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Resumo 

A Mina Cuiabá, propriedade da empresa Anglogold Ashanti (AGA) e localizada em Sabará 

(MG/Brasil), é a mina subterrânea mais profunda em atividade no país, com 20 níveis 

desenvolvidos e, aproximadamente, de 1350 metros de profundidade. Com o aprofundamento das 

escavações, é natural que as dificuldades tanto para o desenvolvimento quanto para a lavra se 

multipliquem, gerando novos desafios para segurança e produção ao longo da vida útil da mina. 

Um desses desafios tem relação com o comportamento geomecânico das rochas, o qual interfere 

diretamente no posicionamento e dimensionamento das escavações de rampas e galerias, no 

dimensionamento de pilares verticais (“rib pillars”) e horizontais (“sill pillars”), e na definição 

adequada dos diferentes tipos de contenção. O objetivo principal desse trabalho compreende a 

melhoria da qualidade das descrições geotécnicas de testemunhos de sondagem da Mina Cuiabá 

e a construção de um modelo geológico-geomecânico dos dois principais corpos de minério, 

Serrotinho (SER) e Fonte Grande Sul (FGS). De forma sistemática, o desenvolvimento do projeto 

se deu a partir de revisões bibliográficas abrangendo importantes aspectos a serem considerados 

no trabalho, como as principais classificações geomecânicas e estudos geoestatísticos. Além 

disso, o levantamento de dados foi feito a partir da descrição geotécnica de furos de sondagem, a 

partir da qual foram coletadas, entre outras, informações acerca do grau de fraturamento, grau de 

alteração e condições das descontinuidades. Estes dados foram interpolados por meio de 

softwares a fim de gerar o modelo de blocos geológico-geotécnico da Mina Cuiabá, discriminando 

o maciço rochoso de acordo com seu comportamento geomecânico. Espera-se que, com o modelo 

consolidado, seja possível compreender melhor o comportamento do maciço nos níveis mais 

profundos da mina, de modo a aprimorar seu desenvolvimento e estabilidade. 

 

 

Palavras-chave: geotecnia, mecânica de rochas, modelo de blocos, classificação geomecânica. 
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Abstract 

Cuiabá Mine, property of AngloGold Ashanti (AGA) and located in Sabará (MG/Brazil), is 

the deepest underground mine operation in the country, with 20 developed levels and 

approximately 1350 meters deep. With the deepening of the excavations, it is natural that the 

difficulties for both development and mining will multiply, creating new challenges for safety 

and production during the operations life of mine. One of these challenges is related to the 

geomechanical behavior of the rocks, which directly interferes in the positioning and 

dimensioning of declines and galleries excavations, in the dimensioning of vertical (rib) and 

horizontal (sill) pillars, and in the definition of types of support. The main objective of this work 

comprises the improvement of the quality of geotechnical description of drillholes samples from 

Cuiabá Mine and the construction of a geological-geomechanical model of the two main ore 

bodies, Serrotinho (SER) and Fonte Grande Sul (FGS). In a systematic way, the development of 

the project was done from bibliographic reviews covering important aspects to be considered, 

such as the main geomechanical classification and geostatistical studies. Furthermore, the 

database collection were made from geotechnical description of drillholes, from which 

information about degree of fracturing, degree of alteration and conditions of discontinuities, for 

example, were collected. These data were interpolated through software in order to generate a 

geological-geotechnical block model of Cuiabá Mine, classifying the rock mass according to its 

geomechanical behavior. It is expected that, with the modeling, it will be possible to better 

understand the behavior of the massif at the deepest levels of the mine, in order to improve its 

development and stability.  

 

 

Key words: geotechnics, rock mechanics, block models, geomechanical classification.









 

CAPÍTULO 1  

INTRODUÇÃO 
 
1.1 APRESENTAÇÃO 

A Mina Cuiabá, propriedade da empresa AngloGold Ashanti (AGA) e localizada em 

Sabará (MG/Brasil), configura-se como uma das maiores produtoras de ouro do Brasil, sendo 

responsável por grande parte da produção mundial do grupo. Além disso, consiste atualmente na 

mina subterrânea mais profunda em atividade no país, com 20 níveis desenvolvidos e cerca de 

1350 metros de profundidade. 

A mina é dividida em quatro corpos de minério principais: Fonte Grande Sul, subdivido 

em lado direito (FGS LD) e lado esquerdo (FGS LE), Serrotinho (SER), Balancão (BAL) e 

Galinheiro (GAL), e alguns corpos secundários de proporções menores: Canta Galo (CGA) e 

Veio de Quartzo (VQZ) por exemplo. Os corpos FGS e SER concentram, atualmente, mais de 

50% da produção da mina Cuiabá e, além disso, são os corpos a se desenvolverem nos níveis mais 

profundos do complexo.  

Com o aprofundamento das escavações, é natural que as dificuldades tanto para o 

desenvolvimento quanto para a lavra se multipliquem, gerando novos desafios para dar 

continuidade de maneira segura e produtiva à vida útil da mina. Um desses desafios tem relação 

com o comportamento geomecânico das rochas, o qual interfere diretamente no posicionamento 

e dimensionamento das escavações de rampas e galerias, no dimensionamento de pilares verticais 

(“rib pillars”) e horizontais (“sill pillars”), e na definição adequada dos diferentes tipos de 

contenções.  

Qualquer nova abertura assume um papel importante na estabilidade de uma mina 

subterrânea, uma vez que a redistribuição de tensão gerada pode causar danos ao maciço. A 

energia liberada durante o processo de lavra é muito alta, gerando efeitos secundários inevitáveis 

nas rochas no entorno das escavações.  

O principal método de lavra aplicado na mina é o “sublevel stoping” (lavras em subníveis) 

com sequência “bottom up” (dos níveis inferiores para os superiores), o qual se dá através de 

detonações por explosivos que fraturam a rocha e promovem sua desagregação e desmonte. Nesse 

método, os blocos de minério são divididos em painéis de lavra que variam de 33 a 60 metros de 

altura, os quais se subdividem em subníveis de produção (Figura 1.1). Inicialmente são 

desenvolvidas galerias de minério (“oredrives”), lavrando-se os “stopes” inferiores, os quais são 

em seguida preenchidos por material estéril (“rockfill”) a fim de dar sequência à lavra nos 
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subníveis superiores. Além disso, a lavra é realizada em recuo, de modo que depois dos desmontes 

dos “stopes” o acesso de pessoas é interrompido, e a limpeza do material é realizado por meio de 

carregadeiras operadas por controle remoto. Eventualmente alguns blocos também são lavrados 

pelo método de corte e aterro, o qual, mesmo apresentando dimensões menores que o método de 

subníveis, também exerce influência na redistribuição de tensão. 

 

 
Figura 1.1 - Painel de lavra típico dos corpos Serrotinho e Fonte Grande Sul (Costa 2017). 

 
A caracterização do maciço rochoso, na Mina Cuiabá, é realizada por meio da descrição 

de testemunhos de furos de sondagem, nos quais são analisados diversos parâmetros a serem 

aplicados em diferentes classificações geomecânicas.  

Os principais sistemas de classificação de maciços rochosos utilizados pela engenharia 

consistem no “Rock Mass Rating” (RMR), de Bieniawski (1989), “Rock Mass Quality”, ou Q de 

Barton (1974), e “Geological Strenght Index” (GSI), de Hoek (1994). Além disso, é realizado o 

mapeamento geotécnico das galerias da mina, indicando a classificação dos maciços localmente 

após o desenvolvimento dos subníveis de lavra. 
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1.2 LOCALIZAÇÃO 

A Mina Cuiabá está localizada na porção NW do Quadrilátero Ferrífero (QF), no 

município de Sabará, a cerca de 10 km do centro na direção leste (Figura 1.2). Seu principal 

acesso, partindo de Belo Horizonte ou Sabará, dá-se a partir da BR-262 no sentido Caeté.  

 

 
Figura 1.2 - Localização da área de estudo em escala regional e local (Modificado do “software” Google 

Earth Pro 2016). 

 
1.3 OBJETIVOS 

Os objetivos principais desse trabalho compreendem a melhoria da qualidade das 

descrições geotécnicas de testemunhos de sondagem da Mina Cuiabá por meio da validação de 

dos dados inseridos no banco e a construção de um modelo geológico-geomecânico 
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tridimensional dos dois principais corpos de minério, Serrotinho (SER) e Fonte Grande Sul lado 

direito (FGS LD).  

1.4 JUSTIFICATIVA 

A partir da abertura de novas escavações no maciço rochoso, as tensões são redistribuídas 

e podem se apresentar de maneira diferente quando comparada às condições originais do maciço 

antes da abertura. Além disso, a condição de tensão do maciço rochoso nas regiões mais profundas 

da mina também tende a ser mais severa que a encontrada em níveis mais rasos. 

Dessa forma, o presente trabalho justifica-se pela necessidade de melhor caracterizar o 

maciço para dar continuidade ao seu desenvolvimento de forma mais eficiente, além de enriquecer 

o banco de dados geotécnicos da mina com informações que contribuam para uma produção mais 

eficiente. 

 
1.5 MATERIAIS E MÉTODOS 

O estudo é baseado na classificação geomecânica do maciço rochoso da mina Cuiabá, a 

fim de estimar as condições as quais as galerias serão submetidas após seu desenvolvimento, além 

de compreender e justificar todo o trabalho de reabilitações em regiões específicas, já escavadas, 

da mina. Desse modo, a metodologia empregada segmenta o trabalho em etapas, sendo elas: 

revisão bibliográfica, descrição geotécnica de testemunhos de sondagem, validação dos dados 

obtidos, desenvolvimento do modelo de blocos, aplicação e análise dos resultados. 

 

1.5.1 Revisão bibliográfica 

Essa etapa do trabalho configurou-se como uma pesquisa e estudo de trabalhos 

semelhantes já realizados em outras minas, assim como uma busca por um melhor entendimento 

das características da geologia regional e, especificamente, da Mina Cuiabá. Além disso, foi 

necessária a busca por uma literatura técnica, a fim de abranger conceitos de geotecnia e 

geoestatística, definindo, respectivamente, os métodos de classificação geomecânica e de 

interpolação dos dados. 

 

1.5.2    Descrição geotécnica de testemunhos de sondagem 

A fase de descrição de testemunhos de sondagem foi realizada pelas equipes de Mecânica 

de Rochas, Exploração e Geologia de Mina no galpão de petrografia da Mina Cuiabá, pertencente 

à Gerência de Geologia e Exploração, além da descrição por fotografias dos testemunhos quando 

a ida ao galpão não era viável. Para essa atividade foram utilizados, quando possível, critérios 
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tátil-visuais e trena, além do software do banco de dados utilizado: “Fusion Client” e 

“DHLogger”. 

O primeiro passo para descrição geotécnica dos testemunhos é acessar o “Fusion Client” 

e exportar os dados da localização da “boca” do furo (“collar”), da perfilagem (“survey”) e da 

descrição litológica do furo de sonda a ser descrito e, em seguida, acessar o “DHLogger” para o 

“input” dos dados geotécnicos (Figura 1.3).  

 Para a descrição dos testemunhos é realizada uma análise visual prévia a fim de definir 

os intervalos a serem descritos de acordo com características como grau de faturamento (RQD), 

contato litológico, tipo predominante de descontinuidade e seu espaçamento médio, e grau de 

resistência. A partir dessa definição, são registrados os parâmetros de litologia, resistência (R), 

intemperismo, soma do comprimento dos testemunhos maiores que 10 cm, tipo de 

descontinuidade, soma do número de descontinuidades, condições das descontinuidades 

(persistência, abertura, rugosidade, preenchimento e alteração), determinação da quantidade de 

famílias dessas fraturas, presença de água e, por fim, a presença de “disking”, uma condição de 

empastilhamento do testemunho ocorrida por um acúmulo de tensão na região de sondagem. 

 

1.5.3    Validação dos dados de descrição geotécnica 
 

A fim de garantir uma melhor fidelidade dos dados coletados com a realidade in situ, 

antes de serem aplicadas, as descrições geotécnicas passam por uma etapa de validação de seus 

resultados, a partir de uma correlação entre RQD e espaçamento médio entre as descontinuidades 

(Priest & Hudson 1976). Como essa etapa do processo é realizada apenas no escritório pela equipe 

de Mecânica de Rochas, deve-se revisar a descrição por meio de fotos dos testemunhos caso os 

dados estejam fora do limite de validação. 
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Figura 1.3 - Interface do “DHLogger” e planilha utilizada para descrição geotécnica. 
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1.5.4    Desenvolvimento do modelo de blocos 
  

O modelo de blocos geológico-geotécnico foi desenvolvido utilizando-se o “software” 

“Datamine Studio EM”. A partir da descrição geotécnica de todos os furos de sondagem da Mina 

Cuiabá e, com auxílio da geoestatística, realizou-se uma interpolação desses dados a fim de 

caracterizar o maciço rochoso em diversas regiões da mina.  

Após a validação das descrições geotécnicas, todos os parâmetros coletados podem ser 

exportados do formato de planilhas por meio do software “Report Manager”. Essas planilhas, 

por sua vez, são carregadas no “Studio EM” e transformadas para o formato “drillholes” para a 

visualização dos furos de sondagem em formato 3D. Com todos os furos carregados no programa, 

a etapa seguinte consistiu na divisão de cada um deles em intervalos de 1 metro utilizando a 

ferramenta “composite”, a fim de ponderar o valor de cada amostra de forma igualitária. 

