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Resumo 

A implementação de um novo método de desmonte – Bancadas Ascendentes ou Up-Hole 

and Fill – na mina de Neves-Corvo, acarreta com uma análise de estabilidade que visa o 

dimensionamento do desmonte de acordo as propriedades do terreno. 

A presente dissertação reflete os estudos que conjugam a modelização, segundo o método 

de elementos finitos (no RS2 e no RS3), com uma análise geotécnica realizada na mina, 

sendo que o tratamento dos dados é realizado por intermédio do gráfico de estabilidade de 

Potvin. A análise tridimensional foi preferenciada, e revelou ser imprescindível na precisão 

dos resultados finais. 

A sensibilidade no dimensionamento deste método está associada à auto-portabilidade e 

variabilidade do terreno. 

Os resultados finais indicam as melhores condições de desmonte (com base em Q’ médios), 

relativamente às suas dimensões e terrenos, juntamente com algumas particularidades 

entre maciços, sendo que se verificaram melhores condições no hasteal do que no teto. 
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Abstract 

An upcoming new method of exploitation, known as Up-Hole and Fill (or Bancada 

Ascendente in Portuguese), at the Neves-Corvo mine entails making a detailed study of the 

proposed dimensions of an excavation to ensure that the sizing is made according to its 

safety measures and the type of rock. 

Taking into account that no support is applied inside the stope, which relies solely on the 

ground conditions, the bench ends up being entirely self-supported.  This thesis therefore 

reflects studies which combine modelling in two dimensions (RS2) with preferably also a 

three dimensional analysis (RS3) using the Finite Element Method (FEM).  In addition to this 

study, geotechnical work also needs to take place in order to determine suitable dimensions 

for the ground, particularly with regard to the stability graph proposed by Potvin, as a means 

to achieve a successful conclusion. 

The final results are laid out in the form of a table to illustrate a graphical distribution in order 

to size the excavation according to stability factors of the ground and the geometry of the 

stope (with average values of Q’), and drawing attention to various aspects of different rock 

masses, such that the stability number was higher on the sidewall than on the hanging wall. 
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1.  Introdução 

1.1 Enquadramento do tema 

“Durante o terceiro quartel do século XIX assistiu-se em Portugal ao desenvolvimento da 

moderna indústria mineira, suscitado pela crescente procura de minérios e de metais pelos 

mercados mundiais, com especial incidência nas regiões do Alentejo, Douro e Beira Litoral” 

(Guimarães, 2016). 

A pequena dimensão de Portugal não é proporcional à diversidade geológica e forte 

potencial em recursos metálicos, evidente pelas jazidas de Neves-Corvo, internacionalmente 

conhecidas. Segundo o documento de Informação Estatística da DGEG de dezembro de 

2017, a indústria extrativa nacional reflete um valor de 785 milhões de euros em saídas, em 

que o sector dos minérios metálicos representa 354 milhões de euros, equivalente a 40% da 

indústria extrativa. Dos minérios metálicos explorados, o cobre representa, 

aproximadamente, 75% do valor de produção (equivalente a 268 milhões de euros) e o 

zinco ocupa cerca de 20% (traduzido num valor de 78 milhões de euros). Em termos de 

exportação, os concentrados de cobre assumem 30% da fatia de substâncias exportadas, 

seguido dos mármores e dos calcários (com 25%) (DGEG, Dezembro 2017). 

Com o avanço tecnológico, e a transformação digital, surgem novas oportunidades de 

redução de custos. 

Face a uma redução de custos, a gestão financeira de uma empresa é beneficiada. Na 

indústria mineira, esta redução pode ser pouco significativa, dependendo da variável 

temporal, uma vez que é controlada pela oscilação dos preços dos metais no mercado, uma 

alteração pouco significativa a curto prazo poderá ter repercussões promissoras a longo 

prazo. 

A criação de novos métodos de exploração que visam a estabilidade e a redução de custos 

numa premissa só, são um ótimo exemplo para o facto referido anteriormente. 

Em função das caraterísticas do jazigo, existem diferentes métodos que podem ser 

implementados para explorar o minério, garantindo, em simultâneo, a segurança e a 

estabilidade da escavação. Estas alternativas estão normalmente aliadas à disposição 

tridimensional do jazigo, e destas destacam-se: o Cut and Fill Stoping (corrente na mina de 

Neves-Corvo) – usado quando o corpo mineral é sub-vertical e apresenta uma espessura 

pequena, ou seja, torna possível uma exploração seletiva com menos diluição 7 e com baixo 

teor, embora seja dispendiosa; o Bench and Fill; Vein Mining; Shrinkage Stoping; Sublevel 
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Open Stoping; Sublevel Longhole Stoping; Verical Cratera Retreat (VCR); Longwall Mining, 

Room and Pillar; Sublevel Caving e Block Caving. No entanto, estes métodos podem sofrer 

pequenas alterações consoante as caraterísticas geomecânicas do terreno em causa. 

Neste sentido, e seguindo os passos do passado, num ambiente onde existe uma constante 

necessidade de recriação com foco na melhoria e no aumento contínuo da eficiência e 

eficácia dos métodos aplicados, a SOMINCOR (empresa subsidiária da Lundin Mining) 

decide apostar num novo tipo de exploração – Bancadas Ascendentes ou Up-Hole and Fill 

(UHF). Este método de exploração, semelhante ao Bench and Fill (método usado com 

bastante frequência nesta mina), tem a particularidade de avançar com apenas um acesso 

inferior, eliminando os custos adicionais da exploração do acesso superior (Mining Data 

Online, 2016). 

Foi no âmbito do estudo do dimensionamento das bancadas ascendentes a realizar (sem o 

recurso a suportes) em diferentes tipos de terrenos, que surge o presente caso de estudo de 

viabilidade e análise geomecânicas. 

Ao longo da presente dissertação serão apresentadas análises às condições geomecânicas 

e à distribuição de tensões no terreno em causa, com recurso a diferentes ferramentas de 

estudo, que incluem métodos empíricos e softwares de elementos finitos. 

O estudo desenvolvido poderá antecipar possíveis constrangimentos aquando do avanço 

das frentes, bem como, beneficiar a sequência de operações, na medida em que as tornará 

mais seguras ao identificar zonas instáveis e evitando assim eventuais reabilitações 

1.2 Objetivos 

Esta dissertação visa analisar o estado de tensão no maciço, com base em modelizações 

numéricas, a fim de propor eventuais dimensões na aplicação de futuros métodos de 

desmonte por Bancadas Ascendentes (ou, em inglês, Up-Hole and Fill). Como tal, espera-

se: 

• determinar as dimensões mais estáveis para diferentes tipos de terreno no contacto 

de teto; 

• avaliar modelos tridimensionais com diferentes sequências de desmonte, de modo a 

inferir as possíveis distribuições e instabilidades.  
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1.3 Organização do documento 

A presente dissertação encontra-se estruturada segundo cinco capítulos, sendo que o 

primeiro se destina à introdução do tema em estudo. 

Capítulo 2: Mina de Neves-Corvo 

Neste capítulo será dada a conhecer a mina em estudo, referindo os aspetos geográficos e 

geológicos da mesma, bem como uma breve explicação dos métodos de desmonte. 

Capítulo 3: Revisão do Estado de Arte 

Capítulo inerente à dissertação que retrata os desenvolvimentos levados a cabo nesta área 

de estudo por outros autores. 

Capítulo 4: Metodologia 

Esta secção servirá como descrição cronológica dos passos a realizar para obter os 

resultados pretendidos. 

Capítulo 5: Demonstração e discussão dos resultados 

Apresentação dos resultados sob uma análise crítica e comparativa dos mesmos. 

Sucedendo a esta análise serão apresentados alguns casos de estudo na mina de Neves-

Corvo, com o intuito de validar e comparar com os resultados finais obtidos. 

Capítulo 6: Sequências de desmonte na mina de Neves-Corvo 

Análise da estabilidade durante a sequência de desmonte de três bancadas para diferentes 

cenários, em retrospetiva dos resultados obtidos no Capítulo anterior. 

Capítulo 7: Conclusões e trabalho futuro 

Este último capítulo surge com a finalidade de tecer algumas conclusões finais que refletem 

um pouco da discussão dos resultados, complementando com algumas observações que 

possam ser pertinentes para futuros estudos no âmbito desta dissertação. 
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2.  Mina de Neves-Corvo 

A mina de Neves-Corvo encontra-se a cerca de 212 km a sudoeste de Lisboa e 107 km a 

norte de Faro. A sua localização é partilhada com os concelhos de Castro Verde e de 

Almodôvar, no Baixo Alentejo, Portugal, abrangendo uma área aproximada de 485 ha (Silva, 

D., 2015). Trata-se de uma mina subterrânea que atualmente explora cobre e zinco, embora 

tenha explorado estanho, entre 1989 e 2006. De acordo com a Figura 1 é possível observar 

a sua localização, notando-se que a zona da mina é limitada a Norte pela povoação do 

Lombador e a Sul pela povoação da Semblana. 

A descoberta da mina, em 1977, veio revolucionar a prospecção de sulfuretos na Faixa 

Piritosa Ibérica (FPI), pelas excepcionais reservas e os seus elevados teores, distribuídos 

por 90 jazigos ao longo de 250 km de distância, abrangendo a região do Alentejo (em 

Portugal) e da Andaluzia (em Espanha), conferindo a esta faixa uma importância mundial 

(Sousa & Matos, 2008). 

Figura 1 - Localização geográfica da mina de Neves-Corvo (Fonte: Google Maps). 



 
5 

A história da mina inicia-se com a primeira campanha de prospecção geológica e geofísica, 

em 1977, levada a cabo pelo Serviço de Fomento Mineiro e retomada pelo consórcio luso-

francês – formado pela Sociedade Mineira de Santiago, pela Sociedade Mineira e 

Metalúrgica Peñarroya (SMMP) e pelo Bureau de Recherches Géologiques et Minières 

(BRGM). O reconhecimento dos sulfuretos maciços e a interseção das diversas sondagens, 

deu origem às conhecidas massas de Neves, Corvo, Graça e Zambujal (Costa & Pacheco, 

2017). 

Em 1980 surge a SOMINCOR (Sociedade Mineira de Neves-Corvo), constituída pela 

Empresa de Desenvolvimento Mineiro (EDM), pela Sociedade Metalúrgica Peñarroya 

(SMMP) e pela Coframines, sendo a EDM a acionista maioritária. No entanto, em 1985, o 

grupo mineiro Rio Tinto Zinc (RTZ) adquire 49% da SOMINCOR, embora a EDM manteve-

se como acionista maioritária, com 51% (Costa & Pacheco, 2017). 

Em 1983, três anos depois, com o decorrer das campanhas de prospeção e sondagens, foi 

descoberta a quinta massa de sulfuretos, designada por Lombador (Costa & Pacheco, 

2017). 

Em junho de 2004 a SOMINCOR é adquirida pelo Grupo EuroZinc, e dois anos depois, em 

novembro de 2006, é incorporada no grupo sueco-canadiano, Lundin Mining Corporation. 

Neste mesmo ano, a lavaria de estanho é transformada em lavaria de zinco pela escassez 

de estanho, aliada à subida do preço do zinco (Costa & Pacheco, 2017). 

A sexta massa de sulfuretos maciços de Neves-Corvo é descoberta em 2010 e designa-se 

por Semblana (Costa & Pacheco, 2017). 

Os depósitos descobertos estão associados a litologias do Complexo Vulcano-Sedimentar, 

com cerca de 350 m de espessura (Lundin Mining, 2018), compreendidos entre o 

Fameniano Superior e o Viseano Superior. Estes são classificados como sulfuretos maciços 

vulcanogénicos (do tipo fissural) e surgem, normalmente, sob a forma de veios de sulfuretos 

maciços polimetálicos (Cu, Zn, Sn, Pb) originárias da atividade vulcânica submarina ocorrida 

nesta região (Sousa & Matos, 2008). 

As setes massas mineralizadas (essencialmente de cobre e zinco), compreendem Neves 

(dividida em Norte e Sul), Corvo, Graça, Zambujal, Lombador (dividida em Norte, Sul e 

Este), Semblana e Monte Branco, sendo que todas adquirem o nome das povoações mais 

próximas (Oliveira et al., 2004). A Figura 2 ilustra a disposição espacial de cada uma destas 

massas. 
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Atualmente encontra-se em desenvolvimento um projeto de expansão do zinco (ZEP), que 

visa aumentar a produção de zinco pela instalação de correias que servirão de rampas de 

transporte do minério a níveis superiores, reduzindo o tempo e custos de transporte. Além 

disso, evita o congestionamento noutras rampas. Nesta fase da mina, produzem-se dois 

tipos de concentrados: cobre e zinco. 

2.1 Enquadramento geológico 

Como já foi referido anteriormente, a mina encontra-se na zona da Faixa Piritosa Ibérica 

(FPI), pertencente ao Terreno Sul Português (zona a SW do Varisco Ibérico, denominada 

por Zona Sul Portuguesa – ZSP), alvo de grande estudo por parte de geólogos devido aos 

conhecidos recursos de sulfuretos maciços polimetálicos Figura 3 (Oliveira et al., 2004). 

A FPI tem uma extensão de aproximadamente 250 km e uma largura que varia entre os 30 e 

os 50 km, prolongando-se desde o norte de Grândola (Portugal) até perto de Sevilha 

(Espanha). A sua estratigrafia apresenta sedimentos do Devónico Superior, seguidos por um 

complexo vulcano-silicioso do Devónico Superior ao Carbónico Inferior e, por último, um 

flysch do Carbónico Inferior, que surge mais a sudoeste sob a forma de camadas mais 

recentes (Costa & Pacheco, 2017). 

Esta Faixa é resultante de um vulcanismo félsico, maioritariamente submarino, entre o final 

do Fameniano e o Viseano Médio, originando o Complexo Vulcano-Sedimentar (CVS) – 

responsável pela tão conhecida formação hospedeira da mineralização de sulfuretos 

maciços polimetálicos (Batista, 2003). Esta formação abrange uma sucessão litológica que 

se divide em duas sequências tectónico-estratigráficas principais: a sequência superior 

alóctone e a sequência inferior autóctone, ambas com intercalações de xistos e grauvaques 

(Carvalho & Ferreira, 1993). 

