.0 14

33 jan/16 2.3 0.1 0.2 49

34 jan/16 2.8 0.8 0.3 20

35 jan/16 2.3 0.4 0.8 19

36 fev/16 2.3 0.0 0.5 8

37 fev/16 2.2 0.0 0.4 27

38 fev/16 2.9 0.5 0.9 10

39 fev/16 2.1 - - 21

40 mar/16 1.6 0.9 0.0 7

41 mar/16 2.6 0.3 0.4 45

42 mar/16 3.4 0.2 0.9 19

43 abr/16 2.2 0.1 0.6 46.3

44 abr/16 2.7 0.3 0.5 32.3

45 abr/16 2.4 0.2 0.7 22.8

46 abr/16 1.3 0.0 0.1 34.4

nº Mês-Ano
Diluição 

(%)

Parâmetros

Plano de Perfuração
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Tabela A. 4 (continuação) - Banco de dados de realces - Parâmetros relativos ao plano de 

perfuração e diluição de cada realce. 

 

 

PE 

(tonne/m)
FEhw FEfw

47 mai/16 1.8 - - 12.3

48 mai/16 1.3 0.0 0.6 35.0

49 jun/16 3.1 1.0 0.4 32.0

50 jun/16 1.7 0.2 0.5 27.7

51 jun/16 2.4 0.4 0.2 18.2

52 jul/16 2.6 0.8 0.5 13.9

53 jul/16 1.8 0.9 0.0 25.0

54 jul/16 3.2 0.0 0.6 20.9

55 ago/16 2.5 0.7 0.4 9.8

56 ago/16 4.0 0.0 0.1 22.1

57 ago/16 2.3 0.1 0.3 20.6

58 ago/16 2.4 0.0 1.0 31.3

59 set/16 2.6 0.3 0.6 9.4

60 set/16 2.7 1.0 0.2 9.5

61 out/16 1.8 0.0 0.0 30.3

62 out/16 3.1 0.2 0.2 19.7

63 out/16 2.7 0.9 0.8 11.1

64 nov/16 3.0 0.0 0.3 20.7

65 nov/16 1.4 0.4 0.5 29.9

66 nov/16 1.8 0.0 0.0 16.1

67 nov/16 2.8 0.5 0.3 14.0

68 dez/16 2.3 0.3 0.2 13.7

69 dez/16 2.0 0.2 0.0 27.7

70 dez/16 3.4 0.0 0.8 27.6

71 dez/16 1.9 0.1 0.6 8.8

72 dez/16 3.0 0.3 0.2 17.2

73 jan/17 1.6 - - 24.8

74 jan/17 2.5 0.3 0.4 8.9

75 jan/17 2.3 0.2 0.0 34.0

76 jan/17 3.2 0.5 0.4 8.4

77 fev/17 2.1 0.0 0.3 10.5

nº Mês-Ano
Diluição 

(%)

Parâmetros

Plano de Perfuração
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Apêndice B - Imagens para Avaliação da Criticidade das Estruturas 

Geológicas Singulares 

Figura B 1 - Imagens para avaliação da criticidade das estruturas geológicas singulares. 
 

1 - LJ 648 300S (stope 4) 

 

 

2 - LJ 648 300S (stope 3) 

 
 

3 - CB 673 315N (stope 1) 

 

 

4 - CB 492/512 102S (stope 2) 

 
 

5 – CV 628 330N (stope 1) 

 

 

6 – CB 628/643 303S (stope 1) 

 

 

7 – CB 492_512 211S (stope 1) 

 

 

8 – CV 628_648 330N (stope 2) 
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Figura B.1 (continuação) - Imagens para avaliação da criticidade das estruturas geológicas 

singulares. 
 

9– CB 464 211N (stope 1) 

 

 

10 – LJ 726 300N (stope 1) 

 
 

11 – LJ 668_688 300S (stope 1) 

 

 

12 – LJ 560/580 110N (stope 1) 

 
 

13 – CB 492_512 355N (stope 1) 

 

 

14 – LJ 668 300S (stope 3) 

 
 

15 – CB 673 300N (stope 1) 

 

 

16 – CV 696 330N (stope 1) 

 
 

17 – CB 464 211N (stope 2) 

 

 

18 – CB 464 211S (stope 1) 
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Figura B.1 (continuação) - Imagens para avaliação da criticidade das estruturas geológicas 

singulares. 
 