Em sequência foram estabelecidos os limites do modelo de cara área, por meio da 

ferramenta “prototype”, o tamanho dos blocos utilizados (5 m x 5 m x 5 m), e a orientação e 

comprimento dos raios de busca, definidos por meio de elipses paralelas ou subparalelas ao corpo 

modelado, sendo x, y e z equivalentes, respectivamente, ao “plunge”, “strike” e espessura.   

Para os corpos SER e FGS LD o modelo abrangeu os níveis 17 a 20, e os valores adotados 

para os eixos da elipse sofreram diversas adaptações até alcançar um valor considerado 

apropriado. Além disso, o comprimento de cada raio foi pré-estabelecido considerando-se a 

tendência de continuidade das estruturas do maciço em cada direção, a qual, apesar de não haver 

um estudo específico para essa definição, a partir de observações da continuidade da 

mineralização (60 metros no “plunge”, 30 metros no “strike” e 10 metros na espessura), mapas 

geológicos, escaneamentos das escavações e influências das estruturas em campo, acredita-se que 

as direção de x, y e z obedecem a relação de 20:5:1. Dessa forma, foram testados valores derivados 

dessa relação para cada região de acordo com a densidade de informações geotécnicas. 

Em seguida, após a definição de todos os parâmetros já citados para a interpolação dos 

dados e geração do modelo, adotou-se o método geoestatístico do vizinho mais próximo, no qual 

o valor determinado para cada bloco consiste no valor atribuído à amostra mais próxima do 

respectivo bloco. Com o objetivo de melhor visualização dos resultados nas galerias, utilizou-se 

o modelo para colorir as escavações em um raio de 15 metros de cada bloco, utilizando a 

metodologia do vizinho mais próximo no “software” GEM4D. 

 
1.5.5    Geoestatística e métodos de interpolação 

Definida por Matheron em 1971, a geoestatística configura-se como uma ciência que 

objetiva descrever a correlação espacial e estimar uma variável regionalizada a partir de uma 
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amostra, sendo utilizada para auxiliar na identificação e mapeamento de padrões espaciais de 

pontos não amostrados da superfície terrestre. Uma vez que são baseadas em amostras, as 

estimativas estão sujeitas a incertezas, de modo que um elevado grau de confiança de um modelo 

depende da qualidade de colheita dos dados, do tipo de variável e do método utilizado. 

Os métodos geoestatísticos oferecem uma multiplicidade de técnicas essenciais para a 

compreensão da aleatoriedade dos dados, os quais, aparentemente, apresentam uma estruturação 

espacial e tornam possível estimar uma função de correlação espacial (Yamamoto & Landim 

2013). Entre os diversos métodos de interpolação geoestatística destacam-se a krigagem linear a 

não linear, inverso do quadrado da distância e vizinho mais próximo, o qual foi utilizado para a 

realização desse trabalho. 

Estipulado inicialmente por Cover & Hart (1967), o método do vizinho mais próximo é 

bastante utilizado em virtude de sua simplicidade conceitual, permitindo uma implementação 

direta. Simplificadamente, por essa regra uma amostra desconhecida no espaço será associada a 

mesma classificação da amostra conhecida mais próxima. Supondo que Dn = {	𝑥1, …, 𝑥n} seja 

definido como um conjunto de amostras já classificadas e que 𝑥’ Î Dn é a amostra mais próxima 

da região a ser testada 𝑥. Dessa maneira, pela regra do vizinho mais próximo a classificação de 𝑥 

será análoga à classificação associada a 𝑥’ (Lacerda 2006).  



CAPÍTULO 2  

CONTEXTO GEOLÓGICO REGIONAL 
 

A Mina Cuiabá encontra-se geologicamente inserido na região do Quadrilátero Ferrífero 

(QF), o qual consiste em uma área de aproximadamente 7.190 km2, na porção central do Estado 

de Minas Gerais, cuja forma se assemelha a um quadrado com vértices representado pelas cidades 

de Sabará, Itabira, Mariana e Congonhas (Figura 2.1). Do ponto de vista geotectônico, essa região 

localiza-se na porção sul do Cráton São Francisco (Almeida 1977, Almeida & Hassuy 1984), na 

região sudeste do Brasil e terreno centro-sudeste do estado de Minas Gerais.  

 

 

Figura 2.1 - Mapa geológico regional da porção sul do Cráton São Francisco e a localização do 
Quadrilátero Ferrífero (Baltazar & Zucchetti 2007). 

 
2.1    GEOLOGIA DO QUADRILÁTERO FERRÍFERO  

O QF é composto por três principais unidades geotectônicas (Dorr et al. 1957): 

embasamento cristalino, representado por complexos metamórficos origem Arqueana, sequência 

vulcanossedimentar também Arqueana, “greenstone belt” do Supergrupo (SG) Rio das Velhas, e 

cobertura metassedimentar Paleoproterozóica, composto pelo SG Minas e Grupo Itacolomi 

(Alkmim & Marshak 1998).  
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Quatro eventos magmáticos são identificados na evolução do QF, identificados como 

Santa Bárbara, Rio das Velhas I, Rio das Velhas II e Mamona, os quais datam de 3.2 à 2.7 Giga 

anos (Ga) (Farina et al. 2015; Farina et al. 2016; Lana et al. 2013; Romano et al. 2013). Além 

disso, a região é caracterizada por um contexto estrutural complexo, sendo reconhecidos 

diferentes eventos tectônicos e fases deformacionais ao longo de sua evolução geológica (Dorr 

1969; Alkmin & Marshak 1998). 

 

2.1.1    Litoestratigrafia  
A base da coluna estratigráfica é formada pelos complexos metamórficos, e composta por 

rochas cristalinas de idade arqueana as quais ocorrem como estruturas dômicas que pontuam a 

região, tais como os complexos Belo Horizonte, Bação e Santa Bárbara, formados no intervalo 

de 3.38 e 2.90 Ga (Teixeira et al. 1996). O último grande evento magmático/metamórfico na 

região, evento Belo Horizonte, ocorreu no intervalo de 2.92 a 2.83 Ga (Schrank & Machado 1996; 

Schrank et al. 2002). 

Essas rochas consistem em gnaisses de composição tonalítica-trondhjemita-

granodiorítica (TTG) formadas do Neoarqueno ao Paleoproterozóico (Noce 2000), além de 

intrusões máficas e ultramáficas. Além disso, comumente apresentam foliação como resultado de 

esforços sofridos durante o metamorfismo regional, identificado como sendo de fácies anfibolito 

médio a superior além de transformações sob condição de fácies xisto verde (Baltazar & Zucchetti 

2007). 

Sobreposto às rochas metamórficas do embasamento assenta-se o SG Rio das Velhas 

(Figura 2.2), formado pelo “greenstone belt” de origem arqueana (Dorr 1969, Schorscher 1978, 

Ladeira 1980, Schorscher et al. 1982, Machado et al. 1989 e 1992), e subdivide-se nos Grupos 

Nova Lima e Maquiné. Segundo Baltazar & Zucchetti (2007), o “greenstone belt” pode ser 

dividido em duas rochas diferentes, tendo sua formação entre 2.90 e 2.78 Ga. O Grupo Nova Lima 

constitui-se por rochas basais toleiíticas-komatiíticas e unidades vulcânicas com associações 

químicas sedimentares; uma unidade vulcanoclástica com vulcanismo félsico associado; e, uma 

unidade clástica no topo. O evento orogênico Rio das Velhas, datado de 2.78 a 2.70 Ga (Carneiro 

1992) marcou um retrabalhamento da crosta siálica arqueana, intrusões de corpos tonalíticos e 

um vulcanismo félsico do “greenstone belt”. As rochas sedimentares clásticas do topo da unidade 

são sequências grauvacas argilosas, originadas a partir do vulcanismo félsico e de rochas 

retrabalhadas da crosta arqueana antiga, as quais foram submetidas a um metamorfismo fácies 

xisto verde, a leste e a oeste, e fácies anfibolito ao sul da região. O Grupo Maquiné, que aflora no 

topo da estratigrafia do SG Rio das Velhas, é composto por arenitos, de granulometria fina e 
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média, e conglomerados (Baltazar & Zucchetti 2007), e sobrepõe-se ao Grupo Nova Lima por 

uma discordância angular. 

Justaposta ao “greenstone belt” por uma discordância erosiva, o SG Minas, originado a 

partir do Proterozoico, configura-se como uma sequência supracrustal de origem marinho-

continental, com sedimentação entre 2.58 e 2.05 Ga (Renger et al. 1994) ou entre 2.6 e 2.12 Ga 

(Machado et al. 1996). Essa unidade pode ser dividida em duas sequências separadas por uma 

discordância regional (Alkmim & Martins-Neto 2012), sendo elas uma sequência de sedimentos 

marinho-continentais que compõe os Grupos Caraça, Itabira e Piracicaba (Dorr 1969; Renger et 

al. 1994) e um leque submarino representado pelo Grupo Sabará (Alkmim & Marshak 1998). 

Configura-se como uma sequência supracrustal de origem em margem continental, com 

sedimentação entre 2.58 e 2.05 Ga (Renger et al. 1994) ou entre 2.60 e 2.12 Ga (Machado et al. 

1996). Além disso, nota-se que os vértices que limitam QF coincidem com as megadobras do SG 

Minas, de modo que se pode dizer que a distribuição dessa cobertura supracrustal é a responsável 

pela geometria da região (Baltazar & Zucchetti 2007). 

As rochas sedimentares de origem clásticas do Grupo Itacolomi, quartzitos, 

metaconglomerados e filitos, por exemplo, sobrepõem-se ao SG Minas ao longo de uma 

discordância angular de baixo grau (Dorr 1969; Alkmim & Martins-Neto 2012). Por fim, o SG 

Espinhaço recobre uma pequena porção a nordeste do QF, sendo formado por conglomerados e 

arenitos datados de 1.84 a 1.71 Ga (Machado et al. 1989). 

 
2.1.2    Análise estrutural 

O QF é caracterizado por um complexo cenário estrutural, uma vez que a região sofreu 

diferentes eventos tectônicos e fases de metamorfismo. As principais estruturas encontradas no 

QF consistem domos formados por rochas arqueanas envoltas por dobras sinclinais no 

Paleoproterozoico (Dorr 1969).  Além disso, Dorr (1969) percebeu que as rochas do SG Rio das 

Velhas foram intensamente deformadas antes da deposição do SG Minas, devido a uma 

desconformidade angular entre as duas unidades, e sugeriu que haveria, no mínimo, duas fases 

deformacionais após a deposição da unidade superior. 

Segundo Endo (1997), a evolução tectônica do QF iniciou-se a partir de uma sucessão de 

eventos Neoarqueanos de deformação dúctil transcorrente sinistral, tendo deixado evidências 

apenas em alguns dos complexos metamórficos, como Bação e Bonfim. A reativação tectônica, 

decorrente de eventos de extensão crustal, sucedeu-se no Paleoproterozoico e ficou conhecida 

como orogênese Transamazônica (Endo & Machado 1997). De acordo com o autor, a orogênese 

Transamazônica pode ser dividida em dois eventos, sendo o primeiro conhecido como orogênese 

Minas, responsável, por exemplo, pela formação dos domos gnáissicos da região e posterior 
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deposição dos sedimentos do Grupo Itacolomi. O segundo evento, por sua vez, é denominado 

orogênese Itacolomi, o qual foi responsável pela inversão da bacia Itacolomi, implementação de 

um sistema de falhas nessas rochas, inversão da aba sudeste da serra do Curral e empurrões com 

vergência para NW. 

Além disso, outro evento que deixou registros nas rochas do QF foi a orogênese 

Brasiliana, a qual é definida por dois eventos compressionais. O primeiro evento teve como 

consequências a inversão do sinclinal Moeda e geração de falhas de empurrão locais, além de 

dobras e falhas de cavalgamento com vergência para NW no norte, e vergência para W no sul. 

Posteriormente sucedeu-se o segundo evento, o qual foi responsável por gerar dobramentos 

suaves e clivagens de crenulação com direção E-W. 

Em 1998, Alkmim & Marshak sugeriram uma reinterpretação do modelo de evolução do 

QF no evento Transamazônico, de modo que foram definidas duas fases deformacionais, a 

primeira compressional e a segunda extensional. O primeiro evento foi responsável por dobras e 

falhas de empurrão com vergência para NW, além da formação de sinclinais e anticlinais do SG 

Minas, deixando evidências do fechamento de uma bacia de margem passiva. O segundo evento, 

por sua vez, gerou a estruturação em domos e calhas da região, de forma que os domos são 

constituídos pelos complexos metamórficos e as calhas pelos megassinclinais preenchidas por 

unidades supracrustais do SG Rio das Velhas, SG Minas e Grupo Itacolomi. 

Segundo Baltazar & Zucchetti (2007), são reconhecidas três fases deformacionais 

envolvendo o “greenstone belt” do Rio das Velhas, as quais se relacionam a quatro gerações de 

estruturas reliquiares de eventos tectônicos.  

As primeiras duas gerações, denominadas D1 e D2, foram formadas a partir de uma 

deformação progressiva durante o Arqueano, sendo D1 associada a um esforço na direção N-S, 

resultando em falhas reversas na direção E-W, dobras subhorizontalizadas com vergência para S 

e dobras isoclinais com eixo caindo para ENE. A segunda geração de estruturas (D2) é marcada 

por falhas de cavalgamento com vergência para SW e lineações minerais originadas por um 

esforço compressional na direção NE-SW. 