Figura 2 - Disposição 3D das diferentes massas mineralizadas na mina de Neves-Corvo (Oliveira et 
al., 2004). 
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A área do jazigo de Neves-Corvo divide-se em três grupos ou sequências geológicas 

principais: na base, o Grupo Filito-Quartzítico (GFQ); no meio, o Complexo Vulcano-

Sedimentar (CVS) e, no topo, a Formação de Mértola do Grupo Flysch do Baixo Alentejo 

(GFBA). 

Com a realização frequente de sondagens, sabe-se que o GFQ tem uma espessura de 150 

metros e consiste numa sequência monótona de xistos indiferenciados de composição 

filitosa com uma cobertura de quartzitos impuros e calcários lenticulares microcristalinos 

(Oliveira et al., 2004). 

O Complexo Vulcano-Sedimentar (CVS), com uma espessura de aproximadamente 300 

metros, apresenta duas sequências de afloramento distintas, compostas por uma sequência 

inferior (que envolve parte do GFQ) de composição vulcânica e intercalações de xistos 

indiferenciados. Quanto à sequência superior, esta distingue-se por uma composição 

vulcânica-sedimentar com xistos argilosos-carbonosos a siliciosos, tufitos dominantes e na 

envolvente, rochas vulcânicas (Carvalho & Ferreira, 1993). 

O Grupo Flysch do Baixo Alentejo (GFBA) é constituído por uma alternância de xistos e 

grauvaques, integrando um conjunto de sedimentos turbidíticos profundos, com uma 

espessura superior a 5 km. Estes são divididos em três formações estratigráficas: Mértola, 

Mira e Brejeira. No que diz respeito à xistosidade regional, esta encontra-se bem definida, 

com uma inclinação subvertical de 70º NE (Silva, D., 2015). 

Figura 3 - Mapa geológico simplificado (Adaptado de Oliveira et al. 2004), com a localização da 
Mina Neves-Corvo na Faixa Piritosa Ibérica. 
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A mina de Neves-Corvo é constituída por diferentes tipos de mineralização que serão 

referidos ao longo da presente dissertação. A Tabela 1 apresenta as abreviaturas referentes 

aos tipos de mineralização mais frequentes. 

Tabela 1:  Legenda de mineralizações mais frequentes na exploração da mina de Neves-Corvo 
(Adaptado de Silva, D., 2015). 

Dos sulfuretos maciços presentes nesta mina, destaca-se a pirite, seguido da calcopirite, 

normalmente intercalados com xistos negros da Formação de Neves, em zonas com 

predominância de silicatos. 

Note-se que o fissural (como referido na Tabela 1) é a designação adoptada para a 

mineralização do tipo stockwork. Esta mineralização ocorre nos muros dos sulfuretos 

maciços e está associada a zonas com xistos negros e tufos ácidos subjacentes. 

Para além do contacto com os grauvaques, na zona de sulfuretos maciços, é corrente o 

contacto com os xistos negros, sendo este estruturalmente ligante, embora com tendência 

para desenvolver uma textura branda. Além disso, no topo dos tufos ácidos e em xistos 

negros de muro, a rede de fissuras é mais densa, embora seja mais fraca para dentro da 

base da pilha vulcânica (Carvalho & Ferreira, 1993). 

A caraterização geológica é fundamental para a elaboração de modelos tridimensionais, 

como será visto mais à frente. 

2.2 Métodos de desmonte 

Atualmente, a mina de Neves-Corvo extrai cerca de 3.5Mt de minério por ano, via poço. O 

poço de extração apresenta um diâmetro de 5 m e uma altura desde o nível dos 700 m 

(relativo a um datum de 1000 m abaixo do nível do mar) até à superfície (ou seja, ao nível 

de 1220 m acima do datum). O material extraído nos níveis inferiores é colocado numa 

  Mineralização Abreviatura 

Minério 

Cobre 

Sulfureto maciço de cobre MC 

Sulfureto maciço de cobre e zinco MCZ/MH 

Stockwork/fissural de cobre FC 

Zinco 

Sulfureto maciço de zinco MZ 

Sulfureto maciço de zinco e chumbo MZP 

Fissural de zinco FZ 

Estéril 
Sulfureto maciço estéril ME 

Fissural estéril FE 
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correia de transporte, instalada no nível 550 m, seguindo até ao nível 700 m. Relativamente 

ao acesso principal, este é realizado por uma rampa que percorre os vários níveis (até ao 

550 m) que liga diferentes zonas da mina (Mining Data Online, 2016). 

De acordo com a geologia presente na mina, e respetivas caraterísticas geotécnicas, 

adotaram-se os seguintes métodos de desmonte: o drift-and-fill, o bench-and-fill, o mini-

bench and fill, o optimized bench-and-fill (OBF), o sill pillars (Pilar soleira) e, mais 

recentemente, o Up-hole and fill (UHF). 

O drift-and-fill (representado na Figura 4) foi o primeiro método a ser usado na mina, pela 

facilidade que oferece em se ajustar a jazigos sub-horizontais (com pouca espessura), 

permitindo elevadas recuperações. Este método é útil sobretudo para as áreas da Graça e 

do Corvo (Norte), que inicialmente apresentavam elevados teores de cobre 

(aproximadamente, 8,0%). As dimensões de uma galeria deste tipo são de 5.0x5.0 metros, 

sendo que o acesso é feito pelo contacto de muro, começando de baixo para cima e usando 

enchimento para passar para o nível superior. No entanto, tem a desvantagem de ter uma 

baixa produtividade, aliado ao aspeto da instalação de suportes (nomeadamente, projeção 

de betão, parafusos e/ou cabos) que, por sua vez, acarreta com elevados custos 

operacionais. 

Por outro lado, o bench-and-fill proporciona uma elevada produtividade devido ao desmonte 

de grandes massas de minério (sendo variável para cada massa mineral). Os custos 

operacionais envolvidos neste desmonte são relativamente baixos, em comparação com o 

drift-and-fill, embora envolva várias paragens que se encontram associadas ao processo de 

instalação de parafusos/cabos no tecto, de forma a garantir a estabilidade do acesso e a 

segurança dos operadores. Como ilustrado na Figura 5, o bench-and-fill implica o 

desenvolvimento de dois acessos, um inferior e outro superior (com o abatimento dos 

hasteais neste acesso, permitindo a realização dos furos verticais) e, atendendo novamente 

a fatores de estabilidade, as bancadas são exploradas alternadamente, ou seja, com uma 

M
inério	

Figura 4 - Modelo exemplificativo do desmonte por drift-and-fill. 
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sequência de primários – A; e secundários – B. Este conceito será aprofundado mais à 

frente no Capítulo 5. 

No caso do mini-bench and fill, como o próprio nome indica, trata-se de um desmonte com 

uma geometria semelhante ao bench-and-fill, no entanto, destinado a espessuras mais 

reduzidas, em que não seja favorável o uso do drift-and-fill. Tal como os desmontes 

referidos anteriormente, este também requer o desenvolvimento de dois acessos (inferior e 

superior), realizados em “contra-ataque”, ou seja, são feitos avanços em sentidos opostos, 

até estes vararem. A criação prévia de uma face-livre adicional evita custos adicionais, 

inerentes à realização de uma slot. Uma vez unidos os acessos, o acesso de furação 

(superior) passará a realizar a furação descendente, de forma a que seja possível 

desmontar o material, recorrendo ao acesso inferior para remover o material fragmentado 

pela detonação. A figura seguinte apresenta um modelo exemplificativo deste método. 

O OBF (Optimized Bench and Fill) surge por alteração do desmonte por bench-and-fill, 

variando ligeiramente a geometria da escavação. Ao contrário do bench-and-fill, este 

método não abate os hasteais, iniciando o plano de furação com furos inclinados (com 

sensivelmente 45º de inclinação), como se pode verificar na Figura 8. Esta decisão deve-se 

ao facto do acesso superior apresentar baixos teores em minério.  

Minério	

B	 A	 B	A	

Figura 5 - Modelo exemplificativo do método de desmonte por bench-and-fill (em planta e em 
perfil). 

Acesso	de	furação	

Acesso	de	remoção	

Minério	

Figura 6 - Perfil do modelo exemplificativo do desmonte por mini-bench and fill. 
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O método de desmonte por pilar soleira ou sill pillar (Figura 7) refere-se à remoção de um 

pilar de minério entre enchimentos (com uma percentagem de cimento superior aos 

restantes desmontes), visando a recuperação do minério remanescente no teto, que 

normalmente diz respeito a uma espessura de 8 metros. 

Os métodos de desmontes enunciados não são exclusivos para determinadas áreas da 

mina de Neves-Corvo, embora alguns métodos já estejam pré-definidos para certas zonas. 

Esta alteração poder-se-á dever à necessidade de garantir a segurança ou, caso esta já 

tenha sido assegurada, a uma melhoria no sentido da redução de custos. A avaliação desta 

hipótese acarreta com um estudo de pré-viabilidade e avaliação geomecânica, como será 

abordado no Capítulo 6. 

Dada a particularidade e novidade das bancadas ascendentes – método de desmonte alvo 

desta dissertação – apresenta-se um subcapítulo com o intuito de discutir o método que 

passará a ser corrente nalgumas zonas da mina de Neves-Corvo, caso a sua utilização for 

favorável. 

  

Acesso	de	furação	

Acesso	de	
remoção	

Furo 

Figura 8 - Perfil de desmontes por OBF. 

Figura 7 - Modelo exemplificativo de um desmonte por pilar soleira. 

Pasta	de	
enchimento	

Minério	8	m	

Pasta	de	
enchimento	
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2.2.1 Bancada Ascendente ou Up-Hole and Fill 

O desmonte por bancadas ascendentes (ou também designado por up-hole and fill), para 

além de beneficiar das mesmas condições que o bench-and-fill (isto é, apresenta reduzidos 

custos operacionais e uma elevada produtividade), não requer o desenvolvimento do acesso 

superior, uma vez que este será desmontado a partir do acesso inferior, como se pode 

observar na Figura 9. 

Este método visa explorar específicas zonas, sejam elas recentes ou antigas, onde 

previamente ao conhecimento deste método não era possível o seu desmonte, isto é, 

permite recuperar minério que estaria designado como “irrecuperável”. Estas zonas incluem 

antigas áreas de pilar entre desmontes, por exemplo. Além disso, permite a extração de 

minério com espessuras variáveis, sendo que o máximo já realizado até à data foi de 27 

metros, de piso a teto. 

A fase primordial está relacionada com uma sequência de avanços que visam o acesso ao 

minério, ou seja, uma fase de desenvolvimento que irá auxiliar as operações de furação e de 

remoção. Esta fase integra um avanço acompanhado por Técnicos da Mecânica de Rochas, 

devido à necessidade para se avaliar a estabilidade e respetivos suportes a aplicar.  

Atendendo ao tempo de vida da bancada, serão determinados os tipos de suporte, a fim de 

garantir a segurança da escavação. Estas medidas de suporte poderão envolver a aplicação 

de parafusos expansivos (no teto), a projeção de betão no acesso (por motivos de controlo 

de estabilidade e de segurança, visto que os operadores estarão expostos durante todo o 

processo de carregamento) e a instalação de cabos (com uma malha a designar, 

dependente da estratificação das camadas em redor da escavação, e com um comprimento 

relativo ao tamanho dos blocos existentes, de forma a garantir a ancoragem dos mesmos). 

  

Figura 9 - Modelo exemplificativo do desmonte por bancadas ascendentes (à esquerda, em 
planta, e à direita o seu perfil). 
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A furação proposta pelos Técnicos de Explosivos (integrado no Departamento de Mecânica 

de Rochas) é realizada segundo uma disposição radial (também designado por ring drilling), 

na medida em que agiliza o processo de desmonte, evitando o ciclo de abatimento dos 

hasteais, seguido da furação ascendente. Contudo, uma vez atingido o fim do acesso, será 

necessário o abatimento dos hasteias, de tal forma que se possa realizar o alargamento da 

slot (exemplificado na Figura 10). 

Este alargamento advém da necessidade de criar um vazio para que o primeiro disparo 

tenha espaço para desmontar a rocha, e libertar a energia que provém do explosivo. A 

criação desta face livre irá beneficiar as restantes fases de desmonte. Todas as operações 

de furação e de carregamento terão que ser realizadas com cuidado e corretamente, de 

forma a que o desmonte seja bem efetuado. Caso contrário, se existirem irregularidades na 

geometria inicial do desmonte, poderá dificultar a continuidade da restante bancada, 

comprometendo o material que ainda está por desmontar. 

A operação de remoção é realizada por controlo remoto, uma vez que o operador não 

deverá se expor ao debrum da bancada. Esta zona da rocha poderá estar fragmentada e 

com risco iminente de queda, pelo que se devem tomar as devidas medidas de prevenção. 

Além disso, esta operação poderá não ser levada a cabo imediatamente após o turno em 

que foi dado o disparo, visto que o operador poderá deparar-se com pouca visibilidade, 

prejudicando não só a sua saúde, como não dispõe das condições necessárias para a 

realização da sua atividade. Contudo, esta situação poderá ser melhorada com a instalação 

de sistemas de rega (como os que se utilizam na mina aquando da operação de remoção 

em bench-and-fill), com um incremento da pressão de maneira assentar a poeira nas zonas 

mais altas. Note-se que esta medida deverá ser analisada de acordo com as condições 

geomecânicas do terreno, uma vez que a presença de água poderá desencadear possíveis 

deslizamentos.  

Figura 10 - Sequência de desmonte (em planta) de uma bancada ascendente. 
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Ao concluir a última fase de remoção, salienta-se para o facto de que a bancada estará 

sujeita a um elevado estado de tensão, derivado do vazio criado no maciço. Esta tendência 

poderá originar fenómenos de descompressão, que se traduzem em fraturas na rocha, que 

são criadas normalmente segundo os planos de maior fraqueza. Além disso, após o 

enchimento, poderá existir falta de contato entre a rocha e a pasta de enchimento, pelo que 

o maciço poderá assumir que a bancada permanece vazia (em teoria). 

As sequências de desmonte assumem normalmente a disposição ilustrada na Figura 11. No 

entanto, esta continuidade poderá prejudicar a estabilidade de bancadas vizinhas. 