19 – CB 464 102S (stope 1) 

 

 

20 – LJ 648_668 300S (stope 1) 

 
 

21 – CB 512 211S (stope 1) 

 

 

22 – CV 628_648 330S (stope 1) 

 

 

23 – CV 628_648 330S (stope 2) 

 

 

24 – LJ 600_620 300N (stope 1) 

 
 

25 – CB 739_724 200N (stope 1) 

 

 

26 – LJ 580 110N (stope 1) 

 

 

27 – CV 607 330S (stope 1) 

 

 

28 – LJ 600 110S (stope 1) 
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Figura B.1 (continuação) - Imagens para avaliação da criticidade das estruturas geológicas 

singulares. 
 

29 – LJ 560_580 300N (stope 1) 

 

 

30 – CB 739 300N (stope 1) 

 

 

31 – CB 492 200S (stope 1) 

 

 

32 – CB 512 102S (stope 1) 

 
 

33 – LJ 560/580 300S (stope 1) 

 

 

34 – LJ 600 110S (stope 2) 

 
 

35 – CV 607 330S (stope 3) 

 

 

36 – LJ 560/580 300N (stope 4) 
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Figura B.1 (continuação) - Imagens para avaliação da criticidade das estruturas geológicas 

singulares. 
 

37 – CV 628 330S_FACE (stope 1) 

 

 

38 – CV 607 330S (stope 4) 

 
 

39 – LJ 560/580 300N (stope 3) 

 

 

40 – CB 739 200S (stope 1) 

 
 

41 – CB 739 200S (stope 2) 

 

 

42 – LJ 560/580 300N (stope 5) 

 
 

43 – CB 512 102S (stope 2) 

 

 

44 – CB 512 211N (stope 1) 
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Figura B.1 (continuação) - Imagens para avaliação da criticidade das estruturas geológicas 

singulares. 
 

45 – LJ 560/580 300N (stope 6) 

 

 

46 – CV 628 330S (stope 2) 

 
 

47 – CB 739 200S (stope 3) 

 

 

48 – CV 628 330S (stope 3) 

 
 

49 – LJ 560/580 300S (stope 3) 

 

 

50 – CV 628 330S (stope 4) 

 
 

51 – CV 607 330S_FACE (stope 3) 

 

 

52 – CB 600 300N (stope 1) 
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Figura B.1 (continuação) - Imagens para avaliação da criticidade das estruturas geológicas 

singulares. 
 

53 – CB 484 211N (stope 2) 

 

 

54 – CV 589 330N (stope 1) 

 

 

55 – LJ 600 300S_LE (stope 1) 

 

 

56 – LJ 600 300S_LD (stope 1) 

 
 

57 – LJ 539 310S (stope 1) 

 

 

58 – CV 607 330S_FACE (stope 5) 

 

 

59 – CB 739_757 300S (stope 1) 

 

 

60 – LJ 539 310S (stope 2) 
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Figura B.1 (continuação) - Imagens para avaliação da criticidade das estruturas geológicas 

singulares. 
 

61 – CV 607 330N (stope 4) 

 

 

62 – CV 589 330S (stope 1) 

 

 

63 – LJ 580 300S (stope 1) 

 

 

64 – CB 600 300N (stope 2) 

 
 

65 – CB 444 102S (stope 2) 

 

 

66 – CV 607 330N (stope 5) 

 

 

67 – CV 571 330N (stope 1) 

 

 

68 – CB 600 355N (stope 1) 
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Figura B.1 (continuação) - Imagens para avaliação da criticidade das estruturas geológicas 

singulares. 
 

69 – CB 600 355N (stope 1) 

 

 

70 – CV 589 330N (stope 4) 

 
 

71 – CB 600 355N (stope 2) 

 

 

72 – CV 589 330S (stope 2) 

 

 

73 – LJ 668 160S (stope 1) 

 

 

74 – LJ 620 310S (stope 4) 

 

 

75 – CV 589/607 330N (stope 5) 

 

 

76 – CV 550/549 330S (stope 1) 
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Figura B.1 (continuação) - Imagens para avaliação da criticidade das estruturas geológicas 

singulares. 
 

77 – CV 571 330S (stope 1) 

 

 