A terceira geração de estruturas, denominada D3, por sua vez, associa-se a um evento 

regional de caráter extensional, e dois grupos de estruturas relacionam-se a esse evento. O 

primeiro grupo de estruturas define a geometria do QF e é representado pelos sinclinais regionais 

do SG Minas, como Dom Bosco, Santa Rita, Moeda e Serra do Curral. O segundo grupo é 

marcado por estruturas dômicas do embasamento granito-gnáissico, envolvendo os complexos 

Belo Horizonte, Bação, Caeté, Santa Rita e Santa Bárbara. O soerguimento desses corpos gerou 

uma foliação milonítica e uma lineação mineral associada (Baltazar & Zucchetti 2007). 
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Além disso, o domínio da deformação D4 é representado por uma zona de cisalhamento 

regional bem desenvolvida na direção N-S, com rochas milonitizadas, lineações de estiramento 

mergulhando para ESE e foliação SC indicando uma vergência para W (Baltazar et al. 1995). 

 

 2.2    GEOLOGIA DA MINA CUIABÁ  

A Mina Cuiabá está localizada na porção noroeste do QF (Figura 2.2) no contexto de 

rochas do SG Rio das Velhas e Grupo Nova Lima, definido por uma sequência de rochas 

metavulcanicas, metavulcanoclásticas e metassedimentares submetidas a um metamorfismo de 

fácies xisto verde (Vial 1980).  

Segundo Toledo (1997) e Ribeiro Rodrigues (1998), o depósito é estruturalmente 

controlado por uma dobra tubular, ou em bainha, com fechamento apical para NW, a qual teria 

sido responsável pela canalização de fluidos hidrotermais e posterior mineralização, contudo 

estudos mais recentes, como Fernandes et al. (2016), confrontam essa interpretação. 
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Figura 2.2 - Mapa geológico simplificado do “greenstone belt” do SG Rio das Velhas e localização da 

Mina Cuiabá́ no Quadrilátero Ferrífero (Fernandes et al. 2016). 
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2.2.1    Litoestratigrafia 
De acordo Vial (1980), Vieira (1992), Lobato et al. (2001) e Fernandes et al. (2016), a 

base da coluna estratigráfica (Figura 2.3) é formada por um metabasalto com intercalações de 

xisto, recoberto por rochas sedimentares químicas, formação ferrífera bandada (BIF) e “chert” 

ferruginoso. Sobre as rochas de precipitação química estão camadas de xisto carbonoso e 

metabasalto com intercalações de xisto. O topo da estratigrafia é marcado por xisto e rochas 

metavulcanoclásticas. 

 

 
Figura 2.3 - Coluna estratigráfica da Mina Cuiabá (Fernandes et al. 2016). 

 
A mineralização da Mina Cuiabá associa-se a sulfetos maciços, bandados ou 

disseminados em uma BIF (Figura 2.4), além de veios e pequenas vênulas de quartzo com sulfeto 

disseminado. De forma geral, o ouro encontra-se associado a grãos de pirita na forma de inclusões 

e ao longo de fraturas e contatos desses grãos, podendo também ser encontrado em associações 

com pirrotita. Além disso, as rochas encaixantes máficas encontram-se bastante alteradas pela 

percolação de fluidos hidrotermais, gerando zonas concêntricas de cloritização (zona distal), 

carbonatação (zona intermediária) e sericitização (zona proximal) (Barbosa 2011). 
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Figura 2.4 – Mineralização nas rochas da mina Cuiabá: (a) substituição da banda carbonática da BIF 

por sulfeto e (b) sulfetação disseminada em xistos. 

 
As faixas de alteração hidrotermal, ou seja, de proximidade com a zona de minério, são 

dispostas com espessuras centimétricas a métricas de contatos graduais de difícil identificação 

em campo. As litologias encontradas na Mina Cuiabá, da zona mais distal da zona mineralizada 

para a mais proximal, distribuem-se na seguinte sequência:  

MAN: Metabasalto de cor verde clara, textura maciça, granulação fina e sem alteração 

hidrotermal. Constituído por plagioclásio, clorita, quartzo, actinolita e clinozoisita. Localiza-se 

na porção mais interna da mina.  

MANX: Clinozoisita-quartzo-carbonato-plagioclásio-clorita xisto de cor verde escura. 

Caracterizado por uma foliação penetrativa e a presença de poiquiloblastos de calcita. Representa 

a zona distal, clorítica, de alteração da rocha vulcânica. 

X2CL: Sericita-clorita-quartzo-carbonato xisto de cor verde amarronzado a bege. Uma 

das texturas típicas é a alternância de níveis sericíticos e cloríticos. Correspondem à zona 

intermediária de alteração, ou carbonática, de rochas máficas ou félsicas.  

X2: Quartzo-carbonato-sericita xisto de cor bege. A sericita encontra-se por vezes 

entremeada no material, e corresponde à zona proximal de alteração de rocha máficas ou félsicas. 

Além disso, outras litologias presentes na mina consistem em: 

VQZ: Veio de quartzo leitoso a fumê, de forma que o segundo está em geral associado às 

zonas mais próximas ao minério, sendo, por vezes, possível encontrar ouro livre. Sua ocorrência 

se dá associada a todas as litologias. 
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BIF: Formação ferrífera bandada de fácies carbonática, constituída pela alternância de 

bandas, em geral de 1 cm de espessura, de quartzo carbonático (bege) e de quartzo (branca), além 

de fácies óxido, constituída por bandas quartzo-magnéticas (preta) e bandas quartzosas (branca).  

S: Zonas de sulfetação maciça, bandada ou disseminada que caracteriza o minério da 

Mina Cuiabá. Em geral ocorre como alteração da BIF por substituição das bandas carbonáticas 

que podem evoluir para mineralizações maciças. Os principais sulfetos são pirita, pirrotita e 

arsenopirita. 

XG: Quartzo-carbonato-sericita xisto com material carbonoso. Rocha caracterizada pela 

foliação pronunciada, granulação fina e cor escura. Espelhos e estrias de falha são facilmente 

encontrados. É possível também identificar matéria carbonosa, pela presença de películas escuras 

na superfície da rocha, e bandas de pirita. 

MBA: Metabasalto sem alteração hidrotermal constituído por quartzo, plagioclásio, 

actinolita, clorita e clinizoisita de cor verde escuro e textura maciça. Difere-se do MAN por serem 

mais ricos em ferro e titânio (Barbosa 2011), além posição estratigráfica superior, porção mais 

externa da dobra de Cuiabá. 

MBAX: Carbonato-quartzo-plagioclásio-clorita-xisto de cor verde bem escuro, 

diferenciando-se do MANX pela coloração mais escura e associação com o MBA. Representa a 

zona distal de alteração da rocha vulcânica, a zona clorítica. 

X1: Metapelito de cor negra constituído por carbonato, quartzo, sericita e matéria 

carbonosa. Caracteriza-se por bandas claras (quartzo-carbonáticas) e escuras (sericita com 

material carbonoso). É comum observar acamamento gradacional. 

XS: Carbonato-plagioclásio-clorita-sericita-quartzo xisto de cor cinza. Caracterizado por 

fenocristais de quartzo bipiramidal milimétricos. Também é comum observar acamamento 

gradacional. 

 

2.2.2    Análise estrutural 
A Mina Cuiabá é estruturalmente dominada por uma megadobra anticlinal tubular, 

mergulhando para SE (Figura 2.5), aproximadamente 35º para os níveis mais rasos e 12º para 

níveis abaixo do nível 18, e com o flanco norte invertido e o flanco sul normal (Vial 1980; Ribeiro 

Rodrigues 1998).  
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Figura 2.5 - Perfil simplificado ao longo da direção do eixo x do cone da dobra tubular Cuiabá (116º) 
(Ribeiro Rodrigues 1998). 

Segundo Vial (1988), Toledo (1997) e Xavier et al. (2000), a evolução estrutural da mina 

passou por três fases deformacionais D1, D3 e D3, as quais são evidenciadas por dobras em escala 

de afloramento.  

A fase D1 consiste na primeira geração de deformação, a partir da qual se formaram zonas 

de cisalhamento paralelas ao acamamento com associação a foliação milonítica e lineação de 

estiramento, de modo que essas zonas de cisalhamento podem ser interpretadas como 

escorregamentos ocorridos nos estágios iniciais de deformação junto à nucleação de dobras. Essa 

observação é evidenciada pela baixa penetrabilidade das feições de cisalhamento na área da mina, 

estando presente de maneira preferencial, no contato entre camadas de competência distinta, pelo 

paralelismo da foliação milonítica ao acamamento primário e posterior dobramento dessa 

estrutura. Além disso, a lineação de estiramento presente nos planos de foliação milonítica 

dobrados não acompanha o dobramento e apresenta orientação paralela aos eixos dessas dobras. 

D2 é uma deformação coaxial a D1, evidenciado pelo paralelismo entre as lineações de 

estiramento formadas em ambas as fases. Durante a segunda fase houve a formação de um sistema 

complexo de falhas de empurrão mergulhando para SE, relacionadas a zonas de cisalhamento 

reversas e direcionais, marcado por uma sequência de empurrões conectados por falhas menores 

que formam “duplexes” em menor escala. Ademais, se verifica a presença de falhas de direção 

SE-NW que deslocam o acamamento e a foliação gerada em D1. 

Limites da BIF Cuiabá 
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A fase D3, por sua vez, caracteriza-se pela geração de estruturas de caráter compressivo 

e orientação N-S, com dobras suaves com eixo N-S, clivagem de crenulação e lineação de 

crenulação. Essas estruturas foram geradas em níveis crustais mais rasos e sob influência de 

esforços compressivos na direção E-W. 

Por conseguinte, interpreta-se que as estruturas formadas durante as três fases 

deformacionais são associadas a um evento tectônico compressivo, progressivo e de caráter 

heterogêneo, com transporte tectônico na direção WNW-ESE (Toledo 1997). Essa evolução pode 

ser explicada por efeitos de deformações sofridas por uma dobra não cilíndrica a partir de um 

cisalhamento, estando o eixo maior da dobra subparalelo à direção deste cisalhamento (Vieira 

1991; Toledo 1997) e a direção de estiramento coincidente com o eixo de dobramento, o qual 

apresenta atitude de 125/36º em subsuperfície e uma tendência a se horizontalizar em 

profundidade. Além disso, a partir da foliação subparalela ao acamamento foram desenvolvidas 

pequenas zonas de cisalhamento que favoreceram a ascensão e percolação dos fluidos 

hidrotermais (Barbosa 2011).  

A Figura 2.6 indica a distribuição dos principais corpos de minério ao longo da dobra em 

bainha. 

 

 

Figura 2.6 - Distribuição dos corpos de minério da Mina Cuiabá (AngloGold Ashanti 2018) 

 
Apesar de a hipótese da dobra tubular ser bastante difundida e aceita, Fernandes et al. 

(2016) destaca evidências que diferem dessa ideia. Segundo o autor, a ausência de dobras 

tubulares em escala de afloramento, rochas com pouca deformação e eixo de dobra principal com 

caimento constante para ESE são observações que sugerem outra interpretação estrutural.  
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A partir de mapeamento geológico-estrutural, com base em critérios estratigráficos e 

estruturais, foi realizada a caracterização topológica local. Desse modo, interpretou-se que a fase 

D1 consiste na primeira deformação da BIF indeformada, formando dobras inclinadas com eixo 

caindo para ESE, vorticidade em “S” e transporte tectônico no sentido SW-NE. A fase D2, coaxial 

a D1, foi responsável pela nucleação da estrutura da mina Cuiabá, geração de dobras inclinadas 

com eixo caindo para ESE, vorticidade em “Z” e transporte tectônico no sentido NE-SW. D3, por 

sua vez, contribuiu com a formação de dobras com eixo caindo para S e planos axiais 

mergulhando para E. A Figura 2.7 indica, de forma simplificada, como se deu a evolução 

proposta. 

 

 
Figura 2.7 - Modelo de evolução estrutural, das fases D1, D2 e D3, na Mina Cuiabá (Fernandes et al. 

2016). 

 
Segundo Fernandes, a evolução estrutural da mina Cuiabá seria subordinada a uma 

interferência de dobras do tipo 3, promovendo uma nova interpretação para sua estruturação e 

possível continuidade da estrutura mineralizada a W da mina. Essa hipótese é exemplificada pela 

Figura 2.8 e deve ser comprovada por meio de campanhas exploratórias. 
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Figura 2.8 - Interpretação estrutural para a mina Cuiabá sugerindo continuidade da estrutura mineralizada 

para W da mina (Fernandes et al. 2016). 

Apesar da idade e sequência dos eventos tectônicos que culminaram na estruturação da 

Mina Cuiabá ainda serem passiveis de novas interpretações, esses eventos resultaram na formação 

de duas foliações subparalelas de mergulho para SE, conhecidas como S1 e S2. Além disso, 

durante o evento mais recente houve a formação de uma clivagem de crenulação com direção N-

S, denominada S3. A Tabela 2.1 indica as atitudes das principais descontinuidades encontradas 

no maciço de Cuiabá. 

 
Tabela 2.1- Atitudes das principais descontinuidades encontradas no maciço de Cuiabá (AngloGold 

Ashanti 2020) 

Descontinuidade Dip (º) Dip Direction (º) 

S1 35 152 
S2 33 146 
S3 45 93 
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CAPÍTULO 3  

CLASSIFICAÇÕES GEOMECÂNICAS 
 

Do ponto de vista geomecânico, um maciço rochoso configura-se como meio 

anisotrópico, heterogêneo e descontínuo formado por um conjunto de blocos de rocha justapostos 

e articulados. A matriz do maciço é também chamada de rocha intacta, a qual por definição 

apresenta resistência maior que 2 MPa e descontinuidades em escala meso e microscópicas, 

apresentando-se como um meio contínuo (Hoek 1998). As descontinuidades, por sua vez, são 

definidas por qualquer superfície que interrompa a continuidade física da rocha intacta e do 

maciço, foliação, fraturas e falhas, por exemplo. 