Embora este modelo permita uma exploração (alternada) com bons ritmos de produtividade, 

poderá comprometer a estabilidade da bancada seguinte, devido à ausência de tightfill. Este 

fenómeno é frequente em casos em que a tubagem de enchimento percorre grandes vãos 

com alturas significativas, obrigando, assim, a uma inclinação mais reduzida por parte do 

tubo. Esta inclinação está associada às propriedades da pasta (nomeadamente, à 

viscosidade) e aos sistemas de bombagem. Após o enchimento da bancada, como resultado 

da falta de pressão, é mantido um espaço vazio junto do tecto, como mencionado 

anteriormente, e exemplificado na Figura 12. 

O resultado desta acumulação de tensões poderá originar descompressões na 

rocha/fronteira da  bancada vizinha.  

Figura 11 - Modelo de uma sequência de desmonte contínua. 

Figura 12 - Modelo 2D exemplificativo de uma bancada após enchimento. 
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Traduzindo para um modelo numérico, esta dificuldade operacional assemelha-se à 

distribuição de tensões de uma galeria (Figura 13), sendo que a geometria do vazio será 

determinante para garantir a sua estabilidade. 

Uma vez que o enchimento não garante o contacto direto e contínuo ao longo do teto da 

bancada, torna-se imprescindível criar um meio para que as tensões se possam propagar, 

evitando o seu desvio. 

Como tal, tendo em vista a mitigação dos problemas acima referidos, sugere-se uma 

sequência de exploração desfasada, como demonstrado na Figura 14. 

Esta alternância tem como principal vantagem induzir a passagem de tensões entre 

bancadas com a presença de um pilar (representado pelo espaço vazio entre os blocos). 

Em contrapartida, esta possibilidade de exploração tem a desvantagem de resultar em 

baixas recuperações, na medida em que parte do pilar de suporte poderá ter teores de 

minério acima do teor de corte, pelo que esta sequência é pouco versátil, servindo apenas 

para algumas exceções. Para além de que esta solução apenas contorna o problema da 

ausência de tightfill, evitando o prolongamento da acumulação de tensões. 

Figura 14 - Sugestão de uma sequência de desmonte desfasada. 

Figura 13 - Distribuição das tensões máximas e zonas de rotura na envolvente de uma galeria (à 
esquerda) (Charlie, 2017) e numa mina de carvão na China (à direita) (Kulatilake et al., 2012). 
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O estado de tensão no maciço está associado a inúmeros fatores, dos quais se destacam: a 

profundidade, a geologia e caraterísticas geomecânicas do terreno (que incluem o peso 

volúmico, a resistência à compressão, dureza, a blocometria, a presença de falhas, foliação, 

água, etc.), a existência de desmontes vizinhos (que poderão compreender geometrias 

irregulares), tipos de enchimento nas imediações (que englobam, essencialmente, o 

enchimento hidráulico e o enchimento com pasta, sendo a percentagem de cimento variável 

nos dois) e o facto de ser um terreno virgem. No entanto, todas estas condicionantes são 

tidas em conta antes de se realizar o desmonte, de forma a antever (com alguma margem 

de erro) os acontecimentos mais prováveis. 

Estes acontecimentos podem ser estudados e previstos através de uma análise numérica 

com softwares que recorrem ao método de elementos finitos. 

A instabilidade, desencadeada pelo desmonte em retirada, obriga a implementação de 

algumas medidas de segurança, nomeadamente: 

• a projeção de betão ao longo de todo o acesso da bancada (e se necessário, outro 

tipo de suporte – parafusos e/ou cabos – como será referido no Capítulo seguinte), 

como medida de controlo e monitorização do terreno; 

• a passagem interdita em zonas sem suporte (com o uso de fitas de sinalização 

refletoras, por exemplo); 

• o uso de equipamentos por controlo remoto (associado à medida descrita 

anteriormente); 

• monitorizar as escavações nas imediações, na eventualidade de existirem acessos 

que possam vir a precisar de reabilitação, devido ao desvio de tensões provocadas 

pelo desmonte vizinho. 

Estas medidas são o resultado de vários anos de experiência na área, bem como outros 

aspetos técnicos que foram desenvolvidos ao longo dos tempos, como será abordado no 

capítulo seguinte. 
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3.  Revisão do Estado de Arte 

Neste capítulo serão abordados os fundamentos essenciais para os casos de estudo 

desenvolvidos neste trabalho. 

3.1 Método de desmonte 

A particularidade de cada caso de estudo é indiscutível, no entanto, independentemente da 

fase em que a mina se encontra, ou seja, quer esta se encontre numa fase de análise de 

viabilidade, ou numa fase de produção, a determinação do método de desmonte segue a 

mesma sequência de planeamento, de forma a provar a sua viabilidade económica e 

segurança da escavação. 

Por vezes, a definição do método de desmonte pode sofrer algumas alterações mediante o 

avanço da exploração. Existem diversos fatores que influenciam estas mudanças, de um 

modo geral, estas estão relacionadas com questões técnicas (como é o caso de quando as 

condições geomecânicas são desfavoráveis), a novas informações geológicas, ou ainda, a 

questões operacionais (dependo da disponibilidade de equipamentos, por exemplo). Por 

outro lado, o fator económico é preponderante quanto à definição e alteração do método de 

desmonte. Um exemplo onde a influência deste fator leva à aplicação de mudanças, será o 

aparecimento de uma oportunidade onde se possa extrair mais com os mesmos recursos 

(como é o presente caso de estudo), aumentando a produção, reduzindo as despesas e 

incrementando o lucro da empresa. 

Os conceitos técnicos conhecidos nos dias de hoje, que estão na essência de todos os 

métodos de desmonte, são o resultado de estudos desenvolvidos ao longo de vários anos 

por diversos engenheiros peritos da área. O acumular destes conhecimentos advém do 

ajuste de técnicas aplicadas em diferentes locais no mundo, onde são tidas em conta 

diferentes variáveis (qualitativas e quantitativas). 

Em função destas variáveis (forma do jazigo, espessura, profundidade, teor in-situ, teor de 

corte, estado de tensão, caraterísticas geomecânicas, topografia, geologia, auto-

portabilidade, entre outros) surgem métodos de desmonte caraterísticos para cada mina, 

sendo comum a existência de mais do que um método, dada a variabilidade geológica do 

terreno. 
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Os métodos de desmonte podem ser divididos de acordo com a sua auto-portabilidade: 

● Suporte natural: Room & Pillars e Sublevel Stoping; 

● Suporte artificial: Bench & Fill, Shrinkage, Drift & Fill e Cut & Fill; 

● Abatimento: Block Caving, Sublevel Caving e Longwall. 

Ao contrário das minas a céu aberto, em que o método de desmonte é realizado por 

degraus, as minas em subterrâneo têm uma configuração mais flexível, permitindo um 

melhor ajuste, tanto quanto possível à disposição do jazigo mineral a explorar. Esta 

adaptação da exploração em subterrâneo, no sentido de melhor ajuste do método, foi 

melhorada gradualmente ao longo dos anos com o desenvolvimento de sistemas de 

avaliação destinadas a verificar qual o método mais adequado para o jazigo em causa 

(Bakhtavar et al., 2015). 

A evolução destes sistemas deu-se devido à apresentação de várias propostas, 

nomeadamente, por Boshkov e Wright (1973), por Morrison (1976), Laubscher (1977, 1981, 

1990), Nicholas (1981, 1992), Hamrin (1982), Hartamn (1987), Miller et al. (1995), Clayton et 

al. (2002), Shahriar et al. (2007), entre outros (SME, 2011). 

Paralelamente a este desenvolvimento, foram também observados avanços no sentido de 

promover a estabilidade após o desmonte com o recurso a enchimento, seja por pasta, 

hidráulico, com rocha ou uma junção destes. 

A avaliação da estabilidade inerente à escavação parte primeiramente da determinação do 

estado de tensão do maciço, de forma a ajustar as propriedades que serão requeridas ao 

enchimento, atuando como método de suporte (Belem & Benzaazoua, 2004). Idealmente, o 

material que vai preencher os vazios criados pela exploração deve apresentar a 

continuidade do maciço rochoso. 

Por virtude do aumento significativo da produção de minério em minas, são formados 

grandes volumes de rejeitados (provenientes da lavaria) e estéreis. A falta de interesse 

económico destes materiais e a necessidade de preencher os vazios para efeitos de melhor 

a estabilidade na mina, originou o método de enchimento por pasta (Teixeira, 2018). Este 

método foi rapidamente adotado por vários países, nomeadamente, o governo da China 

implementou leis e regulamentos para estes uso. Este método abrangeu também 

rapidamente minas de carvão, resolvendo problemas relacionados com fenómenos de 

subsidência. Num panorama geral, criou-se um cenário sustentável, promovendo um 

balanço entre o ambiente e o consumo de recursos (Qingliang Chang, 2014). 
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Na mina de Neves-Corvo, atualmente, recorre-se essencialmente ao enchimento por pasta, 

embora já tenham sido usados outros métodos no passado. Até à data têm sido realizados 

estudos complementares neste âmbito para a melhoraria das propriedades reológicas do 

material (Silva, 2017), de forma a maximizar o seu desempenho enquanto método de 

suporte. 

A história geológica das formações rochosas (que está diretamente relacionado com o 

estado de tensão in-situ) e as condições geomecânicas da zona em estudo sempre 

desempenharam um fator crucial no que diz respeito à exploração em subterrâneo, exigindo 

sempre uma avaliação prévia e cuidadosa, como refere Bock (1979) e Knill (2003). 

Em 1989, Goodman discute estas condicionantes da estabilidade aquando da abertura de 

escavações em minas, referindo que a análise do estado de tensão inicial, a dimensão da 

escavação e a secção transversal são cruciais para compreender os efeitos de 

redistribuição de tensões. 

As tentativas executadas partiram de experiências empíricas que mais tarde foram 

extrapoladas para outras minas. Com o intuito de quantificar estes conhecimentos, foram 

criados sistemas de classificação para maciços rochosos, associando valores numéricos às 

propriedades da rocha (Brady & Brown, 2005). A quantificação dos parâmetros da rocha, 

permitirá uma melhor aproximação da classificação do maciço. 

3.2 Caraterização de maciços rochosos 

Durante vários anos, as minas baseavam-se em métodos empíricos, recorrendo a 

experiências adquiridas, ao invés de métodos desenvolvidos por técnicos especializados na 

área. O primeiro registo de um método empírico, desenvolvido em conjunto com os 

princípios teóricos de mecânica de rochas, remota à data de 1911. O autor desta publicação 

– Bunting – discutiu questões relacionadas com o dimensionamento de pilares em jazigos 

de carvão de antracite, no leste da Pensilvânia (E.U.A.). Derivado deste estudo, foram 

acrescentados mais tarde outros parâmetros que melhoraram a precisão na caraterização 

de maciços rochosos (Christopher, 2016). 

Este desenvolvimento desencadeou resultados favoráveis, reconhecidos pela forma como 

se adaptaram a novas minas, como descreve Laubscher (1977). 

No entanto, discute-se se Terzaghi, em 1946, não tenha sido de facto o primeiro autor de 

uma publicação destinada à classificação de maciços rochosos com o intuito de dimensionar 

suportes em túneis. Esta publicação desencadeou outros estudos que possibilitaram, por 
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exemplo, a Lauffer (1958) propor um estudo relacionado com o tempo de auto-portabilidade 

de um vão em função da qualidade do maciço rochoso (SME, 2011). 

Mais tarde, Deere (1967) associou a qualidade do maciço em função dos testemunhos das 

sondagens, com a utilização de um índice designado por Rock Quality Designation, RQD 

(Deere & Deere, 1989). 

O RQD é usado maioritariamente na análise de sondagens para medir quantitativamente a 

qualidade da amostra em estudo, e define (em percentagem) a proporção de blocos de 

rocha superiores a 10 cm relativamente ao comprimento da sondagem (Zhang, 2016). 

Deere (1989) refere que o RQD deverá ser usado apenas para testemunhos inferiores a 1,5 

metros, e em rochas duras (pouco fragmentadas). Além disso, a sua análise deve ser 

sensível na interpretação e diferenciação entre fraturas naturais e fraturas mecânicas, ou 

seja, induzidas pela operação da sondagem. Uma interpretação incorreta do RQD poderá 

influenciar a sua classificação (que é dada pela Tabela 2). 

Tabela 2: Classificação do RQD (Deere & Deere, 1989). 

RQD (%) 0 - 25 25 - 50 50 - 75 75 - 90 90 - 100 

Classificação Muito fraca Fraca Razoável Boa Muito boa 

A aplicação do RQD, após ter sido introduzida por Deere, foi fortemente adotada na América 
do Norte e serviu como componente à classificação RMR (Rock Mass Rating) e à 

classificação de maciços rochosos segundo o sistema Q, que serão aprofundados mais à 

frente (SME, 2011). 

Previamente ao RMR, surge o Rock Structure Rating (RSR), criado por Wickham e 

Tiedemann (1974). Este método (quantitativo) baseia-se na caraterização da qualidade do 

maciço e na determinação do tipo de suporte mais adequado, consoante as condições 

descritas no seu método. Salienta-se para o facto que foi neste método de classificação que 

primeiro se referiu o uso de betão projetado (SME, 2011). 

Entre 1973 e 1976, Bieniawski cria um método empírico baseado em obras civis, partindo de 

escavações em rochas sedimentares na África do Sul, e denominou a sua classificação 

como sistema de RMR.  
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Embora não tenha sido criado com o propósito para a indústria mineira, ao longo dos anos, 

foram levados a cabo alguns aperfeiçoamentos pelo próprio Bieniawski (1989), adicionando 

mais casos de estudo de diferentes minas e ajustando o método para aplicações mineiras 

(SME, 2011). 

Inicialmente, a classificação foi desenvolvida com o intuito de avaliar o tempo de resistência 

à auto-portabilidade, até que este colapsasse. No entanto, em 1974, Bieniawski decide 

adicionar algumas caraterísticas descritivas às descontinuidades e reduz o número de 

parâmetros de oito para seis (Bieniawski, 1989). Estes novos parâmetros incluem: 

● a resistência à compressão uniaxial do material rochoso intacto; 

● o grau de fracturação do maciço (segundo o RQD); 

● o espaçamento das descontinuidades; 

● as condições das descontinuidades (ou seja, o grau de alteração e a sua 

rugosidade); 

● a presença de água; 

● a orientação das descontinuidades em relação à escavação. 

 

Em 1976, o sistema sofre outra revisão relacionada sobretudo com o suporte de túneis com 

vãos de 10 metros. Seguido desta, em 1979, Bieniawski altera algumas condições das 

descontinuidades e presença de água em subterrâneo (Aksoy, 2008). 