É importante salientar que um mesmo maciço rochoso pode comportar-se de maneiras 

diferentes a depender das condições a que é submetido e das demandas que lhe são impostas, as 

quais dependem, respectivamente, da história geológica e condições regionais, e das dimensões e 

particularidades da obra (Hoek 1998). Dessa forma, a fim de classificar o maciço de acordo com 

seu comportamento geomecânico, fez-se necessário evidenciar alguns de seus atributos, de forma 

isolada ou em conjunto, resultando na caracterização geológico-geotécnica. 

De acordo com o ISRM (1981), as características fundamentais a serem consideradas na 

análise comportamento dos maciços rochosos são a orientação, espaçamento, persistência, 

rugosidade, preenchimento e abertura (Figura 3.1), além da influência da água e grau de alteração 

da rocha. Além disso, a Tabela 3.1 indica os principais modelos de classificação já propostas. 

 

 
Figura 3.1 - Estruturas dos maciços rochosos consideradas para as classificações geomecânicas (ISRM 

1981). 
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Bieniawski (1973), Barton et al. (1974) e Hoek e Brown (1992) foram alguns dos autores 

que propuseram maneiras de classificar geomecânicamente os maciços rochosos. A estimativa do 

comportamento geomecânico dos maciços possuem grande aplicabilidade para a elaboração de 

obras de engenharia, sendo empregados não só na aferição da autossustentação dos maciços, 

como também na definição dos suportes apropriados, da geometria da escavação e da sequência 

de desmonte. 

 
Tabela 3.1 - Compilação de metodologias utilizadas para classificação de maciços rochosos (Hoek et al. 

1993) 

Sistemas de classificação 
de maciços rochosos Autor País de origem Áreas de aplicação 

Rock load Terzaghi, 1946 USA Túneis com suporte de 
aço 

Stand-up time Lauffer, 1958 Austrália Túneis 
New Austrian Tunneling 

Method (NATM) Pacher et al. 1964 Áustria Túneis 

Rock Quality Designation 
(RQD) Deere et al. 1967 USA Furos de sondagem, 

túneis 
Rock Structure Rating 

(RSR) Wickham et al. 1972 USA Túneis 

Rock Mass Rating (RMR) 
Bieniawski, 1973 

(última atualização 
1989 – USA) 

África do Sul Túneis, minas, taludes, 
fundações 

Modified Rock Mass 
Rating 

(M-RMR) 
Ünal e Özkan, 1990 Turquia Mineração 

Rock Mass Quality (Q) 
Barton et al. 1974 

(última atualização e 
2002) 

Noruega Túneis, minas, taludes, 
fundações 

Strength-Block size Franklin, 1975 Canadá Túneis 
Basic Geotechnical 

Classification ISRM, 1981 Internacional Geral 

Rock Mass Strength 
(RMS)  Stille et al. 1982 Suécia Mineração de metais 

Unified Rock Mass 
Classification System 

(URCS) 
Williamson, 1984 USA Geral 

Weakening Coefficient 
System (WCS) Singh, 1986 Índia Mineração de carvão 

Rock Mass Index (RMi) Palmström, 1996 Suécia Túneis  

Geological Strength Index 
(GSI)  Hoek e Brown, 1997 Canadá 

Todos os tipos de 
escavações 

subterrâneas 
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3.1    ROCK MASS RATING (RMR) 
 
3.1.1    Definição 

Proposto por Bieniawski em 1973, o conceito de “Rock Mass Rating” (RMR) a princípio 

configurava-se como uma combinação de oito parâmetros geológicos-geotécnicos utilizados para 

estimar o tempo de estabilidade de um vão livre escavado em folhelhos e rochas pouco argilosas 

até seu colapso (Aksoy 2008).  

Posteriormente, o sistema foi revisado por Bieniawski (1974, 1976, 1979, 1989) até que 

fosse alcançada a atual definição pelo qual o maciço rochoso é classificado em função da soma 

de pesos (ID-RMR) atribuídos a seis parâmetros a ele relacionados, quais sejam: resistência à 

compressão uniaxial da rocha intacta (sc), “Rock Quality Designation” (RQD), espaçamento entre 

as descontinuidades, condição das descontinuidades, influência de água e orientação das 

descontinuidades em relação à escavação. É importante frisar que nenhum desses parâmetros é 

capaz de, sozinho, determinar a qualidade de um maciço rochoso, mas sim exercer influência no 

sistema como um todo. 

3.1.1.1    Resistência à compressão uniaxial da rocha intacta 

Para classificar o maciço em relação à compressão uniaxial da rocha intacta, Bieniawski 

baseou-se nos resultados obtidos nos testes realizados por de Deere & Miller (1966), e atribuiu 

pesos a esses valores, como indicado na Tabela 3.2. 

 

Tabela 3.2 - Relação entre as resistências às compressões uniaxiais da rocha intacta e peso atribuído a 

cada valor na classificação RMR (Bieniawski 1989). 

Resistência 
do material 

intacto 

Índice de 
resistência à 
carga pontual 

(MPa) 

> 10 4 - 10  2 - 4 1 - 2 
Somente para 
compressão 

simples 

Resistência à 
compressão 

uniaxial 
(sc)(MPa) 

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

ID-RMR 15 12 7 4 2 1 0 

 
Contudo, observa-se que os intervalos definidos pela tabela são muito abrangentes, de 

modo que para rochas com resistências à compressão uniaxial de 101 MPa e 249 MPa, por 

exemplo, seriam atribuídos um mesmo peso para calcular o RMR, mesmo que na prática suas 

resistências sejam muito discrepantes. Com o intuito de eliminar essa inconsistência, é possível 
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utilizar-se como referência a Equação 3.1 (Ulusay et al 2001; Sulukcu & Ulusay 2001), 

representada de forma gráfica na Figura 3.2: 

 

 ID-RMR = ( sc/3,67 )0,65 (3.1) 

 

Figura 3.2 – Relação entre sc e o ID-RMR (Modificada de Aksoy 2008). 

 

 3.1.1.2    Rock Quality Designation (RQD) 

O RQD, introduzido por Deere et al. (1967), consiste em um fator de recuperação, dado 

em porcentagem, de testemunhos de sondagem, exemplificado pela (Figura 3.3) obtido a partir 

do somatório dos comprimentos de tarugos maiores ou iguais a 10 centímetros tal como 

apresentado na Equação 3.2: 

   
 RQD = ∑()*çõ-.	/-	*)012	324)*-.	56-	78	03	×	788

0)3(*43-:;)	;);2<	/)	4:;-*=2<)
 × 100 (3.2) 
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Figura 3.3 - Exemplo de cálculo de RQD (Hoek et al. 1998). 

 
Em 1982, Palmström postulou uma maneira alternativa para a definição do RQD 

(Equações 3.3 e 3.4), na qual o fator considerado é o índice volumétrico (Jv), ou quantidade de 

descontinuidades por m3. Como o RQD é um parâmetro que é dependente da direção na qual a 

rocha é amostrada, o Jv pode ser aplicado a fim de amenizar essa dependência. Além disso, o valor 

atribuído ao RQD pode ser determinado da partir da frequência do espaçamento das 

descontinuidades mediante a utilização da Equação 3.5 (Priest & Hudson 1976) que, 

considerando o número de descontinuidades por unidade de comprimento (λ), proporciona o valor 

mínimo que o RQD pode assumir. 

 

  RQD = 115 – 2,5Jv, se 4 < Jv < 44 (3.3) 

  RQD = 115 – 3,3Jv, em outro caso (3.4) 

 RQD = 100ℯ-0.1λ × (0.1λ + 1) (3.5) 

 
Os valores de RQD podem ser validados a partir da correlação entre o espaçamento das 

descontinuidades, de modo que para cada espaçamento é atribuído um RQD máximo e mínimo, 

formando as curvas indicadas na Figura 3.4. Dessa forma, para serem considerados válidos os 

dados devem estar inseridos no intervalo entre essas curvas, caso contrário os testemunhos devem 

ser revisitados e a descrição revisada. 
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Figura 3.4 - Gráfico de correlação entre o RQD e o espaçamento das descontinuidades (Priest & Hudson 

1976). 

 
Para cada intervalo de RQD estimado é, também, atribuída uma nota de ponderação, 

como indicado pela Tabela 3.3. 

 
Tabela 3.3 - Classes e pesos atribuídos a cada valor de RQD (Alterada de Bieniawski 1989; Hoek 1998) 

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

Descrição Excelente Bom Médio Pobre 
Muito 

Pobre 

ID-RMR 20 17 13 8 3 

 
 3.1.1.3   Espaçamento das descontinuidades 

O espaçamento das descontinuidades consiste na distância média entre os planos de 

fraqueza de uma mesma família, ou seja, entre fraturas paralelas entre si. Dessa forma, esse 

parâmetro condiciona o tamanho dos blocos individuais de rocha intacta (Hoek 1998), de modo 

que a ponderação atribuída é indicada pela Tabela 3.4.  

 
Tabela 3.4 - Pesos atribuídos ao RMR de acordo com o espaçamento das descontinuidades (Bieniawski 

1989). 

Espaçamento das 

descontinuidades 
> 2m 0,6 - 2 m 200 - 600 mm 60 - 20 mm < 60 mm 

ID-RMR 20 15 10 8 5 
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Com o objetivo de expandir a relação estabelecida por Bieniawski para demais valores 

de espaçamento (ES), através de regressão polinomial obteve-se a curva de correlação (Figura 

3.5) das variáveis envolvidas (Amaral et al. 2018), indicada pela seguinte equação: 

 

 ID-RMR = 10-9 ES3 – 6 ×	10-6	ES2	+ 0,00139 ES + 5,2042 (3.6) 
  

 
Figura 3.5 - Regressão utilizada para encontrar a equação da relação entre espaçamento e ID-RMR, 

adaptado de Bieniawski 1989 (Amaral et al. 2018). 

 
 3.1.1.4    Condição das descontinuidades 

Na ponderação da condição das descontinuidades devem ser considerados a rugosidade, 

abertura, o preenchimento, persistência e alteração. A rugosidade, representada pelo índice Jr, por 

exemplo, caracteriza a aspereza na superfície das descontinuidades e pode ser relacionada às 

condições do cisalhamento ao longo das fraturas. Os perfis típicos de rugosidade, sugeridos pelo 

ISRM (1981), podem ser analisados por duas escalas de observação, sendo elas centimétricas ou 

métricas, resultando em uma combinação de nove classes tal como ilustrado na Figura 3.6.  
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Figura 3.6 - Perfis de rugosidade e suas respectivas classificações (ISRM 1981). 

 
Abertura, por sua vez, controla a distância entre as superfícies de descontinuidade, o que 

influencia a permeabilidade e a percolação de fluidos no maciço. Ademais, o preenchimento pode 

impedir o bloqueio das asperezas da fratura e representar não só um material impermeável, como 

também uma resistência ao cisalhamento (Ávila 2012). O parâmetro de persistência exerce grande 

influência no comportamento mecânico das rochas, especialmente em sua resistência (Freitas 

2016). Quando em escavações subterrâneas, uma descontinuidade é dita contínua se seu 

comprimento ultrapassa a dimensão da escavação (Ávila 2012).  

Por fim, o estado de alteração da parede do maciço é indicado a partir da análise de sinais 

de desgaste e descoloração, por exemplo. Esse parâmetro relaciona-se com as modificações 

físicas e químicas do maciço, muitas vezes resultantes por agentes de intemperismo. Sendo assim, 

é coerente assumir que as superfícies alteradas não apresentam uma resistência semelhante ao 

maciço intacto, de modo que a ponderação dessa alteração também é um fator importante para a 

caracterização geomecânica. A combinação desses fatores é relacionada e ponderada de acordo 

com a Tabela 3.5. 

 

Jr

4

3

2

3

2

1.5

1.5

1.0

0.5

Rugosidade das Descontinuidades

Áspera

Lisa

Polida com Estria

Recortada

Ondulada

Plana

Lisa

Polida com Estria

Lisa

Polida com Estria

Áspera

Áspera
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Tabela 3.5 - Descrição das condições de descontinuidades e seus respectivos pesos atribuídos 

(Bieniawski 1989). 

Condição das 

descontinuidades 

Superfícies 

muito 

rugosas, 

descontínuas, 

fechadas, 

paredes duras 

Superfícies 

pouco 

rugosas, 

abertura 

<1mm, 

paredes 

duras 

Superfícies 

pouco 

rugosas, 

abertura 

<1mm, 

paredes 

moles 

Superfícies 

estriadas ou 

preenchimento 

< 5mm ou 

abertura de 1 - 

5 mm, 

contínuas 

Preenchiment

o mole >5mm 

ou abertura 

>5mm, 

contínuas 

ID-RMR 30 25 20 10 0 

      

3.2    ROCK MASS QUALITY (Q DE BARTON) 
 
3.2.1    Definição 
 

A partir da análise de escavações subterrâneas na Escandinávia, Barton et al. (1974) 

propôs um novo sistema de classificação, conhecida como “Rock Mass Quality” ou Sistema Q de 

Barton. O então novo índice de qualidade de maciços rochosos baseia-se fundamentalmente na 

correlação de seis fatores sendo eles o parâmetro RQD (Item 3.1.1.2), número de famílias de 

descontinuidades (Jn), índice de rugosidade (Jr), grau de alteração das descontinuidades (Ja) fator 

de redução devido a presença de água (Jw), e “Stress Reduction Factor” (𝑆𝑅𝐹), que indica o fator 

de tensão do maciço. Após o levantamento dos dados em campo, o valor de Q, que varia de 10-3 

a 103, pode ser obtida a partir da seguinte equação: 

 

																																																							Q =    RQD
Jn
x Jr
Ja
x Jw
SRF

                                    (3.7) 

 
As relações entre os parâmetros utilizados na expressão correspondem a aspectos 

relativos ao maciço rochoso, sendo RQD/Jn aplicado para a caracterização a estrutura média do 

maciço, de forma que, de maneira genérica, dá uma ideia da dimensão dos blocos. É importante 

ressaltar que para rochas consideradas muito pobres, com RQD < 10, utiliza-se o valor 10. A 

Tabela 3.6 apresenta os valores de Jn e sua relação com o número de descontinuidades.  

A razão Jr/Ja, por sua vez, qualifica o maciço em relação à resistência das 

descontinuidades ao cisalhamento por meio da análise da rugosidade e grau de alteração, e deve 

ser medida para cada família considerada crítica. A resistência ao cisalhamento deve ser estimada 
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a partir da descontinuidade mais desfavorável à estabilidade da escavação. As Tabelas 3.7 e 3.8 

apresentam, respectivamente, a quantificação de Jr e Ja. 

Tabela 3.6 - Quantificação do parâmetro Jn (Padula 2016; adaptado de Barton et al. 1974). 
 

Número de famílias de descontinuidades Jn 

Nenhuma ou poucas juntas 0.5 - 1.0 

Uma família 2 

Uma família e juntas aleatórias 3 

Duas famílias 4 

Duas famílias e juntas aleatórias 6 

Três famílias 9 

Três famílias e juntas aleatórias 12 

Quatro ou mais famílias, aleatórias, muito 

fraturadas 
15 

Rocha fragmentada 20 

(1) Para interseções de descontinuidades aplicar (3Jn)  

(2) Para portais aplicar (2Jn) 

 
Tabela 3.7 - Quantificação do parâmetro Jr (Padula 2016; adaptado de Barton et al. 1974). 

Condições de rugosidade nas paredes do maciço Jr 

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

Fraturas não persistentes 4 

Fraturas rugosas ou irregulares, onduladas 3 

Fraturas lisas, onduladas 2 

Fraturas polidas, onduladas 1.5 

Fraturas rugosas ou planas irregulares 1.5 

Fraturas lisas, planas 1.0 

Fraturas polidas ou estriadas, planas 0.5 

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

Fraturas preenchidas com material de natureza argilosa 1.0 

Fraturas preenchidas com material de natureza granular 1.0 

(1) Acrescentar 1.0 ao valor de 𝐽𝑟 quando o espaçamento médio entre as fraturas relevantes 
for maior que 3 metros. 
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Tabela 3.8 - Quantificação do parâmetro Ja (Padula, 2016 adaptado de Barton et al. 1974) 

Condições de alteração nas paredes Ja 

Contato rocha-rocha e sem deslocamento relativo entre as paredes 

Paredes duras, compactas, preenchimento impermeável 0.75 

Paredes sem alteração 1 

Paredes levemente alteradas, pelicular de materiais arenosos ou 

abrasivos 
2 

Paredes com material silto-arenoso com pequena fração argilosa 3 

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

expansivos 
4 

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

Paredes com partículas arenosas, fragmentos de rochas etc. 4 

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

de material argiloso fortemente sobre adensado  
6 

** Paredes com preenchimentos contínuos e pouco espessos 

(<5mm) de material argiloso mediamente sobreadensado  
8 

*** Paredes com preenchimentos de materiais argilosos expansivos, 

valores variáveis com a porcentagem dos de argilo-minerais 

expansivos presentes e com a ação conjugada da água intersticial  

8-12 

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

Zonas de preenchimento com fragmentos de rochas e material 

argiloso (ver *, **, *** para caracterizar as condições das argilas)  
6, 8 ou 8-12 

Zonas de preenchimento com material argiloso ou silto-argiloso  5 

Zonas de contínuas de preenchimento com material argiloso (ver *, 

**, *** para caracterizar as condições das argilas)  
10, 13 ou 13-20 
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Por fim, a relação Jw/SRF representa o parâmetro relativo às condições de tensão após a 

escavação, de forma que Jw (Tabela 3.9), referindo-se a pressão da água, pode não só reduzir a 

tensão efetiva normal na zona de cisalhamento, como também alterar o preenchimento dessas 

juntas, gerando efeitos negativos à resistência ao escorregamento das descontinuidades. O fator 

𝑆𝑅𝐹 (Tabela 3.10) configura-se como um indicador do estado de tensão no maciço em 

profundidade e de tensões de expansibilidade em rochas de comportamento plástico, estando essa 

conjectura realizada a partir de evidências de alívio de carga (“rock burst”), ocorrência de zonas 

de escorregamento e zonas localizadas de alteração (Christofolletti 2014). Dessa forma, esse 

parâmetro pode ser estimado (i) pelo relaxamento de tensão quando a escavação intercepta uma 

zona de cisalhamento ou maciços argilosos, (ii) pela relação σc/σ1 quando maciço é resistente, 

sendo sc a compressão uniaxial do material e s1 a maior tensão atuantes antes da escavação, ou 

(iii) pelo confinamento ou relaxamento das tensões em maciços incompetentes, sendo st a 

resistência à tração do maciço (Padula 2016). 

 

 Tabela 3.9 - Quantificação do parâmetro Jw (Padula 2016 adaptado de Barton et al. 1974).  

Condições de influência da água 
Nível da 

água 
Jw 

Escavação a seco ou com pequena afluência de água (5l/min)  < 10 1 

Afluência média da água com eventual carreamento do 

preenchimento  
10 - 25 0.66 

Afluência elevada de água em rochas competentes de fraturas 

não preenchidas  
25 - 100 0.5 

Afluência elevada de água com carreamento significativo do 

preenchimento 
25 - 100 0.33 

Afluência excepcionalmente elevada de água (ou jatos de 

pressão), decaimento com o tempo  
> 100 0.1 - 0.2 

Afluência excepcionalmente elevada de água (ou jatos de 

pressão), sem decaimento com o tempo 
> 100 0.005 - 0.1 

 

 

 

 

 



  Trabalho de Conclusão de Curso, n 376, 141p, 2020. 

35 
 

Tabela 3.10 - Quantificação do parâmetro 𝑆𝑅𝐹 (Padula 2016 adaptado de Barton et al. 1974). 

Condições de tensões no maciço  𝑺𝑹𝑭 
Zonas de baixa resistência interceptando a escavação  

Ocorrências múltiplas contendo material argiloso ou rocha 
quimicamente decomposta (qualquer profundidade)  10 

Ocorrências especificas contendo material argiloso ou 
rocha quimicamente decomposta (profundidade da 

escavação <50 m  
5 

Ocorrências especificas contendo material argiloso ou 
rocha quimicamente decomposta (profundidade da 

escavação >50 m  
2.5 

Ocorrências múltiplas de zonas de material cisalhado em 
rochas competentes isentas de argila e com blocos 
desagregados de rochas (qualquer profundidade)  

7.5 

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

desagregados de rochas (profundidade da escavação 
<50m) 

5 

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

desagregados de rochas (profundidade da escavação 
>50m)  

2.5 

Ocorrências de juntas abertas e intenso fraturamento do 
maciço (qualquer profundidade)  5 

(1) No caso de ocorrência de zonas de baixa resistência relevantes, mas não interceptando a 
escavação, recomenda-se a redução dos valores de 𝑆𝑅𝐹 de 25 a 50%. 

Condições de tensão no maciço 𝝈𝒄/𝝈𝟏  𝝈𝒕/𝝈𝟏 𝑺𝑹𝑭	 
Rochas competentes (comportamento rígido às deformações)  
Tensões baixas, subsuperficiais  > 200 > 13 2.5 

Tensões moderadas 200 - 10 13 - 0.66 1 
Condições moderadas de rocha explosiva (“rock burst”) 5 - 2.5 0.33 - 0.16 5 - 10 

Condições intensas de rocha explosiva (“rock burst”)  < 2.5 < 0.16 10 - 20 

(1) No caso de tensões subsuperficiais adotar 𝑆𝑅𝐹 = 5.0 quando a profundidade da abóbada 
da escavação abaixo da superfície do terreno for menor que sua dimensão característica 
(largura do vão) 
2) Para maciços muito anisotrópicos, corrigir σc e σt de acordo com os seguintes critérios: se 
σ1/σ3 < 10 reduzir σc para 0.8σc e σt para 0.6σt ; se σ1/σ3 >10 reduzir σc para 0.6σc e σt para 
0.6σt. 
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Observa-se que os parâmetros Jn, Jr e Ja apresentam uma ponderação superior que a 

orientação das descontinuidades, uma vez que aparece apenas de maneira implícita nos fatores Jr 

e Ja, os quais consideram as descontinuidades mais desfavoráveis. A Tabela 3.11 mostra as 

relações entre os valores de Q e um comportamento mecânico do maciço rochoso. 

 
Tabela 3.11 - Classes de maciços rochosos pelo valor de Q (Padula 2016 adaptado de Barton et al. 1974). 

Qualidade geomecânica do maciço Q 

Péssimo (excepcionalmente ruim) < 0.01 

Extremamente ruim 0.01 - 0.1 

Muito ruim 0.1 - 1.0 

Ruim 1 - 4 

Regular 4 - 10 

Bom 10 - 40 

Muito bom 40 - 100 

Ótimo (extremamente bom) 100 - 400 

Excelente (excepcionalmente bom) > 400 

 
3.2.2    Índice de Qualidade de Rocha Modificada (Q’) 
 

Em 1996 Goel et al. formularam outra forma de classificar os maciços utilizando como 

base a teoria de Barton et al. (1974). O índice de qualidade de rocha modificada (Q’), Equação 

3.8, desconsidera o fator SRF, o qual, segundo os autores, não deve ser aplicado para qualquer 

escavação subterrânea, uma vez que foi parametrizado para construção de túneis. Além disso, 

Kaiser et al. (1986) argumenta que o SRF pode ser negligenciado durante a classificação dos 

maciços rochosos e que os efeitos prejudiciais de altas tensões podem ser avaliados 

separadamente.  

 
  Q’ = RQD

Jn
x Jr
Ja

 (3.8) 
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3.2.3    Aplicações  
 

O sistema Q tem uma de suas aplicações baseadas no tipo de suporte utilizado para 

escavações subterrâneas a partir o valor quantificado pela Equação 3.6, Dimensão Equivalente 

(De) da escavação e o índice “Excavation Support Ratio” (ESR). Obtém-se valor de De pela 

divisão do vão, diâmetro ou altura da escavação por ESR que por sua vez, configura-se como um 

parâmetro de segurança específico para cada tipo de obra (Tabela 3.12). 

 
Tabela 3.12 - Índice de segurança 𝐸𝑆𝑅 específico para cada tipo de obra subterrânea (Barton et al. 1982). 

Classe Tipo de escavação 𝐸𝑆𝑅 

A Cavidades mineiras temporárias 3.0-5.0 

B 

Poços verticais de secção circular 

Seção circular 

Seção quadrada ou retangular 

 

2.5 

2.0 

C 

Cavidades mineiras definitivas, túneis de aproveitamentos 

hidráulicos (exceto túneis sob pressão), túneis piloto, túneis 

de desvio, escavações superiores de grandes cavidades 

1.6 

D 

Cavernas de armazenagem, estações de tratamento de águas, 

pequenos túneis rodo-ferroviários, chaminés de equilíbrio, 

túneis de acesso 

1.3 

E 
Centrais subterrâneas, túneis rodo-ferroviários de grande 

dimensão, abrigos de defesa, bocas de entrada, intersecções 
1.0 

F 
Centrais nucleares subterrâneas, estações de caminhos de 

ferro, fábricas 
0.8 

 
Na Figura 3.7 é possível analisar a correlação entre De, Q e ESR, sendo os as categorias 

de suporte, classificadas por Grimstad & Barton (1993), definidas como: 

1. Sem suporte 

2. Tirantes curtos localizados 

3. Sistema de tirantes 

4. Sistema de tirantes com concreto projetado de 40-100 mm 

5. Concreto projetado reforçado com fibra de aço, de espessura 50-90 mm, e com tirantes 
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6. Concreto projetado reforçado com fibra de aço, de espessura de 90-120mm, e com 

tirantes 

7. Concreto projetado reforçado com fibras de aço, de espessura de 120-150 mm, e com 

tirantes 

8. Concreto projetado reforçado com fibra de aço, de espessura > 150 mm, reforçado com 

arcos de concreto e tirantes 

9. Estrutura de concreto 

 

 
Figura 3.7 - Classes de suporte definidas pelo sistema Q (Grimstad et al. 1993). 

 

3.3    CORRELAÇÃO ENTRE Q E RMR 
 

As classificações Q e RMR foram, por muito tempo, as classificações geomecânicas mais 

utilizadas para a caracterização de maciços rochosos. Dessa forma, buscou-se elaborar uma 

correlação numérica entre esses fatores. 