No que diz respeito à classificação, o RMR pressupõe valores ponderais, atribuídos 

consoante os parâmetros a analisar na rocha, sendo o seu somatório, o resultado da 

classificação geomecânicas. Alguns destes parâmetros podem não ser representativos do 

maciço, por isso, é necessário analisar diferentes zonas, embora seja assumida uma 

homogeneidade. 

A principal aplicação do RMR é determinar a qualidade do maciço rochoso, de forma a 

estipular a melhor geometria para a escavação. Para além deste enquadramento, o recurso 

ao RMR está também ligado à possibilidade de estimar o tempo que uma escavação 

consegue permanecer autoportante, consoante o tipo de maciço, a coesão, o ângulo de 

atrito, carga aplicada, carga pontual, módulo de elasticidade e determinados valores de 

tensão associados ao terreno em causa (Aksoy, 2008). 

Em detrimento de algumas particularidades no RMR (nomeadamente o facto de não se 

terem em conta tensões induzidas in situ, alterações nas tensões, efeitos da detonação e o 

grau de alteração), foi criado o sistema MRMR (Modified Rock Mass Rating), específico para 
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minas e desenvolvido por Laubscher (entre 1977 e 1984), Laubscher e Taylor (1976) e 

Laubscher e Page (1990) (SME, 2011). 

No entanto, hoje em dia, os sistemas de classificação mais usados continuam a ser o RMR, 

o Q e o GSI (Geological Strength Index), embora alguns países continuem a desenvolver o 

seu próprio sistema (Miranda et al., 2018) como foi o caso da China, que recentemente criou 

um sistema designado por BQ classification system (Feng & Hudson, 2011), e Portugal, com 

o sistema MR (também conhecido por Rocha Classification), provado útil, mas a sua 

aplicação não se expandiu para outros países (Afrouz, 1992). 

A classificação geomecânica pode ser preferencial dependendo do jazigo em questão. Para 

minas de carvão, a principal classificação tem sido o RMR (Moon & Roy, 2004), no entanto, 

ultimamente têm surgido algumas modificações deste método, como por exemplo, na Índia, 

com a aproximação CMRI-RMR (Paul et al., 2004) e o sistema NGI-Q para o 

dimensionamento de suportes (Singh et al., 2005), enquanto na Austrália, com o 

desenvolvimento do CMRR (Coal Mine Roof Rating), também bastante utilizado em projetos 

no Canadá, na África do Sul (Mark & Molinda, 2003) e na China (Yongyin, Taheri, & Xianbi, 

2018). 

Considere-se agora o sistema de classificação Q. Este índice de qualidade da rocha, 

proposto por Barton e por colaboradores do Instituto Geotécnico da Noruega, baseou-se 

num conjunto de casos de estudo na Escandinávia. O sistema permite estimar a qualidade 

da rocha com recurso a mapeamentos à superfície, sendo possível atualizá-los à medida 

que se avança com a escavação. Os casos incluem 13 rochas ígneas, 24 metamórficas e 9 

sedimentares, sendo que 40% destas rochas envolveram descontinuidades preenchidas 

com material argiloso (Barton, Lien, & Lunde, 1974). 

Esta classificação, embora baseada inicialmente em casos de estudo no norte da Europa 

(nomeadamente na Noruega), tornou-se num método de classificação amplamente usado 

em diferentes zonas do mundo, desde minas no Brasil (Jaques, 2014), no Peru, na Suíça 

(NGI, 2015) e como complemento na classificação de minas de carvão na Índia (Singh et al., 

2005). A vasta utilização deste método (e do Q’), em minas, deveu-se também à sua 

utilidade para dimensionar escavações quanto à sua zona de transição entre estável e 

instável, procurando antever potenciais zonas de queda (Barton & Grimstad, 2014). 
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Relativamente ao seu método de cálculo, o valor numérico de Q varia numa escala 

logarítmica de 0.001 até 1000, e é definido pela seguinte equação (Barton et al., 1974): 

 𝑄 =
𝑅𝑄𝐷
𝐽=

×
𝐽?
𝐽@
×

𝐽A
𝑆𝑅𝐹

	 (1) 

Onde, 

RQD – Rock Quality Designation (como mencionado anteriormente); 

Jn – Número de famílias de descontinuidade; 

Jr – Número da rugosidade da descontinuidade mais crítica; 

Ja – Número da alteração da descontinuidade mais crítica; 

Jw – Fator de redução pela presença de água na descontinuidade; 

SRF – Fator de redução das tensões (“Stress Reduction Factor”). 

De acordo com Barton et al. (1974), para além dos parâmetros determinados, a relação 
entre cada quociente fornece informação adicional: o quociente RQD/Jn é um indicador do 

tamanho dos blocos; o Jr/Ja dá uma informação relativa à resistência ao corte, segundo a 

fórmula empírica: tan-1 (Jr/Ja); a razão entre Jw e SRF diz respeito ao estado de tensão 

efetivo, na medida em que o parâmetro Jw, ao introduzir informação referente à pressão de 

água existente na descontinuidade, atende à redução da tensão efetiva (Christofolletti, 

2014). 

Estes parâmetros, enunciados por Barton et al. (1974), foram sujeitos a algumas alterações. 

Mais recentemente, em 2002, foram adicionados novos casos de estudo com dados 

provenientes da Índia, da Suíça e da Noruega (NGI, 2015). 

Apesar da classificação segundo o sistema Q diferir do RMR, ambas são utilizadas na 

prática da análise de estabilidade de escavações subterrâneas. Ao longo dos anos foram 

submetidas correlações para tentar obter uma relação entre as duas classificações, uma vez 

que o sistema Q parte de uma escala logarítmica, enquanto que a classificação RMR é dada 

numa escala linear. Segundo Chirstofolletti (2014), as correlações mais relevantes partiram 

dos seguintes autores: 

Bieniawski (1976): 𝑅𝑀𝑅 = 9𝑙𝑛𝑄 + 44	 (2) 

Rutledge e Preston (1978): 𝑅𝑀𝑅 = 5,9𝑙𝑛𝑄 + 43	 (3) 
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Moreno (1980): 𝑅𝑀𝑅 = 5,4𝑙𝑛𝑄 + 55,2	 (4) 

Cameron-Clarke e Budavari (1981): 𝑅𝑀𝑅 = 5𝑙𝑛𝑄 + 60,8	 (5) 

Abad et al. (1984): 𝑅𝑀𝑅 = 10,5𝑙𝑛𝑄 + 41,8	 (6) 

Uma das principais diferenças entre o sistema Q e o RMR, é a aplicação, por parte do 

sistema Q, de um fator que tivesse em conta o estado de tensão in situ, enquanto que, por 

outro lado, o RMR avaliou a orientação das maiores descontinuidades (relativamente à 

direção da escavação) e considerou a resistência da rocha sã. 

O facto do sistema RMR e Q serem reconhecidos mundialmente deve-se sobretudo à 

facilidade de adaptação e atualização de cada um sob a forma de caraterização e no 

dimensionamento do suporte de maciços. O uso separado de cada um pode ser benéfico, 

especialmente durante a fase inicial do dimensionamento de escavações, e uma alternativa 

para estimar as propriedades geomecânicas do maciço rochoso, embora seja necessário 

utilizar com precaução. A precisão dos resultados da classificação de ambos os sistemas 

devem ser contabilizados em detrimento dos possíveis sinistros inerentes à escavação  

(Hafeezur Rehman, 2018). 

O estado de tensão inicial, bem como a presença de descontinuidades no maciço, serão 

alguns dos aspetos a ter em conta e servirão como guia para compreender o estado de 

tensão induzido pela escavação (Pakalnis, 1986). 

Após o avanço em subterrâneo são desencadeados desvios na trajetória das tensões, que 

serão designados por zonas de acumulação de tensões ou de relaxamento/alívio de 

tensões. Segundo Potvin (1988), uma vez criado um vazio no maciço, na zona de alívio de 

tensões, as descontinuidades existentes na rocha irão sofrer forças de cisalhamento, 

provocadas pelo peso, promovendo a queda de blocos individualizados. A maioria dos 

problemas associados à instabilidade de escavações em subterrâneo observam-se nesta 

zona de relaxamento. A modelação numérica (em 2D e 3D) pode ser determinante para 

ajustar a geometria da escavação, tendo em conta os factores referidos anteriormente 

(Wang et al., 2007).  

De um modo geral, as potenciais quedas de blocos estão diretamente influenciadas pela 

ação da força da gravidade e pelo sentido da descontinuidade mais crítica, ou seja, é 

dependente de esta estar a favor ou contra a abertura da escavação. A probabilidade de 
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deslizamento ou queda está também condicionada à dimensão da escavação, na medida 

em que poderá promover a exposição das famílias mais críticas dentro do vazio, pelo que é 

introduzido o parâmetro do raio hidráulico, proposto por Laubscher e Mathews et al. (Brady 

& Brown, 2005). 

Para avaliar a geometria da escavação e a respetiva estabilidade, é corrente o uso do 

método de classificação proposto por Mathews, em 1981 (Vallejos et al.,  2018). Este 

método, destinado a escavações com profundidades inferiores a 1000 metros (ou seja, 

indicado para a mina em estudo), formula um conjunto de dados integrados num gráfico de 

estabilidade com base em casos de estudo de minas no Canadá. Este gráfico abrange dois 

factores, o número de estabilidade, N, e o fator raio, S, ou também designado por raio 

hidráulico (Brady & Brown, 2005). 

O número de estabilidade é determinado pelo produto do índice Q modificado (Q’, proposto 

por Barton) com três fatores de correção (propostos por Mathews et al.), excluindo da 

equação a razão Jw/SRF.  

O índice de qualidade de rocha modificado (Q’) surge pelo facto dos parâmetros, SRF e Jw, 

serem externos à estrutura da rocha, sendo removidos da equação (Freitas, 2016). 

Para incorporar ajustes na equação que tivessem em conta o campo de tensões, a 

orientação das descontinuidades e a força da gravidade (responsável pela queda de 

blocos), foram tidas em conta estas três variáveis: A, B e C. 

O fator A é determinado segundo o gráfico da Figura 15(a) e recorre à razão entre a 

resistência à compressão uniaxial da rocha intata (𝜎R ) e a tensão principal máxima 

observada na escavação (𝜎S). 

O fator B indica a orientação da descontinuidade mais crítica (ou seja, menos favorável) em 

relação à superfície analisada Figura 15(b). 

Por último, o fator C visa contabilizar a relação entre a inclinação do realce e as 

descontinuidades presentes, no teto e nos hasteais. Segundo Mathews, os hasteais do 

realce são oito vezes mais estáveis que os tetos da escavação. De acordo com os 

mecanismos mais frequentes de rotura (desplacamento ou slabing e deslizamento por corte 

ou sliding), este parâmetro pode ser determinado pelo gráfico presente na Figura 15(c) ou 

pela seguinte expressão: 

 𝐶 = 8 − 7𝑐𝑜𝑠	(𝛼)	 (7) 
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O gráfico de estabilidade proposto por Mathews encontra-se na Figura 16. 

Este gráfico divide-se em três zonas: zona estável (“stable zone”), zona potencialmente 

instável (“potentially unstable zone”) e zona de potencial colapso ou instável (“potentially 

caved zone”).  

Figura 15 - Fatores de correção utilizados para o cálculo do número de estabilidade de Mathews 
(Adaptado de Vallejos et al., 2018). 

Figura 16 - Gráfico de estabilidade proposto por Mathews, 1981 (Adaptado de Freitas, 2016). 
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Ao longo do tempo surgiram algumas modificações, nomeadamente por Potvin et al., 1989; 

Stewart and Forsyth, 1995; Trueman et al., 2000 (Brady & Brown, 2005), que visaram o 

acrescento de nova informação para melhor consolidar este método. 

Em 1989, Potvin adiciona novos casos de estudo, baseados em diferentes minas no 

Canadá, que originaram modificações no gráfico, em particular, nas zonas do 

comportamento rochoso e no número de estabilidade modificado (N’). Esta alteração deu 

origem ao número de estabilidade modificado, passando a ser calculado da seguinte forma: 

 𝑁′ = 	𝑄_ × 𝐴 × 𝐵 × 𝐶	 (8) 

O gráfico de estabilidade modificado encontra-se na Figura 17. 

Ao contrário do gráfico proposto por Mathews, este encontra-se essencialmente dividido em 

duas zonas: “estável” (formada por 84 casos) e “instável” (constituída pelos restantes 91 

casos). No entanto, entre estes dois grupos existe uma terceira zona designada por 

“potencialmente instável”. 

O fator A proposto por Potvin (1988) também se refere à razão entre a resistência à 

compressão uniaxial da rocha intacta e as tensões induzidas pela escavação na superfície 

analisada. Analiticamente, Potvin assumiu que: 

 𝐴 =
𝜎R
𝜎S
< 2	 ⇒ 𝐴 = 0.1	 (9) 

Figura 17 - Gráfico de estabilidade modificado por Potvin (Adaptado de Suorineni, 2010). 
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 𝐴 = 2 <
𝜎R
𝜎S
< 10	 ⇒ 𝐴 = 0.1125 e

𝜎R
𝜎S
f − 0.125	 (10) 

 𝐴 =
𝜎R
𝜎S
> 10	 ⇒ 𝐴 = 1.0	 (11) 

Em alternativa às equações apresentadas, o fator A tem vindo a ser calculado recorrendo a 

softwares, como por exemplo, o RS2 e o RS3 (como será aprofundado mais à frente no 

próximo subcapítulo), ou a ábacos empíricos (Brady & Brown, 2005). Segundo Potvin, o 

gráfico utilizado para determinar o fator A encontra-se na Figura 18. 

O fator B proposto por Potvin também assume o mesmo conceito enunciado por Mathews, 

isto é, traduz o ângulo formado entre a descontinuidade analisada e a face da escavação, 

sendo possível obter este valor por análise do software Dips. Este ângulo, extrapolado no 

gráfico da Figura 19 resultará também no fator de correção B. 

Figura 18 - Determinação do fator A para o gráfico de estabilidade modificado de Potvin (Adaptado 
de Freitas, 2016). 