Vários cientistas têm buscado definir essa correlação, que encontra dificuldade não 

apenas na escala (RMR usa escala decimal e Q usa escala logarítmica) mas também por 

considerarem parâmetros diferentes, como orientação das descontinuidades e tensões da rocha, 
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respectivamente. Algumas das equações mais relevantes (Christofolletti 2014) foram propostas 

por Bieniawski (1976): 

  RMR = 9 × ln Q + 44, (3.9) 

por Rutledge & Preston (1978): 

  RMR = 5.9 × ln Q + 43, (3.10) 

por Moreno (1980):  

     RMR = 5.4 × ln Q + 55.2, (3.11) 

por Cameron-Clarke & Budavari (1981): 

 RMR = 5 × ln Q + 60.8, (3.12) 

e, por Abdad et al. (1984):  

    RMR = 10.5 × ln Q + 41.8   (3.13) 

 

Contudo, apesar de RMR e Q serem de grande utilização na classificação dos maciços 

rochosos, essas classificações não podem ser utilizadas para estimar, por si só, a resistência do 

maciço. Para isso foi desenvolvido o Critério de ruptura de Hoek-Brown (1980), a qual surgiu 

com o objetivo de tornar o RMR um fator menos numérico e mais relacionado às características 

geológicas observadas em campo.  

 

3.4    Geological Strenght Index (GSI) 
 

A formulação do “Geological Strenght Index” (GSI) deu se a partir do critério de ruptura 

de Hoek-Brown, o qual teve sua primeira formulação em 1980, de forma que surgiu com o 

objetivo de considerar o efeito não linear da tensão de confinamento, anteriormente analisada 

apenas de maneira linear pelo critério de Mohr-Coulomb. A fórmula original do critério é dada 

por: 

 

  σ1 = σ3 + σc 	]𝑚4 	
_`
_a
+ 𝑠 (3.14) 

 
na qual mi  e sc configuram-se, respectivamente, como uma constante petrográfica adimensional 

e esforço compressivo uniaxial da rocha intacta, e 𝑠 consiste em um fator relacionado ao 

faturamento da rocha intacta quando submetido a valores de ruptura de s1, tensão principal maior, 

e s3, tensão principal menor. 
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Os valores de mi, obtidos por ajuste de curvas a partir de dados de ensaios triaxiais, podem 

variar de 15 a 25 para rochas rúpteis e de 3 a 5 para rochas dúcteis, enquanto 𝑠 é igual a 0 para 

rochas muito fraturadas e igual a 1 para rochas intactas (Azevedo & Marques 2002). 

Em 1988 foram propostas, por Hoek & Brown, atualizações ao modelo e introduziu-se a 

ideia do cálculo utilizando mb, um valor reduzido de mi mensurado com base na classificação por 

RMR (Bieniawski 1976), além da definição de	𝑠	também a partir dessa classificação 

geomecânica. As equações utilizadas para rochas pouco perturbadas, submetidas a detonações 

leves ou máquina tuneladora, são diferentes daquelas muito perturbadas, taludes e escavações 

submetidas a detonações (Hoek & Brown 1988): 

 
  𝑚d= 𝑚4 ×	𝑒

fgfhijj
ik  (3.15) 

  s = 𝑒
fgfhijj

l  (3.16) 

 
Em seguida, em 1992, foi introduzido o parâmetro 𝑎 com o intuito de permitir a aplicação 

do método em maciços muito fraturados e com resistência à tração nula (Eberhardt 2012). Desta 

forma, o critério passou a ser definido como: 

 
  σ1 = σ3 + σc n𝑚d

_`
_a
o
2

 (3.17) 

 
Além disso, reconheceu-se o RMR como um parâmetro inapropriado para estabelecer a 

relação entre o critério de Hoek-Brown e as observações geológicas feitas em campo, devido à 

limitação de aplicação do método de Bieniawski a maciços de baixa qualidade. A partir de então 

surge a ideia do “Geological Strength Index” (GSI), principal parâmetro para aplicar o critério de 

ruptura (Hoek & Marinos 2007). 

O GSI objetiva estimar a redução da resistência de um maciço rochoso sob condições 

geológicas diversas, de forma que o valor considerado seja função das condições de superfície 

das descontinuidades e da estrutura do maciço rochoso (Hoek 1994; Hoek et al. 1995). Com base 

na Tabela 3.13, pode-se estimar o valor de GSI a ser adotado e, posteriormente, aplicado no 

cálculo de mb a partir da seguinte expressão: 

 
 𝑚d = 𝑚4×	𝑒

pqrhijj
sthiku   (3.18) 
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considerando-se 𝑠 = 1, e 𝐷 = 0 para rochas pouco perturbadas e 𝐷 = 1 para rochas muito 

perturbadas (Wyllie & Mah 2004)  

Convencionalmente, adotou-se o GSI igual a 25 para ser o elemento transicional entre 

maciços de mediana a boa qualidade e de fraca qualidade, e, além disso, os valores e 𝑠 e 𝑎 são 

calculados de maneiras diferentes, a depender da qualidade do maciço rochoso. Se GSI > 25, 

maciço classificados como de qualidade boa a razoável, 𝑎 = 0.5 e 𝑠 calculado por: 

 
 s = 𝑒

pqrhijj
xh`u  (3.19) 

 
Quando GSI < 25, ou seja, maciços com qualidade muito ruim, 𝑠 = 0, e 𝑎 calculado com 

base na Equação 3.20: 

 
 𝑎 = 0.65 −	 |}~

�88
 (3.20) 

 
Assim, é possível perceber que o critério de ruptura de Hoek-Brown reconhece as 

características tanto da rocha intacta quanto do maciço rochoso. Dessa forma, o método 

possibilitou a determinação de parâmetros dos maciços rochosos por meio da compressão uniaxial 

da rocha intacta e de observações em campo (Simão 2014). 

 
3.5    Correlação entre RMR e GSI 
 

A partir da conceituação do GSI, pode-se perceber que para a utilização do método são 

necessárias observações em campo, contudo, nem sempre é possível analisar as superfícies para 

fazer a caracterização. Dessa forma, estima-se uma relação para a obtenção do GSI de forma 

indireta com base na classificação por RMR. 

Para valores de GSI > 25, é possível utilizar uma relação direta entre os dois parâmetros, 

sendo ela demonstrada pela Equação 3.21: 

 

 GSI = RMR – 5  (3.21) 
 

Entretanto, quando GSI < 25, quer dizer que a qualidade do maciço é baixa, o que dificulta 

sua classificação com base no RMR. Dessa forma, é mais comum que seja o material seja 

analisado e classificado diretamente em termos de GSI. 



Souza, B. A. P 2020, Controle de qualidade de descrição geotécnica de furos de sondagem e elaboração de modelo de 
blocos geológico-geotécnico da Mina Cuiabá, Sabará - MG 

 

42 
 

Tabela 3.13 - Valores de GSI para maciços rochosos em geral (modificado de Marino & Hoek 2000). 
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3.6    TENSÕES IN SITU 

Todo maciço rochoso encontra-se naturalmente submetido à ação de forças, sejam elas 

oriundas esforços gravitacionais ou tectônicos, tensões “in situ”, ou causadas pela redistribuição 

de esforços a partir das escavações, tensões induzidas. Dessa forma, entende-se que tensão atuante 

em uma escavação resulta das contribuições das tensões “in situ” e induzida.  

O estado de tensão pode ser representado pelas tensões principais σ1, σ2 e σ3, identificadas, 

respectivamente, como tensão máxima, intermediária e mínima (Brady & Brown 2004). A Figura 

3.8 ilustra as tensões principais, que, por sua vez, são as tensões normais nos planos onde as 

tensões de cisalhamento são nulas, ou planos principais. 

 

 

Figura 3.8 - Componentes de tensões principais atuantes nas faces de um cubo (Hudson & Harisson 
2000) 

 
A tensão normal vertical (σv) proveniente do peso da coluna de rocha sobrejacente a um 

ponto qualquer a uma dada profundidade é estimada pelo produto do peso específico da rocha e 

a espessura do pacote de rocha até esta profundidade. As componentes de tensões horizontais (σH 

e σh) são proporcionais à tensão vertical (σv). O coeficiente de proporcionalidade (k) relaciona as 

tensões horizontais com a vertical e, em geral, a tensões horizontais não costumam ser menores 

ou iguais à tensão vertical (Magalhães 1999). 

A Figura 3.9 apresenta a redistribuição de tensões num maciço rochoso isotrópico e 

homogêneo após a abertura de um túnel circular. As “cruzes” definem as direções principais ou 

as direções da normal ao plano onde atuam as tensões principais, maior (σ1) e menor (σ3). Antes 

da abertura da escavação, as direções principais coincidem com as direções horizontal e vertical, 

tal como pode ser observado nos pontos próximos ao contorno da figura. A partir do 

desenvolvimento da escavação, ocorre uma rotação das direções principais indicando a 

redistribuição de tensão induzida pela escavação. 
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Figura 3.9 - Redistribuição de tensões ao redor de um túnel escavado. As barras longas representam σ1 e 
as barras curtas σ3 (Hoek 2007). 

 
A concentração de tensão nas paredes de uma escavação pode, em alguns casos, ser maior 

que a resistência do maciço rochoso, gerando mobilização de material e até rupturas da rocha 

intacta. Em regiões de baixa profundidade e que apresentam baixas magnitudes de tensão in situ, 

o mecanismo de fraturamento é subordinado a condições geológicas do maciço e, com o aumento 

da tensão, as descontinuidades geológicas passam a ser submetidas a confinamento e o processo 

de fraturamento dominado por novas fraturas induzidas por esse aumento de tensão. 

 

 3.6.1    Disking 

O fenômeno de “disking” consiste em uma espécie de empastilhamento de porções dos 

testemunhos de sondagem, os quais se quebram em forma de discos durante o processo de 

sondagem. Segundo Trópia (2013), essa manifestação se dá de forma espontânea e é um 

indicativo de tensões elevadas, podendo fornecer informações acerca das condições de tensão em 

grandes profundidades, regiões muitas vezes sem acesso ou sem dados de ensaios de tensão por 

métodos tradicionais. A Figura 3.10 exemplifica um caso típico de “disking” em testemunho de 

sondagem. 
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Vale ressaltar que apesar do maciço estar submetido a elevadas tensões, o fraturamento 

em si ocorre apenas durante o processo de sondagem, uma vez que decorre da concentração da 

tensão diretamente na interface da coroa de perfuração com o maciço e se deve à alteração do 

estado de tensão in situ e sua liberação no testemunho (Trópia 2013). Segundo Firhurst (2003), o 

espaço gerado ao redor do testemunho gera a redistribuição das tensões e, consequentemente, 

uma tensão induzida através dele, podendo resultar em microfissuras, quebras ou deformações.  

 

 
  

Figura 3.10 - Exemplo típico da ocorrência de “disking” em testemunhos de sondagem da mina 
Cuiabá (Trópia 2013). 
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CAPÍTULO 4  

CARACTERIZAÇÃO DO MACIÇO ROCHOSO NA MINA CUIABÁ 
 

As classificações de maciços rochosos consistem em fatores essenciais para o 

dimensionamento de galerias subterrâneas, de modo que foram desenvolvidas com o intuito de 

classificar a qualidade de um material rochoso e destacar propriedades fundamentais para o 

entendimento de seu comportamento geomecânico. É importante salientar que um mesmo maciço 

rochoso pode comportar-se de maneiras diferentes a depender das condições a que é submetido e 

das demandas que lhe são impostas, fazendo-se necessária uma caracterização geológica-

geomecânica de cada região.  

4.1 COLETA DOS DADOS GEOTÉCNICOS A PARTIR DE TESTEMUNHOS 

DE SONDAGEM 

Para a aquisição de dados geotécnicos do maciço em profundidade e em regiões não 

desenvolvidas ou inacessíveis, utiliza-se o recurso da sondagem em conjunto com as equipes de 

Exploração e Geologia da Mina Cuiabá. A partir da sondagem em subsolo, são obtidos 

testemunhos a partir dos quais se obtém as características litológicas, estruturais e geotécnicas do 

maciço. A Figura 4.1 indica a distribuição espacial dos furos de sondagem com descrição 

geotécnica utilizados para a realização desse trabalho. 

 

Figura 4.1 - Densidade de furos de sondagem com descrição geotécnica entre os níveis 6 e 20. 
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Três tipos de sondagem são realizados na Mina Cuiabá de acordo com o objetivo da 

campanha, sendo elas: exploratória, conversão de reserva e “infill”. Os furos de exploração são 

executados desde a superfície e tem o objetivo de buscar novos recursos e caracterizar 

estruturalmente o maciço. Em geral utiliza-se uma malha de 120 metros (“plunge”) x 80 metros 

(“strike”) para recurso inferido e de 60 metros x 40 metros para recurso indicado. Os furos de 

conversão de reserva são realizados com o intuito de converter em reserva o recurso indicado pela 

sondagem exploratória, utilizando uma malha de 30 metros x 20 metros. Por fim, a sondagem 

“infill” consiste em furos curtos, aproximadamente 30 metros, executados a partir do interior da 

galeria desenvolvida na região mineralizada. Esse tipo de sondagem, com malha 15 metros x 10 

metros, é utilizada para definir a geometria do corpo a partir da identificação dos limites da 

mineralização. 

As campanhas de descrições geotécnicas de testemunhos tiveram início em 2014, 

objetivando oferecer suporte para a caraterização e classificação do maciço em profundidade. É 

interessante que as descrições abranjam tanto o “hangingwall” quanto o “footwall”, e para isso 

são definidos comprimentos limítrofes em relação à estrutura mineralizada. Para os furos de 

sondagem exploratória e de conversão, são coletados os parâmetros geotécnicos a, no mínimo, 50 

metros dos limites superior e inferior da mineralização, enquanto para a sondagem “infill” esse 

limite é de pelo menos 10 metros. 