Figura 19 - Método de determinação do fator B para o gráfico de estabilidade modificado de Potvin  
(Freitas, 2016). 
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O fator C, em concordância com o fator gravidade proposto por Mathews, também diz 

respeito à estabilidade da face da escavação sob a influência da gravidade, e é determinado 

pela equação (12). O ângulo 𝛼 é a inclinação do realce, e este fator abrange um intervalo de 

2 a 8 (como se pode observar na equação 12 e na Figura 20). 

 𝐶 = 8 − 6𝑐𝑜𝑠	(𝛼)	 (12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em 2010, aliado ao facto de existirem poucos casos de estudo associados ao gráfico de 

Mathews (1981), Mawdesley  propõe outra alternativa que consiste numa base de dados 

com 400 casos de estudo, que se baseiam numa grande variedade de geometrias, e em 

diferentes tipos de maciço. A geometria está associada a um raio hidráulico máximo de 55 

metros e um número de estabilidade que varia entre os 0,005 e os 700. 

Este gráfico, presente na Figura 21, apresenta diferentes limites, que se formaram com base 

numa análise estatística de regressão logarítmica, usando o número de estabilidade 

determinado por Mathews (Mawdesley, Trueman, & Whiten, 2001). 

  

Figura 20 - Ábaco para a determinação do fator C para o gráfico de estabilidade modificado de 
Potvin (Adaptado de Freitas, 2016). 
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Desde a primeira introdução do gráfico de estabilidade, em 1981, ocorreram várias 

modificações com o intuito de melhorar a sua credibilidade e antecipar a dinâmica aquando 

da abertura de uma escavação. As principais limitações do gráfico de estabilidade original 

(de Mathews, 1981) e do gráfico de estabilidade modificado (de Potvin, 1988), constam as 

seguintes (Suorineni, 2010): 

● O fator C não representa possíveis modos de rotura no teto; 

● O fator A não contabiliza instabilidades originadas por tração; 

● As geometrias das escavações são, geralmente, simplificadas; 

● Os efeitos de vibração das detonações não são tidas em conta; 

● A estabilização de desmontes com recuso a enchimento não é incorporado nesta 

análise; 

● O stand-up time (ou tempo como autoportante) não é considerado; 

● Não são incluídos os efeitos das falhas; 

● Existe subjetividade na delimitação das zonas de estabilidade. 

 
Nas conclusões realizadas por Suorineni (2010), a credibilidade dos gráficos é equivalente à 

quantidade e à qualidade de informação recolhida no terreno. A base de dados usada para 

traçar o gráfico deverá ser obtida de forma consistente e sustentada, pelos mesmos raios 

hidráulicos em função do número de estabilidade. 

Esta necessidade de compreender e explicar fenómenos da natureza parte dos primórdios 

da humanidade. As aproximações realizadas a partir de expressões analíticas, permite de 

Figura 21 -  Gráfico de estabilidade de Mathews prolongado por Mawdesley (Adaptado de Stewart 
& Trueman, 2003). 
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facto compreender o comportamento de um sistema num certo domínio, no entanto, a sua 

complexidade não permite inferir resultados precisos. 

Hoje em dia, com as ferramentas ao nosso dispor, embora os resultados não se aproximem 

mais da realidade, é possível analisar problemas com condições idealizadas, através de 

softwares de análise numérica. 

3.3 Modelização numérica 

Entrando numa era de desenvolvimento informático, seria impensável não ajustar 

modelizações numéricas à realidade. 

Atualmente, com a progressão e eficácia das tecnologias, e sistemas informáticos, existem 

softwares capazes de simplificar problemas complexos.  

Os métodos matemáticos gerados para obter soluções exatas, tendo em vista um erro de 

minimização, estão na essência do método das diferenças finitas, do método dos elementos 

fronteira e do método dos elementos finitos. 

No que diz respeito ao método de elementos finitos (FEM, ou finit element method), este tem 

como finalidade determinar soluções que permitam modelar fraturas, calcular o estado de 

tensão e estimar deformações na rocha (por exemplo), recorrendo a equações diferenciais. 

A estrutura deste método passa por criar uma função que terá o intuito de originar uma 

solução exata. Esta função, por sua vez, irá subdividir-se num conjunto de funções 

inferiores, ou seja, desintegrar-se para uma representação menos complexas – elementos 

finitos – com base em discretizações (Maciel, 2013). O suporte destas funções é então 

limitado por uma região/fronteira disjunta.  

Para determinar este campo, são definidos os tais grupos de elementos compostas pelas 

funções, que combinados, são representativos do problema original. Aqueles que não se 

encontram atribuídos por nódulos, são representados sob a forma de uma função. Esta 

aproximação, para uma geometria a duas dimensões, é gerada por intermédio de uma 

solução, tal que 𝑢(𝑥) = (𝑢j, 𝑢k), e 𝑢(𝑥) é o campo dado pela expressão (Medinas, 2015): 

 𝑢(𝑥) =l𝑁m(𝑥)𝑢m

=

mnS

	 (13) 
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Sendo 𝑁m a geometria da função, n o número de nódulos em cada elemento e 𝑢m encontra-

se associado ao número de valores de deslocamento nodal. 

Para o dimensionamento de obras subterrâneas, por exemplo, é corrente a utilização de 

modelos numéricos para considerar o estado de tensão inicial e determinar os resultados 

mais prováveis de tensão total (Muralha, Figueiredo, & Lamas, 2009). 

Na mina de Neves-Corvo, os softwares mais usados pertencem à Rocscience, sendo usual 

a sua análise nos programas Dips e Unwedge, para o estudo das descontinuidades e 

averiguação da estabilidade de blocos criados ao longo da escavação. 

Para a realização de projeções estereográficas, o programa mais corrente nesta área é o 

Dips. Este software oferece uma variedade de recursos e utilizações, que visam a análise de 

maciços rochosos. O software permite obter projeções estereográficas, inserir furos com 

curvaturas, analisar o RQD ou dados arbitrários de contorno (caso o utilizador tenha a 

necessidade de recorrer a ferramentas mais avançadas na análise de dados geológicos, 

como por exemplo, a 3D), entre outros. 

Além disso, o Dips recorre a inúmeros recursos computacionais, nomeadamente, clusters 

para o contorno estatístico de orientação, orientação média, cálculo de confiança, 

variabilidade, análise cinemática e análise de atributos qualitativos e quantitativos 

(RocScience, 2018). 

Relativamente ao Unwedge, é um programa de análise de estabilidade de cunhas, em 3D, 

para escavações subterrâneas em rochas com descontinuidades. Trata-se de uma 

ferramenta essencial para estudos geotécnicos, desde túneis a escavações subterrâneas, 

com a possibilidade de determinar a estabilidade de blocos ao longo da escavação, dada 

pela interseção de descontinuidades (analisadas no programa Dips). Além disso, determina 

também um fator de segurança para os diferentes blocos criados nas faces da escavação, 

permitindo ao utilizador ajustar a malha e o tipo de suportes a aplicar, de forma a garantir a 

integridade e segurança da mesma (RocScience, 2018). 

Durante os avanços em subterrâneo, como já abordado anteriormente, são também  

induzidas tensões nas faces da escavação, originadas pela redistribuição das tensões no 

maciço. Este efeito pode ser determinante para averiguar a estabilidade da rocha 

circundante de um desmonte. A modelação numérica tornou-se numa ferramenta 

matemática bastante útil e prática para a resolução destes problemas, na medida em que 

oferece a possibilidade de resolver problemas geotécnicos que possam surgir com alguma 

complexidade.  
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A simulação de modelos tem vindo a ser melhorada com o desenvolvimento dos softwares 

de elementos finitos, aproximando cada vez mais da realidade, realizando comparações 

com métodos empíricos (Kanik & Gurocak, 2018). 

Para a determinação do fator A é favorável a análise a duas dimensões de forma a obter o 

valor das tensões máximas induzidas pela escavação. Esta prática tem sido útil no estudo 

do dimensionamento empírico de realces em sublevel stoping, recorrendo ao FLAC2D ou 

Phase2 (Oliveira, M., 2012), tendo este último sido atualizado recentemente para uma 

versão designada por RS2. A combinação destes valores com ensaios de in-situ, poderá 

ajudar na validação dos resultados.  

Os softwares que utilizam métodos de elementos finitos dispõem de ferramentas variadas, 

consoante a sua finalidade. Atendendo a que na presente dissertação se pretendem analisar 

escavações em subterrâneo, e pela disponibilidade do Instituto Superior Técnico (no 

Laboratório de Geomecânica), optou-se por recorrer aos programas da Rocscience. Este 

pacote oferece um leque de programas destinados para a indústria mineira. Como 

fundamento para esta decisão, o seu uso é recomendado pelo Dr. Evert Hoek, perito em 

geotecnia, e mundialmente reconhecido na área, disponibilizando vídeos explicativos sobre 

vários aspetos geomecânicos (Rocscience, 2018). 

O RS2 utiliza o método de elementos finitos (bidimensional) e fornece uma capacidade de 

análise simplificada, tanto para rochas como para solos. O seu uso é corrente na área de 

engenharia para estudos de estabilidade de taludes, percursos de água subterrânea, análise 

probabilística, estudos de consolidação e capacidade para uma análise dinâmica. 

A utilização deste programa tem como mais valia permitir uma visualização da distribuição 

das tensões após a escavação, tornando perceptível as zonas de maior concentração, de 

forma a compreender as implicações que esta poderá desencadear. Esta ferramenta é 

automatizada e tem o benefício de poder escolher os critérios de falha, seja de Mohr-

Coulomb ou de Hoek-Brown generalizado (Rocscience, 2018). 

Para uma análise tridimensional optou-se pelo software RS3. Este programa, semelhante ao 

Examine3D e ao Map3D (softwares que partilham das mesmas utilidades) (Villaescusa, 

2014), pode ser usado na análise da redistribuição de tensões em pilares (Sepehri, Apel, & 

Szymanski, 2013) e no impacto das mesmas aquando da extração de dois pilares 

consecutivos (Singh, Agrawal, & Singh, 2016), sendo estes estudos semelhantes à análise 

que seria necessária para avaliar a estabilidade dos pilares soleira. Além disso, permite 

analisar o teto da escavação, o que não seria possível a duas dimensões. 
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O RS3, também pertencente à Rocscience, foi criado com a intenção de fornecer uma 

ferramenta capaz de servir uma análise geotécnica 3D para a indústria mineira e civil. Tal 

como o RS2, é aplicável tanto para rochas como para solos. O programa baseia-se no 

método de elementos finitos com o objetivo de aplicar quer em escavações subterrâneas 

(túneis e minas), quer à superfície. Poderá também servir para o dimensionamento de 

suportes e de fundações ou para estudos que se enquadrem no âmbito da hidrogeologia. 

A escolha deste programa deve-se essencialmente à variedade de opções de análise que 

cada um oferece, nomeadamente, a possibilidade de analisar gradientes de tensões, 

deformações, deslocamentos e linhas de fluxo em diferentes planos ao longo do modelo 3D. 

Além da percepção tridimensional, permite criar gráficos estatísticos com a combinação de 

vários parâmetros, sendo este software (e os restantes) comuns nos estudos levados a cabo 

na mina de Neves-Corvo. 

No Capítulo seguinte, e na análise de cada um destes programas, serão descritos os passos 

que levaram à obtenção dos resultados da presente dissertação. Contudo, para uma 

compreensão mais aprofundada dos mesmos, é aconselhada a consulta da página do 

fornecedor Rocscience (em www.rocscience.com/software). 

  



 
35 

4.  Metodologia 

Este Capítulo visa apresentar a metodologia utilizada para a obtenção do número de 

estabilidade para posteriormente estimar as dimensões mais aconselhadas para cada tipo 

de terreno. São apresentados os dados relativos aos terrenos em estudo, indicando os 

cálculos efetuados com base nas teorias descritas no Capítulo anterior. 

4.1 Dados recolhidos na mina de Neves-Corvo 

A informação apresentada nesta dissertação provém da recolha de dados no terreno e de 

informação facultada pela empresa.  

Na Tabela 3 encontram-se os dados que servirão de inputs nas modelizações numéricas 

nos softwares RS2 e RS3. 

Tabela 3: Propriedades geomecânicas dos materiais que compõem as massas da mina de Neves-
Corvo (fornecido pela empresa, SOMINCOR, 2018). 

 Tipos de rocha 
Pasta (4-5% de 

cimento)  Xistos Vulcânicas Sulfuretos 
maciços Grauvaques 

Módulo de Young, E 
(GPa) 16,7 49,0 71,4 25,6 0,05 

Coeficiente de 
Poisson, 𝝊 0,32 0,14 0,14 0,28 0,25 

Peso volúmico, 𝜸 
(kg/m3) 3500 3500 3500 3500 1500 

Resistência à 
compressão, 𝝈𝒄 (MPa) 50 160 250 100 0.5 

Resistência à tração, 
𝝈𝒕 (MPa) 0,28 1,35 2,10 0,37 0,06 

Coesão, c (MPa) 1,80 5,62 7,12 7,28 0,11 

Ângulo de atrito, 𝝓 (º) 41,5 57,1 59,3 39,8 42,0 

Antes de mais, salienta-se o facto de que estes valores não são representativos de toda a 

área da mina. Para a análise realizada nesta dissertação, foram apenas considerados os 

tipos de terreno e o enchimento por pasta. 

No que diz respeito à designação “Sulfuretos maciços”, esta pode incluir algumas variantes, 

como por exemplo, o fissural de cobre, FC; o maciço de cobre, MC; o maciço de zinco, MZ; 

e o maciço de zinco e cobre MCZ/MH. Esta diferença será crucial para a discriminação 
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geotécnica dos sulfuretos maciços. Para este efeito será realizada uma classificação da 

qualidade da rocha (Q) com base nos levantamentos geotécnicos no terreno, de forma a 

distinguir estas mineralizações dentro do mesmo maciço. 

O estado de tensão na mina (fornecido pela empresa) é calculado de acordo com o 

gradiente de tensão, apresentado na Tabela 4. 

Tabela 4: Caraterísticas do estado de tensão (SOMINCOR, 2018). 

 Gradiente de tensão 
(MPa/m) 

Mergulho 
(º) 

Direção de 
Mergulho (º) 

𝝈𝟏 0,083 20 132 

𝝈𝟐 0,039 30 30 

𝝈𝟑 0,025 53 250 

Note-se que estes dados poderão sofrer algumas alterações ao longo do tempo. Desde a 

sua recolha, até à data, poderão ter sido criadas novas aberturas no maciço que poderão 

gerar a alteração deste gradiente. 

De seguida, abordar-se-á a importância da obtenção de dados para esta análise 

dimensional, referindo o método de tratamento dos levantamentos geotécnicos. 

4.2 Levantamento geotécnico 

O levantamento geotécnico é um procedimento fundamental para a caraterização e posterior 

classificação do maciço. Este estudo pode auxiliar na antecipação de instabilidades 

correntes numa galeria, pelo reconhecimento das descontinuidades presentes. 

O efeito da orientação das descontinuidades é crucial para determinar a estabilidade dos 

blocos, na medida em que poderão suscitar instabilidades por quedas ou por deslizamentos. 

Por este motivo, recorreu-se a uma projeção estereográfica de forma a analisar os efeitos 

das descontinuidades relativamente à orientação da galeria (Potvin, 1988). 

Os dados recolhidos na mina para os casos de estudo são provenientes de desmontes de 

bancadas ascendentes em curso e em zonas ainda por explorar. Para a análise da projeção 

estereográfica recorreu-se ao programa Dips. Esta análise servirá para identificar e 

compreender a influência das descontinuidades em redor das bancadas referentes aos 

casos de estudo na mina. 
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A estabilidade da bancada dependerá da sua orientação e do ângulo de incidência das 

descontinuidades. 

As respetivas descontinuidades, fornecidas pelo Dips, são posteriormente analisadas no 

Unwedge. Este programa permite obter um modelo tridimensional da orientação e 

interseção das descontinuidades, sendo possível conhecer os fatores de segurança para as 

várias cunhas formadas ao longo da escavação. Em complemento desta análise, e como 

ferramenta adicional deste software, podem ser dimensionados suportes e malhas variáveis, 

de forma a intervir na queda dos blocos/cunhas formados pelas descontinuidades. Para 

desmontes por bancada ascendente, o uso de suportes é impraticável, visto que, por 

motivos de segurança e exposição de blocos instáveis no teto a alturas consideráveis, não é 

permitida a sua instalação. 

Para aumentar o conhecimento em avanço da escavação, podem ser realizadas simples 

monitorizações com base nestes programas, auxiliado pelo contínuo levantamento 

geotécnico e geológico, favorecendo na antecipação de outras possíveis instabilidades que 

possam surgir (e, em casos extremos, comprometer a realização do desmonte). 

No terreno também foram determinados os parâmetros que constituem a classificação de 

Barton, isto é, o índice de qualidade do maciço rochoso, que integra o RQD, o número de 

famílias de descontinuidades, a rugosidade do material, o seu grau de alteração e a 

presença de água, sendo o SRF (Stress Reduction Factor) pré-definido pela Mina como 2,5. 

Embora nesta dissertação não se tenha procedido a um reconhecimento geotécnico dos 

potenciais desmontes por bancadas ascendentes a partir de sondagens, este método é 

também bastante recorrente. O conhecimento via sondagens poderá ser útil para zonas com 

pouco reconhecimento técnico e a sua informação não é acessível fisicamente no terreno 

Os casos de estudo analisados na presente dissertação, foram obtidos por intermédio de 

informação fornecida pela empresa ou por levantamentos geotécnicos no terreno.  

Além disso, na caraterização geotécnica, com base na informação obtida por sondagens, há 

sempre a possibilidade de não se intersectarem todas as descontinuidades, resultando 

numa amostragem pouco representativa do local. Como tal, o levantamento geotécnico in-

situ permite uma análise mais direta, acompanhada do avanço da bancada e integrando as 

descontinuidades presentes.  
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4.3 Classificação do maciço rochoso 

Após a realização do levantamento geotécnico, procede-se à classificação do maciço 

rochoso. Para a presente dissertação utilizou-se o sistema Q de Barton, pelo facto de ser 

um método corrente na indústria, servindo de ferramenta para a análise na mina de Neves-

Corvo, e pela sua classificação não se basear em valores ponderais (ao contrário do RMR). 

Além disso, o valor-Q é um elemento fundamental para o cálculo do número de estabilidade, 

como será aprofundado mais à frente. 

Embora não tenha sido usado o sistema RMR (Tabela 5), teve-se em conta a sua 

classificação para cada material em estudo. 

Tabela 5: Classificação dos maciços rochosos segundo o sistema RMR (SOMINCOR, 2018). 

Categoria Classificação Tipos de terreno 

II Muito Competente Pirite maciça 

III Competente Sulfureto maciço e vulcânicas (siliciosas) 

IV Razoável Vulcânicas, grauvaques e xistos 

V Fraco Xistos e zonas de falha 
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4.4 Raio hidráulico 

A dimensão da bancada está condicionada pelas propriedades geomecânicas do terreno, 

pelo que pretendeu-se estudar a variação do raio hidráulico (Rh) com o número de 

estabilidade (N’). As dimensões analisadas partem de um comprimento de 20 metros, 

aumentando de 10 em 10 metros, até aos 50 metros. A altura, por outro lado, inicia-se nos 

15 metros, variando de 5 em 5 m, até chegar aos 40 metros. 

Ao longo de toda esta análise, manteve-se uma largura fixa de 13 metros. Esta decisão está 

relacionada com a largura máxima de abatimento dos hasteais na mina de Neves-Corvo, 

com a exposição ao debrum (canto no teto entre o acesso e a bancada) e a questões 

operacionais (nomeadamente relacionadas com a segurança do operador, encarregue das 

manobras da pá carregadora por controlo remoto). 

4.5 Determinação do fator A 

O fator A é determinado, tanto por Mathews como por Potvin, pela razão entre a resistência 

à compressão uniaxial da rocha intacta (σy) e a tensão máxima na vizinhança da escavação 

(σS). Enquanto que o σy foi fornecido pela empresa, o σS foi determinado com recurso ao 

programa de modelação numérica, RS3, segundo o método de elementos finitos. Este 

programa tem a vantagem de estimar as tensões máximas no teto em três dimensões, 

contabilizando uma terceira dimensão (largura), o que não seria possível no RS2. 

A utilização do RS2 é bastante comum para compreender a distribuição de tensões, e 

deformações, em torno da escavação. A sua simplificação é muito utilizada na análise 

durante a construção de túneis e no controlo de taludes, visto que há simetria e a sua 

exploração é realizada perto da superfície. 

Todavia, o RS2 serviu de grande utilidade na análise de desvios causados pela escavação 

no maciço. 

Atendendo a que os trabalhos decorrem até 1000 metros, e os casos de estudo analisados 

encontram-se perto dos 600 metros, determinaram-se as tensões máximas a uma 

profundidade de 800 metros. 

A tensão máxima obtida por intermédio da modelação bidimensional está sujeita a eventuais 

erros, uma vez que a modelação é simplificada e não traduz todos os possíveis casos, 

especialmente na presença de outras escavações nas imediações. Esta tensão “in-situ” é 

calculada no centro da face, e pela expressão (14): 
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 𝐴 =
𝜎R
𝜎S
	 (14) 

Os modelos serão variáveis em função do contacto no teto (entre xistos, rochas vulcânicas, 

sulfuretos maciços e grauvaques) e das dimensões da bancada (variando entre os 15 m e 

os 40 m de altura e os 20 m e 50 m de comprimento). 

Os resultados destes modelos servirão para calcular o fator A, que é dado pelas condições 

(15, 16 e 17) propostas por Potvin: 

 	
σy
σS
< 2	 ⇒ 𝐴 = 0.1 (15) 

 	2 <
σy
σS
< 10	 ⇒ 𝐴 = 0.1125e

σy
σS
f − 0.125 (16) 

 	
σy
σS
> 10	 ⇒ 𝐴 = 1.0 (17) 

No que diz respeito ao cálculo do fator A para os casos de estudo, estes serão 

determinados especificamente para cada caso. 

4.6 Determinação do fator B 

O fator B está associado à diferença entre a orientação da face de escavação e a 

descontinuidade mais crítica, sendo que este ângulo (𝛽) pode ser determinado com recurso 

ao programa Dips. 

Segundo Potvin (1988), este fator pode ser determinado através do ábaco (Figura 22) ou, 

em alternativa, para efeitos de obtenção de resultados mais precisos, por equações (18, 19, 

20 e 21) com o ângulo, 𝛽, atribuído. 

De acordo com Potvin (1988), o fator B é compreendido pelas equações: 

𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟	𝐵 = 0,01𝛽 + 0,3 quando 0º < 	𝛽 < 10º (18) 

𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟	𝐵 = 0,2 quando 10º < 	𝛽 < 30º (19) 
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𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟	𝐵 = 0,026𝛽 − 0,8 quando 30º < 	𝛽 < 60º (20) 

𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟	𝐵 = 0,0066𝛽 + 0,4 quando 60º < 	𝛽 < 90º (21) 

O uso deste fator é crucial para contabilizar a influência da orientação das descontinuidades 

na bancada em análise. 

Para o estudo da geometria do desmonte, a escavação é aberta de acordo com o uso de 

valores obtidos pelo levantamento no terreno. Porém, para uma análise global de toda a 

mina, há que ter em conta diferentes fatores B. Neste sentido, com o intuito de integrar 

diferentes descontinuidades (com valores de mergulho – Dip – e direção de mergulho – Dip 

Direction – teóricos), foram estipulados quatro ângulos diferentes, de forma a analisar o seu 

peso no número de estabilidade. A escolha destes valores tem como base os pontos de 

transição do declive da reta do gráfico de Potvin, como se pode observar no gráfico da 

Figura 22. 

Contudo, para a análise de estabilidade, na presente dissertação, apenas foram assumidos 

os valores de 0,8 no teto e de 0,2 no hasteal, tendo em conta os casos de estudo 

observados no terreno e apresentados no Capítulo 6. 

Os dois valores de B determinarão diferentes classificações nos gráficos de estabilidade, tal 

como acontece com o fator A, enunciado anteriormente, e com o fator C, que será discutido 

seguidamente. 

  

Figura 22 - Gráfico de Potvin (1988) para a determinação do fator B (Adaptado de Vallejos et al., 
2018). 
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4.7 Determinação do fator C 

Este fator gere a contribuição dos efeitos da gravidade segundo a orientação da face da 

escavação em análise. 

Levando em consideração o facto de que, na mina de Neves-Corvo, os efeitos da 

instabilidade estão maioritariamente relacionados com quedas de blocos, e não por 

deslizamentos, considerou-se que o fator C no teto seria igual a 2 (𝛼=0º) e no hasteal igual a 

8 (𝛼=90º), calculado pela equação (22): 

Proposto por Potvin: 𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟	𝐶 = 8 − 6 cos(𝛼) (22) 

A atribuição de um valor nulo para o ângulo 𝛼 deve-se à verticalidade da geometria da 

escavação, sendo este o valor mínimo do gráfico proposto por Potvin. 

Esta constante será posteriormente integrada na equação do número de estabilidade 

proposto por Potvin (N’), de forma a obter a classificação no gráfico de estabilidade. Para a 

obtenção desta classificação, é indispensável a determinação do número de estabilidade, 

como será abordado em baixo. 

4.8 Números de estabilidade 

Uma vez determinados os fatores de correção propostos por Potvin, serão integrados na 

equação que constitui o número de estabilidade, juntamente com o Q’, de forma a extrapolar 

os resultados no gráfico de estabilidade. 

O número de estabilidade modificado (N’) proposto por Potvin é traduzido pela equação 

(23): 

 𝑁′ = 	 e
𝑅𝑄𝐷
𝐽=

×
𝐽?
𝐽@
f × 𝐴 × 𝐵 × 𝐶	 (23) 
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4.9 Gráficos de estabilidade 

Os casos de estudo usados por Potvin aquando da construção do gráfico de estabilidade 

modificado, não integravam o uso de suportes, pelo que este gráfico será uma ferramenta 

adequada para aproximar os resultados da presente dissertação. 

Os resultados serão colocados em tabelas de acordo com o tipo de rocha em questão, de 

maneira a compreender a transição do grau estabilidade ao longo das dimensões da 

bancada. 

4.10  Modelização numérica 

À semelhança da análise numérica realizada pelos autores Sepehri, Apel e Szymanski 

(2013); e Singh, Agawal e Singh (2016), geraram-se modelos numéricos 3D com o 

programa RS3 (versão 2.0). 

Para esta análise foram criados modelos que pudessem representar uma aproximação da 

realidade, embora muito simplificada, com as distribuições espaciais dos blocos 

potencialmente instáveis (neste caso recorrendo ao Unwedge), de forma a estudar a 

concentração e trajetória das tensões nas escavações. Em cada um destes modelos será 

avaliada a alteração do estado de tensão para uma profundidade de 800m decorrente da 

abertura do acesso inferior (exemplificado pela Figura 23). 

A percepção da concentração e trajetória das tensões fornece informações pertinentes 

sobre áreas problemáticas, em termos de estabilidade, antecipando quedas e permitindo o 

planeamento da produção a partir de uma perspetiva da segurança (Vatcher, McKinnon, & 

Sjöberg, 2017). 

  

Figura 23 - Modelo exemplificativo de uma bancada ascendente com o respetivo acesso. 



44 

Relativamente à primeira modelização, esta será composta apenas por uma bancada e o 

respetivo acesso dentro das fronteiras dos sulfuretos maciços, variando apenas o tipo de 

rocha no contacto no teto e para dimensões diferentes. 

O volume marcado a vermelho (Figura 24) representa o contato no teto que poderá variar 

entre xistos, rochas vulcânicas, sulfuretos maciços e grauvaques. 

Para o caso de estudo apresentado posteriormente aos resultados finais, será analisado o 

comportamento das tensões exibidas pela abertura de uma escavação em diferentes tipos 

de rocha com a presença de mais duas bancadas de cada lado. Esta disposição seguida de 

bancadas (como se pode observar pela Figura 25) foi criada com a perspetiva de analisar a 

distribuição de tensões durante o desmonte e para diferentes sequências de exploração, 

sendo estes modelos representativos de um caso de estudo verificado na mina de Neves-

Corvo (presente no Capítulo 6), representando diferentes comportamentos do que se 

verificaria em bancadas individuais. 

Figura 24 - Modelo de análise de bancadas individuais. 

Figura 25 - Modelo representativo da sequência de três bancadas ascendentes. 
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Como tal, serão analisados modelos que englobam os seguintes cenários: o desmonte das 

três bancadas sem backfill; o enchimento após o respetivo desmonte e para diferentes 

sequências – primário ou secundário. Esta análise permitirá inferir o grau de estabilidade 

para cada modelo e compreender as suas limitações. 