Até o momento de produção desse trabalho, 927 furos de sondagem haviam sido 

descritos, completando uma total de 34954,3 metros de descrições geotécnicas do nível 6 ao nível 

20, atualmente o nível mais profundo da mina.  

A Figura 4.2 mostra a porcentagem de cada litologia contemplada nos testemunhos, sendo 

X2CL e X2 os litotipos predominantes, compondo mais de 50% dos testemunhos, e MBA e XS 

encontrados em menos de 1% das amostras descritas. 

 

Figura 4.2 - Metragem descrita de cada litologia dada em porcentagem. 
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4.1.1 Classificação geomecânica do maciço rochoso: Q’ e RMR 

 
Para esse trabalho as metodologias adotadas para caracterizar o maciço da Mina Cuiabá 

foram o Rock Mass Rating (RMR), de Bieniawski (1989) e Índice de Qualidade de Rocha 

Modificada (Q’), de Goel et al. (1996). Dessa forma, a partir de descrições de testemunhos e 

sondagem foram levantados os parâmetros necessários para a obtenção das respectivas 

classificações tal como apresentadas no Capítulo 3.  

Com o objetivo de eliminar valores anômalos capazes de mascarar a média dos resultados, 

foram considerados apenas os intervalos com valores de Q’ menores que 200, os quais 

representam 98,2% dos dados geotécnicos da mina, podendo ainda representar a totalidade das 

descrições. A Tabela 4.1 indica os valores médios de classificação dos principais litotipos da mina 

e, a partir da Figura 4.3, é possível observar de forma gráfica a relação entre os valores de Q’ e 

RMR obtidos, concluindo que as duas classificações geomecânicas relacionam-se de maneira 

linear. 

Tabela 4.1 - Valores médios de classificação geomecânica por litologia. 

Litologia 
Q’ RMR 

Média Média 
S 122 77 

VQZ 101 74 
MAN 99 76 
BIF 94 73 
XS 91 69 

MBAX 82 69 
MBA 79 70 

MANX 74 70 
X2CL 73 67 

X2 69 66 
X1 39 62 
XG 37 57 
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Figura 4.3 - Relação linear entre os valores de Q' e RMR. 

 
Os valores de resistência à compressão uniaxial (sc) foram determinados por meio de 

testes laboratoriais com amostras cilíndricas de testemunhos de sondagem de diferentes litologias 

da mina Cuiabá. No ano de 2004 foi realizada a primeira campanha de ensaios em parceria com 

a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), nos quais foram analisadas amostras de BIF 

sulfetada (24 ensaios), X2CL (35 ensaios), XG (20 ensaios) e MANX (9 ensaios). Em 2016 

realizou-se a segunda campanha de testes, em conjunto com o Laboratório de Tecnologia de 

Rochas (LTR) do Departamento de Engenharia de Minas da UFMG, na qual foram analisadas 

amostras de BIF (8 ensaios), X2CL (14 ensaios), MANX (10 ensaios) e X1 (4 ensaios). Na Tabela 

4.2 é possível observar os valores de resistência (MPa) e módulo de Elasticidade (GPa) para as 

litologias da mina Cuiabá. 

 

Tabela 4.2 – Valores de resistência (MPa) e módulo de elasticidade (GPa) para cada litologia. 

Litologia Resistência (MPa) Módulo de 
Elasticidade (GPa) 

BIF 270 97 
VQZ 186 Sem dados 

S 167 152 
MAN 104 53 

MANX 97 61 
XS 95 Sem dados 

X2CL/X2CLG 71 62 

X2 68 56 
XG 58 43 
X1 51 75 
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4.1.2 Disking 

Como discutido no Capítulo 3, a ocorrência de “disking” em furos de sondagem 

caracteriza condições de tensões elevadas no maciço. No banco de dados geotécnicos da mina 

Cuiabá foi contabilizado 2501,13 metros com empastilhamento, sendo a grande maioria das 

ocorrências encontradas na BIF (Figura 4.4). Levando-se em conta que a BIF apresenta um 

módulo de elasticidade superior às das rochas encaixante, os xistos tendem a deformarem-se e 

transmitirem a tensão para a BIF (Padula 2016), a qual não se deforma de maneira dúctil, mas se 

rompe por meio de fraturas. As informações de “disking” no MAN, MANX, MBA, MBAX, XS 

e VQZ representam menos de 1% da metragem coletada.  

 

 

Figura 4.4 - Distribuição da ocorrência de “disking” por litologia. 

 
4.2 CONDIÇÕES ESTRUTURAIS 

A fim de se obter um melhor entendimento acerca das características reológicas do 

maciço de Cuiabá, levantou-se a distribuição das principais descontinuidades encontradas na 

mina (Tabela 1.1).  

Foi observado que S2 está presente em quase 75% da metragem de testemunhos descritos, 

enquanto a presença de S3 representa menos de 1% (Figura 4.5). Contudo, a ocorrência de S3 

pode ser indicativa de regiões menos competentes, uma vez que, em geral, desenvolve-se em 

material mais sericitizado e tende a formar planos de escorregamento. Além disso, para a 

realização desse trabalho considerou-se também a ocorrência de dobras e seus respectivos eixos, 

comumente associados à baixa qualidade do maciço.  
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Figura 4.5 - Distribuição da ocorrência das principais descontinuidades da mina. 

 
Outro fator importante para se levar em conta é a geometria dos corpos, uma vez que, 

pela sequência regional de eventos tectônicos, o maciço encontra-se fortemente deformado, como 

explicado no Capítulo 2. Dessa forma, a partir do “design” de reserva da mina Cuiabá de 2017, 

foram obtidas as geometrias médias dos corpos mineralizados para diversos intervalos de 

profundidade (Tabela 4.3). 
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Tabela 4.3 - Geometria média dos corpos da Mina Cuiabá́ (AngloGold Ashanti 2018). 

Corpo Nível Profundidade 
média 

Espessura VG 
(m) 

Mergulho 
(°) 

Direção de 
mergulho (°) 

Balancão 
≤11 630 1.9 29 138 

12/16 819 2.0 29 151 
17/22 1208 2.2 28 125 

Galinheiro 
≤11 630 4.1 32 124 

12/16 819 3.0 27 131 
17/22 1208 2.5 26 134 

Canta Galo 
≤11 630 5.4 54 177 

12/16 819 3.3 52 191 
17/22 1208 3.2 57 177 

Serrotinho 
≤11 630 2.7 35 140 

12/16 819 8.6 66 190 
17/22 1208 7.4 76 180 

Fonte Grande Sul (LD) 

≤11 630 5.4 55 192 
12/16 819 11.3 74 201 
17/22 1208 10.6 70 200 
23/28 1670 7.5 67 211 
29/32 1963 6.4 60 182 

Fonte Grande Sul (LE) 
≤11 630 6.5 27 11 

12/16 819 5.1 31 113 
17/22 1208 3.9 35 133 

Fonte Grande Sul EXT 
≤11 630 6.7 54 224 

12/16 819 6.8 74 202 
17/22 1208 4.9 72 190 

 
4.3 CARACTERIZAÇÃO DOS SUBNÍVEIS  

4.3.1 N19 SER 1º SN 

A primeira região analisada localiza-se no domínio do corpo SER, no nível 19 e 1º 

subnível a 1230 metros de profundidade. Com base em análises de parâmetros específicos 

adotados pelos geotécnicos da Mina Cuiabá, como geometria do corpo e relação de dimensão 

entre corpo e galeria, não se esperavam grandes desafios geotécnicos nessa região, apesar da 

presença de dobras que poderiam dificultar o avanço do desenvolvimento e da lavra. Dessa forma, 

assim como para maioria dos níveis em maiores profundidades, recomendou-se a aplicação de 

concreto projetado e tela para as galerias de acesso e subníveis de lavra.  

A partir do sequenciamento da lavra realizado por modelagem numérica, observou-se a 

necessidade de manter um “sill pillar”, de aproximadamente 9 metros, entre o N19 SER 1º SN e 

o subnível adjacente, N19 FGS 2º SN, devido à possível instabilidade causada pelo 

adelgaçamento do corpo de minério, dobramento, variação litológica além da redistribuição de 
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tensão após a realização da lavra. Com o intuito de verificar as condições geotécnicas do pilar, 

foram avaliadas as fotografias de dois furos de sondagem “infill”, BSED6112 e BSED6113 

(Figura 4.6), realizados pela equipe de Geologia de Mina a partir do N19 FGS 2º SN. As fotos 

(Apêndice 1) mostram relevante fraturamento nessa região, indicando um baixo valor de RQD. 

 

 

Figura 4.6: Localização dos furos de monitoramento, estruturas S3 e eixos de dobra em relação à galeria. 

 

Além disso, foi relatado pela equipe operacional uma dificuldade de realização da 

sondagem devido ao elevado fraturamento da rocha, o que impede o atrito entre a sonda e a rocha. 

Durante avaliações em campo percebeu-se uma severa plastificação do suporte aplicado, 

recorrentes estalos de rocha e constantes desarticulações no vão de lavra já exposto. A Figura 4.7 

exemplifica as condições de plastificação do sistema de suporte do subnível de lavra. 
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Figura 4.7 - Condições de plastificação do sistema de suporte; (a) desarticulação de concreto a partir do 
teto; (b) abertura de trincas no concreto na lateral; (c) e (d) desarticulação de concreto a partir da lateral. 

A travessa de acesso ao subnível foram também foi uma região que demandou constantes 

reabilitações, de modo que a escavação ficou com uma altura aproximada de 7 metros, 2 metros 

mais alta que o planejado. A Figuras 4.8 mostra o teto alteado da galeria em campo e uma seção 

esquemática da diferença de altura entre a galeria planejada e escavada.  
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Figura 4.8 – Condição da travessa de acesso ao N19 SER 1º SN indicando o alteamento do teto (a) em 
campo e (b) em seção esquemática comparando as galerias planejada e escavada.  

 

4.3.2 N19 FGS 3º SN 

A região N19 FGS 3º SN pertence ao domínio do corpo FGS, nível 19 e 3º subnível, com 

profundidade média de 1160 metros. Com base no mapeamento geológico realizado nas galerias 

dos N19 FGS 4º SN e 19 FGS 2º SN pela equipe de Geologia de Mina, concluiu-se que o 

desenvolvimento do 3º subnível interceptaria uma zona de S3, além de também ser influenciado 

pela ocorrência de eixos de dobra. A presença de S3 pode ser evidenciada pelo capelamento da 

escavação (Figura 4.9), o que deixou a galeria com uma altura aproximadamente 2,5 metros maior 

que o planejado. A Figura 4.10 mostra uma seção esquemática comparativa da galeria panejada 

e da galeria escavada, chamando atenção para o capelamento e altura do teto. As principais 

recomendações de tratamento da galeria foram a aplicação de concreto projetado e telamento.  

Diante da recorrência de relatos de estalos nessa frente de desenvolvimento, foi realizada 

uma análise de sismicidade no entorno da escavação. Observou-se uma frequência de ocorrência 

anômala de sismos, relacionados ao eixo de dobra mapeado e ao comportamento rúptil da BIF, 
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litologia na qual o desenvolvimento estaria encaixado. Devido ao alto módulo de deformabilidade 

da BIF, uma alternativa foi propor furos de alívio objetivando redistribuir a concentração de 

tensão no entorno da galeria. Além disso, durante avaliações em campo foi observado um 

estufamento significativo do concreto, classificado acima do limite considerado seguro 

interpretado como consequência da proximidade o eixo de dobra. 

 

Figura 4.9 – Galeria com teto mais alto devido a ocorrência de capelamento. 
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Figura 4.10: Seção esquemática da comparação entre a galeria planejada e escavada evidenciando o 
capelamento. 

Foram realizados também furos de filmagem (Figura 4.11) com o intuito de monitorar o 

“sill pillar” remanescente entre os 2º e 3º subníveis, o qual acreditava-se estar reduzido devido à 

proximidade do desenvolvimento superior ao realce inferior, o qual não apresentou condições de 

exposição de colaboradores para escaneamento topográfico. A partir dos furos de filmagem foram 

verificadas quebras severas e obstrução dos furos, além disso, alguns furos não foram finalizados 

devido a novas ocorrências de estalos e consequente isolamento da área.  
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Figura 4.11: Localização dos furos de monitoramento, estruturas S3 e eixos de dobra em relação à 
galeria e imagens da filmagem de F1.  

 
4.3.3 N18 FGS 3º SN  

A região N18 FGS 3º SN pertence ao domínio do corpo FGS, nível 18 e 3º subnível, com 

profundidade média de 1080 metros. As condições geológicas-estruturais da região indicavam a 

presença de um eixo de dobra com charneira espessa nas proximidades da escavação e, a 

princípio, as recomendações de tratamento geotécnico para a região consistiam apenas em 

aplicação de concreto projetado. 

Após avaliação em campo verificou-se a ocorrência de trincas severas no suporte aplicado 

e entendeu-se que a possibilidade de propagação e evolução dessas trincas era alta, o que 
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implicaria em paralisação da região durante a lavra e impactaria o plano de produção mensal. 

Além disso, a partir da avaliação de desplacamento na travessa de acesso ao subnível, observou-

se que a escavação foi desenvolvida logo abaixo do “oredrive” do subnível superior, o que impõe 

a essa escavação uma condição de maior tensão. Dessa forma, foi recomendado o telamento do 

teto e laterais da galeria a fim de evitar novos desplacamentos e a progressão da movimentação 

do maciço rochoso. 

Após o fim do desmonte do bloco 1 do N18 FGS 2º SN, foi identificado um rompimento 

significativo do pilar entre os 3º e 2º subníveis, o que levou a diminuição da espessura do “sill 

pillar” e gerou uma abertura no piso do subnível superior (Figuras 4.12). O rompimento ocorreu 

a partir de um eixo de dobra subparalelo ao “plunge” do corpo e na região em que seria lavrado 

o bloco 2. A Figura 4.13 mostra uma seção esquemática da galeria e do corpo de minério na região 

do pilar rompido, destacando a influência exercida pelo eixo de dobra na geometria do corpo e a 

Figura 4.14, por sua vez, mostra as condições do subnível em campo. 

 

Figura 4.12: Localização do rompimento de pilar, estruturas S3 e eixos de dobra em relação à galeria. 
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Figura 4.13: Seção esquemática da galeria e do corpo de minério na região do pilar rompido, destacando 

a influência exercida pelo eixo de dobra no maciço rochoso. 

 

 

Figura 4.14 - Abertura no piso gerado após rompimento do pilar entre N18 FGS 3º SN e N18 FGS 2º SN 
visto de dento da galeria. 
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CAPÍTULO 6  

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
5.1    VALIDAÇÃO DAS DESCRIÇÕES GEOTÉCNICAS 

Com base no gráfico elaborado por Priest & Hudson (1976), que relaciona o RQD e o 

espaçamento médio entre as descontinuidades, a partir do ano de 2017 os dados descrição 

geotécnica dos testemunhos de sondagem da Mina Cuiabá passaram a ser validados por essa 

metodologia (Figura 5.1). Observa-se pelo gráfico que a maior parte das informações do banco 

de dados da mina segue concordante com o postulado dos autores, com alguns pontos que fogem 

o padrão proposto. Devido a indisponibilidade das fotografias de parte dos testemunhos, em geral 

mais antigos, não foi possível a correção da descrição de todos os testemunhos utilizados para 

esse trabalho. Cada ponto plotado no gráfico equivale a um intervalo de descrição, e não ao 

testemunho inteiro. 

 
Figura 5.1: Resultado da validação das descrições geotécnicas dos furos de sondagem da Mina Cuiabá. 

 
5.2    N19 SER 1º SN 

A partir da análise e interpretação dos furos de sondagem, concluiu-se que o intenso 

fraturamento, ora classificados como “disking” e zonas de intensa quebra (ZIQ), dos furos de 

“infill”, descritos para a avaliar o pilar remanescente com o subnível superior pode ser decorrente 

de uma condição de elevada tensão. Além disso, a plastificação observada no sistema de suporte 
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indica a movimentação do maciço rochoso, fazendo-se necessária uma avaliação mais minuciosa 

da região. 

Os principais furos de sondagem utilizados para classificar a região foram SERBUD0093, 

SERBUD0102, BSED4879, BSED4880, BSED4926, BSED5092, BSED5093, BSED 5159, 

BSED6018 e BSED6019 (Apêndice 1). A Figura 5.2 ilustra a disposição desses furos nas 

proximidades da galeria e mostra a classificação geomecânica por Q’ em cada intervalo de 

descrição.  

 

Figura 5.2: Furos de sondagem classificados por Q’ na região do N19 SER 1° SN. 

 
A Figura 5.3 indica os resultados obtidos pela modelagem geológica-geotécnica. Pelo 

resultado do modelo de blocos observou-se que grande parte do subnível foi classificada com Q’ 

de 40-100 a valores maiores que 100, indicando uma rocha de qualidade muito boa a ótima. 

Entretanto, no próprio subnível de lavra observa-se a ocorrência de zonas pontuais de Q’ inferior 

a 40, indicando um maciço de qualidade ruim numa região que coincide com as regiões de 

plastificação do sistema de suporte, dificuldade operacional para realização da sondagem e eixo 

de dobra. Além disso, nota-se uma região em que a classificação geomecânica foi inferior a 10, 

zona essa localizada na travessa de acesso que, por sua vez, foi alvo de desplacamentos e 

reabilitações durante seu desenvolvimento. A região do pilar com RQD baixo e a interseção entre 

travessa de acesso e subnível, foi classificada com Q’ inferior a 5, indicando a presença de uma 

rocha de qualidade ruim. 

As regiões de rocha boa a ótima (Q’ 40-100) encontram-se em diferentes diversos 

domínios litológicos, como zonas de MAN, MANX, X2CL, X2, S e BIF. A escavação do subnível 

de lavra (Q’ 40-10) foi dado na região do minério, ou seja, é dominada foi S e BIF, com pequena 
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ocorrência de XG e VQZ. O ponto na travessa de acesso (Q’ 10-5), por sua vez, ocorre em uma 

região de X2CL, enquanto a zona de mais baixa classificação geomecânica ocorre em regiões de 

contato entre BIF e XG.  

 

Figura 5.3: Resultado da interpolação da classificação geomecânica das escavações do N19 SER 1º SN 
pelo vizinho mais próximo. 

 
5.3    N19 FGS 3º SN 

A necessidade de investigação geotécnica do N19FGS 3º SN partiu das recorrentes 

paralisações por estalidos e reabilitações. Durante a confecção desse trabalho o desenvolvimento 

foi abandonado e deu-se início a um acesso mais a “footwall” do corpo a fim de recuperar os 

blocos de minério planejados. 

Os principais furos de sondagem para caracterizar essa região foram SERBUD0101, 

BSED5128, FGSBUD0099, BFGD4921, BFGD4922, BFGD4923, BFGD4984, BFGD4985 

BFGD5005, BFGD5006 e BFGD5238 (Apêndice 2). A Figura 5.4 mostra a distribuição desses 

furos ao longo do subnível de lavra mostra a classificação geomecânica por Q’ em cada intervalo 

de descrição.  
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Figura 5.4: Furos de sondagem classificados por Q’ na região do N19 FGS 3° SN. 

 
Apesar de apresentar zonas pontuais de Q’ 5-10 e 10-40, a maior parte da escavação do 

N19 FGS 3º SN é classificado como um maciço de qualidade muito boa a ótima, com Q’ 40-100 

e maior que 100 (Figura 5.5). Dessa forma, os problemas relacionados aos estalidos e reabilitações 

nos último 45 metros do desenvolvimento devem-se, de fato, mais às condições de proximidade 

ao eixo de dobra e elevado módulo de elasticidade da BIF que à classificação geomecânica do 

maciço rochoso. As zonas de rocha de Q’ 5-10 e 10-40 estão sob domínios dos xistos, 

especificamente X2 e X2CL, contudo, a maior parte da escavação foi desenvolvida sobre de MAN 

e MANX, de modo que o resultado do modelo segue o esperado para esses domínios litológicos. 

 

Figura 5.5: Resultado da interpolação da classificação geomecânica das escavações do N19 FGS 3º SN 
pelo vizinho mais próximo. 
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5.4    N18 FGS 3º SN 

O interesse em investigar a qualidade geotécnica do maciço rochoso nessa região 

originou-se pela recorrência de trincas no sistema de suporte, indicando a movimentação do 

maciço, e pelo rompimento do pilar com o subnível inferior, N18 FGS 2º SN.  Os furos de 

sondagem utilizados para a caracterização desse subnível de lavra foram BSED3373, BSED3374, 

BSED3376, BSED4690, BFGD3520, BFGD3542, BFGD3609, BFGD3816, BFGD5189 e 

BFGD5194 (Apêndice 3). A Figura 5.6 mostra a distribuição desses furos ao longo do subnível 

de lavra mostra a classificação geomecânica por Q’ em cada intervalo de descrição. 

 
Figura 5.6: Furos de sondagem classificados por Q’ na região do N18 FGS 3° SN. 

A maior parte do subnível foi classificado com Q’ 40-100, indicando um maciço de 

qualidade boa, com ocorrências pontuais de Q’ 5-10, 10-40, 40-100 e maior que 100 (Figura 5.7). 

A região de rompimento do pilar em que foi gerada uma abertura no piso, foi uma das zonas 

classificadas com Q’ superior, contudo, se trata de uma região com forte presença da foliação S3. 

Além disso, observou-se pela modelagem que esse região abrange um contato entre BIF e XG, 

entendeu-se, portanto, que essa desarticulação foi influenciada por esse contato litológico, pelo 

dobramento local do minério e pela presença de S3. A maior parte da galeria foi desenvolvida 

sobre MAN e MANX, enquanto os pontos que apresentaram Q’ inferior estão sob o domínio 

litológico dos xistos, X2, X2CL e XG, o que corrobora com a classificação geomecânica das 

respectivas áreas. 
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Figura 5.7: Resultado da interpolação da classificação geomecânica das escavações do N18 FGS 3º SN 
pelo vizinho mais próximo.  
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSÕES 
 
 

A classificação e caracterização geotécnica de testemunhos de sondagem permitiram a 

estimativa da classificação geomecânica de regiões da Mina Cuiabá, em especial de regiões com 

histórico de plastificação do maciço e reabilitações. Além disso, a validação desses dados antes 

de sua aplicação é de suma importância por garante uma maior precisão entre a descrição e as 

condições in situ.  

No N19 SER 1º SN foi observada uma relação melhor entre classificação geomecânica e 

histórico de reabilitações que nas outras regiões. Apesar de apresentarem intensa plastificação do 

sistema de suporte e até desplacamentos, o N19 FGS 3º SN e N18 FGS 3º SN não apresentaram, 

em sua totalidade, uma classificação geomecânica ruim, levando a conclusão que outros fatores, 

como condições estruturais e de tensão, devem ser utilizados para complementar essas análises. 

Em geral, obteve-se a relação esperada entre classificação geomecânica e domínio 

litológico, de modo que as regiões de qualidade geotécnica inferior coincidiam com os litotipos 

com Índice de Compressão Uniaxial mais baixo. Além disso, regiões de contato litológico 

também se mostraram problemáticos, o que é explicado pela diferença entre os módulos de 

elasticidade de cada domínio. Contudo, observa-se a necessidade de aplicação do modelo em mais 

regiões e, principalmente, validação em campo. 

 Diante da atual densidade de furos com descrição geotécnica no fundo da mina e a 

constância de adversidades envolvendo a geomecânica nos níveis mais profundos da mina, 

sugere-se que as atividades de descrição geotécnica de testemunhos sejam ampliadas a fim de 

gerar mais dados de caracterização. Sugere-se, também, a realização de modelos geológicos-

geomecânicos em outros “softwares”, a fins comparativos e de avaliação da metodologia mais 

adequada, e com a utilização mais dados estruturais da mina. O conhecimento prévio da 

classificação geomecânica de uma região pode contribuir para que o planejamento das escavações 

seja mais vantajoso e evite constantes reabilitações. 
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Apêndice 1: Testemunhos de sondagem N19 SER 1º SN 

BSED4879: 120,5 m – 161,42 m 
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BSED4880: 138,34 m – 177,62 m  
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BSED4926: 137,75 m – 163,38 m  
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BSED5092: 128,90 m – 161,25 m
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BSED5093: 109,81 m – 160,4 m  
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BSED5159: 114,30 m – 146,66 m 
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BSED6018: 0,00 m – 56,30 m  
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BSED6019: 0,00 m – 38,95 m
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BSED6112: 0,00 m – 26,25 m  
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BSED6113: 0,00 m – 23,65 m  
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Os furos de sondagem SERBUD00930 e SERBUD0102 não possuem fotografias disponíveis. 
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Apêndice Testemunhos de sondagem N19 FGS 3º SN 
 
BSED5128: 103,70 m - 150,50 m 
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FGSBUD0099: 93,50 m – 172,35 m 
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BFGD4921: 60,74 m – 98,35 
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BFGD4922: 65,23 m – 108,73 m  
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BFGD4923: 65,08 m – 104,18 m
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BFGD4984: 64,10 m – 102,15 m 
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BFGD4985: 65,04 m – 102,63 m  
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BFGD5005: 64,80 m – 107,52 m 
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BFGD5006: 83,00 m – 126,85 m 
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BFGD5238: 0,00 m – 43,90 m 
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O furo de sondagem SERBUD0101 não possui fotografias disponíveis.  



  Trabalho de Conclusão de Curso, n 376, 141p, 2020. 

123 
 

Apêndice 3: Testemunhos de sondagem N18 FGS 3º SN 
 
BSED3374: 162,66 m – 216,15 m 

 



Souza, B. A. P 2020, Controle de qualidade de descrição geotécnica de furos de sondagem e elaboração de modelo de 
blocos geológico-geotécnico da Mina Cuiabá, Sabará - MG 

 

124 
 

 



  Trabalho de Conclusão de Curso, n 376, 141p, 2020. 

125 
 



Souza, B. A. P 2020, Controle de qualidade de descrição geotécnica de furos de sondagem e elaboração de modelo de 
blocos geológico-geotécnico da Mina Cuiabá, Sabará - MG 

 

126 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Trabalho de Conclusão de Curso, n 376, 141p, 2020. 

127 
 

 

BSED3376: 151,70 m – 234,45 m 
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BSED4690: 0,00 m – 11,04 m 
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 BFGD3520: 150,41 m – 203,9 m 
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BFGD3542: 177,70 m – 206,92 m 
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BFGD3609: 140,60 m – 187,37 m 
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 BFGD3816: 0,00 m – 29,85 m 
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 BFGD5189: 0,00 m – 26,10 m  
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BFGD5194: 0,00 m – 13,4 m 

 

 
 

Os furos de sondagem BSED3373 e BFGD3609 não possuem fotografias disponíveis. 