Por vezes, na fase de enchimento, dependendo da altura da bancada, poderá existir uma 

falta de pressão na tubagem (devido à sua inclinação na zona da porta de enchimento) que 

origina o mau contacto da pasta com o teto da bancada, permanecendo um vazio entre a 

interface rocha-pasta. Esta vazio remanescente irá impedir a transmissão de tensões em 

profundidade. Como medidas de contorno a este problema, as bancadas têm sido cheias 

segundo referências mais altas, nomeadamente, em locais de acesso superior, que não dão 

passagem direta à bancada, mas permitem prolongar os tubos de enchimento por furação 

guiada. Contudo, para zonas em que não existe este recurso, é apresentada uma alternativa 

que conjuga diferentes modelos, tendo em conta a ausência de pasta no teto, designado por 

tightfill. Este vazio no teto da bancada encontra-se exemplificado na figura seguinte. 

Estes cenários serão analisados no Capítulo 6, juntamente com as propriedades 

geomecânicas de cada caso da mina de Neves-Corvo. Para além destes modelos, serão 

analisados os comportamentos geomecânicos nos desmontes por pilar soleira e a descrição 

de um desmonte entre enchimentos, já finalizado. 

Refira-se que todos os modelos criados para esta dissertação foram submetidos às mesmas 

características e pressupostos, ou seja, foi sempre assumido uma análise dentro dos 

sulfuretos maciços, excluindo a presença de diáclases/fraturas e água, de forma a que a 

comparação entre os mesmos modelos seja válida. 

A atribuição das propriedades (como o módulo de elasticidade, o coeficiente de Poisson, o 

peso volúmico, a resistência à compressão e à tração, a coesão e o ângulo de atrito) dos 

Figura 26 - Modelo de três bancadas ascendentes com a ausência de tightfill (marcado a 
vermelho no teto das mesmas). 
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materiais no software foi igual para todos os testes, sendo que os respetivos parâmetros de 

resistência e de deformabilidade encontram-se na Tabela 3 (no início do presente Capítulo). 

Após a criação do modelo tridimensional, e respetiva atribuição de propriedades, compostas 

pelos campos internos e externos, são atribuídas as designações de “escavação” e 

“geologia” a cada geometria, alternando nas diferentes fases de desmonte. 

Relativamente à malha, optou-se por uma tetraédrica de 10 nódulos graduados (visto que 

este era o valor máximo permitido pelo programa), sendo que as restrições/condições de 

contorno foram realizadas automaticamente pelo software com a especificidade para 

escavações em subterrâneo. As condições de contorno para modelos à superfície 

distinguem-se deste modelo pelo facto de não apresentarem restrições na face superior do 

bloco, visto que à superfície não há continuidade de material. A conjugação destes dois 

passos está representada no modelo da Figura 27. 

Uma vez concluídos estes passos, procedeu-se à computação e interpretação dos modelos 

tridimensionais. 

No Capítulo 5 serão discutidos os resultados obtidos de acordo com a metodologia 

enunciada neste capítulo. 

  

Figura 27 - Modelo de aplicação de restrições para escavações em subterrâneo. 
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5.  Demonstração e discussão dos resultados 

No seguimento da metodologia descrita no Capítulo anterior, apresentam-se e analisam-se 

pormenorizadamente os resultados, realçando os aspetos que se afirmam mais pertinentes. 

Como complemento desta análise, serão ainda acrescentados os casos de estudo da mina 

de Neves-Corvo no Capítulo que se segue, tal como referido na Metodologia. 

5.1 Classificações geomecânicas segundo o sistema Q 

A fim de estudar as variações geotécnicas dos sulfuretos maciço, para cada tipo de sulfureto 

maciço (ou sejam MC, FC, MZ e MH), foram calculados os valores de Q e de Q’ (Tabela 6). 

Para estes determinou-se um valor máximo e mínimo. Com base neste intervalo, obteve-se 

uma média para cada um dos parâmetros. 

Tabela 6: Média aritmética do intervalo das classificações de Q e Q' para cada tipo de terreno. 

 Xistos Vulcânicas 
Sulfuretos maciços 

Grauvaques 
MC FC MZ MH 

Q 12,4 14,5 17,4 13,2 31,8 16,0 19,9 
Q’ 31,3 38,5 47,3 33,3 63,9 42,3 50,8 

Pela observação da Tabela 6, percebe-se que existe uma grande discrepância nos valores 

de Q – mínimo e máximo.  

Por um lado, os valores mais baixos devem-se essencialmente à atribuição da presença de 

água no parâmetro Jw (com 0,66) conjugado com um baixo RQD, enquanto que os valores 

mais altos, para além de não terem a influência de água (Jw é igual 1,00), apresentam 

elevados valores de RQD, aumentando o intervalo do índice de qualidade da rocha. 

O tipo de rocha com maior índice médio é o maciço de zinco (registando um valor de Q 

cerca de 32 e um de Q’ na ordem dos 64), sendo que os xistos são dominantes nos valores 

mais baixos, com um Q de 12,4 e um Q’ de 31,3. 

O número de famílias considerado foi baseado em casos de estudo e nas informações 

fornecidas pela empresa, sendo representativas da realidade. 

Para obter valores aproximados da realidade, foram usadas as médias finais (Potvin, Dight, 

& Wasseloo, 2012). 

Esta tentativa de englobar diferentes condições geomecânicas poderá implicar alguma 

imprecisão nos resultados finais. 
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5.2 Análise do estado de tensão 

Na determinação do fator A, como já referido anteriormente, recorreu-se ao software RS2, 

analisando as tensões máximas para uma profundidade de 800 metros (com a janela de 

atribuição do estado de tensão em Anexo A.1) e para um comprimento entre os 20 e os 50 

metros, com alturas entre os 15 e 40 metros e para a mesma largura de 13 metros. 

Os valores das tensões máximas foram determinadas a meio do vão, no teto e no hasteal da 

bancada, em cinco pontos – A, B, C, D e E (Figura 28). 

As simulações que não se encontram ilustradas neste Capítulo, serão apresentadas no 

Anexo B.2. 

 

  

Figura 28 - Localização dos pontos onde se irão recolher os dados. 
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5.2.1 Influência do contacto no teto 

Apresentam-se na Figura 29 a distribuição da tensão principal máxima para uma bancada 

com 13 metros de largura e 15 de altura, aberta em sulfuretos maciços e com materiais 

diferentes no contacto de teto (xistos, rochas vulcânicas, sulfuretos maciços e grauvaques). 

Note-se que as linhas a vermelho representam o campo de tensões, sendo que a 

acumulação destas linhas no teto da escavação estão associadas ao contacto entre 

materiais rochosos diferentes. 

Há, como seria de esperar, uma grande variação de tensões máximas mais elevadas no teto 

(e no piso) da escavação em sulfuretos maciços do que no restantes modelos. Por outro 

lado, nas zonas marcadas a azul escuro, verificam-se valores negativos de tensão máxima, 

indicando zonas de tração. 

As tensões máximas nos pontos identificados na Figura 29 encontram-se na Tabela 7. 

Tabela 7: Valores de tensão máxima (em MPa) no perfil de uma bancada com 13 metros de largura e 
15 metros de altura. 

 Xistos Vulcânicas Sulfuretos maciços Grauvaques 
A 212,92 257,85 279,29 232,32 
B 79,04 91,44 95,40 84,36 
C 213,67 259,72 280,54 233,38 
D -0,01 -0,01 -0,02 -0,01 
E 346,07 300,67 268,58 326,84 

Figura 29 - Perfis das bancadas (RS2) com 13 metros de largura e 15 metros de altura com 
diferentes terrenos no teto. 
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Numa primeira análise, é observado que os xistos e os grauvaques apresentam valores 

semelhantes, sendo que os xistos, ao possuírem uma resistência à compressão mais baixa 

(50 MPa) serão os mais afetados por tensões de compressão. No caso dos sulfuretos no 

teto, as tensões máximas são as mais elevadas (à exceção no ponto E, visto que não existe 

vazio para baixo), e não existem valores inferiores à resistência à compressão. O mesmo se 

verifica nos grauvaques. 

Na presença de xistos no contacto de teto, verifica-se uma tensão máxima mais elevada no 

ponto E do que no ponto A (ou C). Estes valores estão condicionados à transição entre 

diferentes materiais rochosos. No ponto A, as tensões sofrem um desvio entre os sulfuretos 

e os xistos, devido ao vazio na sua trajetória, ao contrário do que se verifica no ponto E ou 

no canto inferior esquerdo da bancada (Figura 30).  

Sendo os xistos menos resistentes que os sulfuretos, as tensões máximas no ponto E (346 

MPa) são mais elevadas que no ponto C (213 MPa) visto que a interseção entre as tensões 

horizontais no piso (em sulfuretos) são superiores às no teto (com xistos). O mesmo 

fenómeno aplica-se para os restantes terrenos, embora, à medida que a resistência dos 

maciços aumente, este diferença não é tão significativa. Observe-se, por exemplo, os 

sulfuretos. No ponto C têm uma máxima de 280,54 MPa semelhante o ponto E (268,58 

MPa), visto que a trajetória das tensões é realizada sempre dentro do mesmo material.  

Os picos de tensão verificados nas cunhas das escavações estão relacionadas com a 

interseção de tensões provenientes do teto e do hasteal, provocadas pelo desvio das 

mesmas em torno da escavação. Estes picos, onde as tensões máximas são superiores, 

dizem respeito às tensões de corte. 

Em subterrâneo, a presença de vértices numa galeria está muitas vezes associada a 

elevadas compressões na rocha, ao contrário do que se verifica numa geometria circular 

Figura 30 - Distribuição das tensões máximas horizontais em redor de uma bancada com xistos no 
contacto de teto e respetivo desvio da sua trajetória. 
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(usada por túneis, por exemplo). Esta acumulação de tensões de corte nos cantos da 

bancada poderá originar fraturas na rocha e propiciar a queda de material proveniente do 

teto. A análise no Unwedge poderá complementar esta avaliação (Figura 31). 

Para as dimensões analisadas, as tensões máximas registadas nas cunhas das escavações 

foram superiores à resistência à compressão uniaxial dos maciços em questão, indicando 

que haverão fraturas na rocha por corte, em resultado da elevada tensão de compressão. O 

mesmo não se verifica a meio do teto das bancadas, apenas para o caso dos xistos (com 

um aumento de 34,36 MPa em relação à sua RCU). 

A sequência de valores negativos, que sobressaem no hasteal, denuncia a existência de 

tensões de tração no material, dado que existe uma maior intensidade do campo de tensões 

na horizontal. As tensões, ao se desviarem do vazio, promoverão um alívio de tensões junto 

dos hasteais (Figura 32). 

Neste caso, o efeito de tração é desencadeado pelo desvio da trajetória do campo de 

tensões, na parede do hasteal, com sentidos opostos. Este fenómeno também serve para 

explicar a diferença entre os valores nos pontos C e E, ou seja, entre as cunhas/cantos retos 

e o canto junto do piso da bancada. Note-se que as zonas a azul escuro (de tração) 

Figura 31 - Modelo infinito (obtido no Unwedge) com cunhas originadas pelas descontinuidades 
observadas num caso de estudo na mina de Neves-Corvo. 

Figura 32 - Distribuição das tensões máximas horizontais em redor de uma bancada com xistos no 
contacto de teto e respetiva zona de alívio. 
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prolongam-se em direção do material com menor resistência, sendo neste caso os xistos (no 

contacto de teto). 

Tendo em consideração que o campo de tensões é mais intenso na horizontal, então, à 

partida, a sequência de exploração deverá ser realizada para os lados, evitando o excesso 

de tensões acumuladas no piso ou teto da bancada, caso sejam exploradas bancadas numa 

sequência vertical. Na mina este procedimento já é efetuado, pelo que ao longo da presente 

dissertação ter-se-á em conta apenas a exploração lateral de bancadas. 

5.2.2 Influência do aumento da altura 

Para melhor compreender a distribuição das tensões em redor da bancada e em função da 

sua altura, foram criados modelos para alturas de 20 m, 25 m, 30 m, 35 m e 40 m. Na figura 

seguinte é apresentado o modelo de escavação para uma altura de 40 metros (Figura 33) 

variando o maciço no contacto de teto, de forma a analisar a transição entre a bancada de 

15 metros para a de 40 m. 

Os valores de tensão máxima resultantes destes modelos encontram-se na seguinte Tabela. 

Tabela 8: Valores de tensão máxima (em MPa) no perfil de uma bancada com 13 metros de largura e 
40 metros de altura. 

 Xistos Vulcânicas Sulfuretos 
maciços Grauvaques 

A 214,26 272,16 278,18 239,29 
B 101,34 120,64 127,53 109,79 
C 217,69 276,73 273,67 243,19 
D 0 0 0 0 
E 331,89 308,71 284,41 322,21 

À semelhança do que foi dito anteriormente, os resultados obtidos nestes modelos traduzem 

tensões máximas mais elevadas quando na presença de sulfuretos maciços e rochas 

Figura 33 - Perfis das bancadas (RS2) com 13 metros de largura e 40 metros de altura com 
diferentes terrenos no teto. 
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vulcânicas no teto. No entanto, esta subida foi pouco significativa, tendo em conta o 

incremento da altura da bancada.  

No hasteal resultaram valores nulos, indicativo de que não há tensões de compressão, 

apenas de tração. 

A dispersão da nuvem, que engloba os valores negativos (associados à tração do material), 

originada pelo aumento da altura, poderá causar descompressões na rocha envolvente, 

nomeadamente no hasteal, e deformações. Na presença de escavações vizinhas, ou nas 

imediações, este fator será crucial para a determinação do fator A e para compreender o 

estado do maciço aquando da abertura de uma galeria. 

Para simplificar os modelos, e manter a uniformidade da análise numérica, não foram tidas 

em conta escavações adicionais para a determinação do fator A. 

Numa análise tridimensional, com tensões que apontem para fora do plano XY, as 

deformações no material não seriam tão lineares. 

5.2.3 Estado de deformação 

Relativamente à deformação, após a abertura de uma escavação, as tensões exercidas na 

horizontal (sendo estas as mais predominantes), ao aproximarem-se dos hasteais, iniciam o 

desvio do seu percurso para as cunhas. Contudo, este esforço desencadeia também um 

deslocamento do material para dentro da escavação (Figura 34), visto que não existe 

impedimento no terreno para este se pode deslocar. 

Figura 34 - Modelos do deslocamento total e deformação evidenciada numa bancada de 15 metros 
de altura (em cima) e de 40 metros (em baixo), ambas na presença de grauvaque no teto. 
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A resposta do maciço perante a criação de um vazio com uma altura de 40 metros (e uma 

largura de 13 m) foi um deslocamento de 3,93x10-2 m, cerca de duas vezes superior ao 

verificado no modelo com uma altura de 15 metros. 

O teto e o piso da bancada não evidenciam grandes deformações, uma vez que as tensões 

horizontais nesta zona não sofrem grandes desvios. Os valores baixos registados nesta 

zona devem-se à imposição no percurso das tensões verticais. 

5.2.4 Influência do contacto a 5 m do teto 

Outro aspeto importante de salientar é a proximidade da escavação com o contacto de teto. 

Nos modelos anteriores foi verificado que as tensões no teto da escavação são 

influenciadas principalmente pelas propriedades do maciço sobreposto aos sulfuretos. No 

entanto, questionou-se relativamente à influência da transição entre camadas ligeiramente 

acima da escavação. Como tal, são ilustrados dois casos em particular com grauvaques no 

teto (Figura 35). Na primeira situação (1), o contacto encontra-se no teto da bancada, 

enquanto que na situação seguinte (2), o contacto encontra-se espaçado de 5 metros.  

A Tabela 9 apresenta as tensões máximas ao longo do teto e do hasteal de ambos os 

casos. 

Tabela 9: Tensões máximas (em MPa) para a situação 1 e para a situação 2, respetivamente. 

 Contacto no teto Vs Contacto a 5 m do teto 
A 232,32  308,03 
B 84,36  95,77 
C 233,38  315,84 
D -0,01  -0,02 
E 326,84  269,90 

 

Figura 35 - Modelos de tensão máxima com grauvaques no teto da bancada (em cima) e espaçados 
a 5 metros do teto da escavação (em baixo). 
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Relativamente ao modelo com os grauvaques a 5 m do teto da bancada, as tensões 

máximas verificadas nos cantos da escavação foram superiores (resultando num aumento 

máximo de, sensivelmente, 80 MPa), devido à continuidade do material (e com resistência à 

compressão superior às vulcânicas). 

5.2.5 Influência da inclinação do contacto 

É crucial compreender os efeitos da distribuição de tensões atendendo à inclinação do 

contacto no teto. 

 No próximo caso (Figura 36) são analisadas escavações segundo uma vista lateral da 

bancada, em que o contacto de teto apresenta-se com uma inclinação aproximada de 30º. 

Este ângulo foi adotado com base nas inclinações das massas mineralizadas existentes na 

mina de Neves-Corvo. 

A cunha definida pelo ponto C enquadra-se numa potencial zona de queda (semelhante ao 

que se observa nos outros modelos), visto que estão a ser exercidas elevadas tensões de 

compressão, com aproximadamente 300 MPa de tensão máxima. Esta compressão na 

rocha poderá ser benéfica para efeitos de produção, uma vez que poderá promover a queda 

de minério, no entanto, em termos de estabilidade pode não ser tão vantajosa. 

A zona descomprimida no teto da escavação poderá induzir um aumento da diluição. A 

queda de material será mais provável quando na presença de xistos (ou xistos negros, por 

exemplo) no contacto de teto, dadas as suas propriedades friáveis (de acordo com a 

informação fornecida pela empresa). 

No caso dos sulfuretos maciços, esta acumulação de tensões no ponto C não é tão 

acentuada, uma vez que não existe uma transição do material no contacto de teto. 

Figura 36 - Dois modelos com diferentes inclinações no contacto de teto (com grauvaques). 
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5.2.6 Influência do comprimento da bancada 

Na computação destes modelos numéricos foi observado um decréscimo da tensão máxima 

no teto com o aumento do comprimento da bancada. O gráfico da Figura 37 traduz esta 

diminuição. 

Relativamente ao fator de segurança (ainda em análise segundo a variação do 

comprimento), todos os modelos apresentaram valores semelhantes no teto e no hasteal, 

sendo que a meio do hasteal conduziram valores negativos. Contudo, nos modelos com o 

contacto de teto inclinado, a partir de um comprimento de 50 metros, os fatores de 

segurança no passaram a negativos no teto. 

Face às informações e observações no terreno, é apercebida uma inexatidão nos modelos 

utilizados, pelo que se propõe o uso do RS3. Na determinação da tensão máxima, para o 

dimensionamento de uma escavação em subterrâneo, é de facto exigida uma terceira 

dimensão. O estado de tensão, bem como a existência de outras escavações nas 

imediações, poderão ser alguns dos fatores determinantes nesta análise. 

  

Figura 37 - Gráfico da variação das tensões máximas (aproximadas) em função do comprimento. 
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5.2.7 Comparação entre o RS2 e o RS3 

Apresenta-se de seguida, como meio de comparação, as escavações em 2D e 3D, sendo 

que o contacto de teto é com grauvaques, para uma dimensão de 13 m de largura, 15 m de 

altura e 20 m de comprimento (Figura 38). 

A Tabela 10 apresenta os valores obtidos em ambos os programas. 

Tabela 10: Tensões máximas (em MPa) verificadas no RS2 e no RS3, respetivamente, para a 
mesmas dimensões. 

 RS2 Vs. RS3 
A 232,32  84,75 
B 84,36  98,50 
C 233,38  91,62 
D -0,01  94,85 
E 326,84  82,97 

A meio do teto (B) verificaram-se valores de tensão máxima semelhantes, o que não foi 

observado no hasteal (D). No RS3, a diferença entre a tensão máxima induzida pela 

escavação no teto (B) e no hasteal (D) é pouco significativa, em comparação com o RS2. No 

geral, as tensões máximas no teto (B) prevalecem em relação ao hasteal (D). 

O facto da simulação no RS3 integrar uma terceira dimensão, permite o desvio das tensões 

em mais do que um plano, aliviando as tensões em diferentes direções no espaço, tal como 

acontece na realidade. Esta evidência é comprovada pelas tensões máximas mais baixas 

nos pontos A, C e E (no RS3), em comparação com os pontos obtidos no RS2. 

  

Figura 38 - Modelização das tensões máximas utilizando o RS2 (à esquerda) e o RS3 (à direita). 
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5.2.8 Determinação do fator A 

Tendo em consideração que uma terceira dimensão seria imprescindível nesta análise, 

optou-se por determinar o fator A segundo o RS3. Os resultados obtidos, para um estado de 

tensão a 800 metros de profundidade, estão expressos na Tabela 11. 

Tabela 11: Média dos resultados do fator A (no teto) segundo uma análise numérica no RS3. 

 Material no contacto de teto 

 Xistos Vulcânicas Sulfuretos maciços Grauvaques 

𝝈𝒄 (MPa) 50 160 250 100 
𝝈𝟏	𝑻𝒆𝒕𝒐 (MPa) 108,3 99,8 95,2 105,1 

Fator A (teto) 0,1 0,10 0,18 0,1 

Os resultados médios do fator A apresentados na tabela, sugerem que haverá maior 

probabilidade de rotura por compressão no teto da bancada na presença de xistos e de 

grauvaques. 

O fator A nas vulcânicas apresenta um valor médio de 0,1. No entanto, para as geometrias, 

30x15 m, 40x15 m e 50x15 m (Anexo B.2), obtiveram-se valores superiores. 

Cada um dos fatores A obtidos nos modelos tridimensionais servirão para os cálculos do 

número de estabilidade de acordo com as dimensões para as quais foram recolhidas as 

tensões máximas. 

Tome-se como exemplo a Tabela 12 (retirada dos resultados no Anexo B.3) das tensões 

máximas (no teto da bancada) analisadas para rochas vulcânicas como contacto de teto. 

Tabela 12: Resultados das tensões máximas no teto com a variação da altura de uma bancada com 
vulcânicas no teto. 

Altura (m) 15 20 25 30 35 40 

 Tensão máxima (MPa) 

Comp. (m) 20 
80,3 88,3 93,6 87,9 91,6 96,8 

Largura (m) 13 

Em análise da Tabela, em função do aumento da altura da bancada, verifica-se que existe 

uma clara tendência para as tensões máximas no teto da bancada subirem, o que é 

expectável. No entanto, para uma altura de 30 metros, há uma tensão máxima que contraria 

esta subida gradual, registando um valor de 87,9 MPa. Este valor pode ser indicativo de 

uma dimensão crítica, ou seja, pode representar a dimensão mais adequada para se realizar 
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o desmonte com segurança/estabilidade. O mesmo se verifica para comprimentos de 30 m e 

40 m, e nos sulfuretos maciços e nos grauvaques. 

No caso do hasteal, esta transição verifica-se para uma altura de 25 metros e um 

comprimento de 20 m, nas rochas vulcânicas, nos sulfuretos e nos grauvaques. 

As tabelas no Anexo B.3 demonstram os resultados das tensões máximas (e respetivo fator 

A), tanto para o teto como para o hasteal, sinalizando as dimensões críticas em função do 

comprimento e da altura (sendo a largura fixa para 13 metros), com a respetiva cor azul e 

verde. 

O motivo que poderá estar na essência deste “degrau”, na subida das tensões máximas, é o 

alívio de tensões a meio do teto (Figura 39) originadas pelo aumento do comprimento do 

vão ou da sua largura, provocando alívios nas zonas centrais da face em análise, que 

originam trações. Com o aumento da geometria no teto/hasteal, haverá um volume no qual 

as tensões máximas registam um valor mínimo, sendo este designado por dimensão crítica. 

A partir dessa dimensão, a tensão máxima retomará a assumir valores mais elevados. 

Para o mesmo volume de minério extraído são registadas diferentes tensões máximas, não 

existindo uma correlação direta entre a altura e o comprimento da bancada. Tendo isto 

consideração, dever-se-á analisar caso a caso. 

Note-se que as tensões máximas no hasteal, para alturas de 15 metros, iniciam-se sempre 

com valores mais elevados, como se pode verificar no Anexo B.3, e aumentando 

gradualmente a partir dos 20 metros. 

As tensões máximas nas bancadas com sulfuretos maciços, em comparação com os 

restantes terrenos, apresentam valores mais baixos uma vez que demonstram uma 

resistência à compressão superior. 

Figura 39 – Modelo exemplificativo (do RS3) da acumulação de tensões máximas em redor de um 
desmonte, segundo uma vista corte. 
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Outro aspeto relevante de salientar, é o facto dos resultados obtidos no RS3 não serem 

totalmente representativos das condições no terreno. Este desvio na sua aproximação, dada 

à partida por não serem consideradas escavações nas imediações, poderá originar valores 

mais ambiciosos.  

Na Tabela 13 encontram-se as médias ponderadas dos fatores A (semelhantes aos 

resultados obtidos para cada uma das geometrias), calculadas de acordo com as equações 

(15, 16 e 17) propostas por Potvin. 

Tabela 13: Média dos resultados do fator A (no hasteal) segundo uma análise numérica no RS3. 

 Material no contacto de teto 

 Xistos Vulcânicas Sulfuretos 
Maciços Grauvaques 

𝝈𝒄 (MPa) 50 160 250 100 
𝝈𝟏	𝑯𝒂𝒔𝒕𝒆𝒂𝒍 (MPa) 49,9 42,9 41,5 46,4 

Fator A (hasteal) 0,1 0,30 0,56 0,12 

Nos hasteais das bancadas, a razão entre a resistência à compressão uniaxial e a tensão 

máxima revelou valores superiores aos do teto, ou seja, verifica-se que haverão roturas na 

rocha mais significativas, por ordem decrescente, quando o contacto de teto é com xistos e 

grauvaques, sendo que as vulcânicas e sulfuretos maciços serão mais adequadas para 

manter o hasteal estável, quando o gradiente do estado de tensão é para 800 metros 

(Anexo B.2). 

É possível verificar que, para desmontes de bancadas ascendentes, preveem-se melhores 

condições de estabilidade quando na presença de vulcânicas, ou sulfuretos, nos hasteais, 

enquanto que no teto será desejada a presença de sulfuretos maciços. No entanto, o grau 

de estabilidade será definido pela combinação destes fatores com a qualidade da rocha e 

com o raio hidráulico da face em questão. Após esta análise será possível chegar a 

conclusões mais precisas. 

Caso tivessem sido analisadas as tensões máximas no RS2, haveriam valores de fator A 

ligeiramente superiores quando o contacto de teto seria com vulcânicas (com um fator A 

médio de 0,11) ou de grauvaques (com 0,25). Partindo destes valores, resultariam números 

de estabilidade mais elevados. Nos hasteais os valores seriam inferiores, resultando em 0,1 

em todos os materiais, com a exceção dos xistos (com um fator A de 0,74, sendo este 

superior ao obtido no RS3). Os valores de tensão máxima registados nos modelos do RS2 

são mais conservativos em comparação com os modelos tridimensionais. 
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As particularidades geomecânicas do terreno, tais como, a presença de água, fraturas 

(abertas ou fechadas) e o grau de alteração da rocha, são passíveis de serem integrados 

nestes modelos, no entanto, foram contabilizados para esta análise segundo o sistema Q e 

Q’. A decisão para não incluir estes parâmetros nos modelos advém da prévia assunção de 

que estas propriedades são sujeitas a alterações constantes, dependendo do local em 

estudo. 

5.3 Fator C 

O valor de C é constante, como referido no Capítulo anterior. Para o fator C no teto, utilizou-

se 2, devido ao ângulo nulo entre o teto e o plano horizontal. Em relação ao hasteal da 

bancada, o fator C é igual a 8, dado que forma um ângulo de 90º com a horizontal. 

5.4 Fator B 

Em detrimento da variedade das descontinuidades observadas no terreno, e da orientação 

da bancada, foram analisados diferentes números de estabilidade (recorrendo ao gráfico de 

Potvin) em função do fator B (Tabela 14), para compreender a sua influência no número de 

estabilidade. Os ângulos estabelecidos estão associados aos pontos de transição da reta do 

gráfico. 

Tabela 14: Resultados do fator B determinados segundo o gráfico de Potvin (1988). 

𝜷 0º 20º 60º 90º 

Fator B 0,3 0,2 0,8 1,0 

Note-se que, no gráfico de Potvin, o intervalo entre os ângulos de 10º e de 30º assumem 

sempre o mesmo fator B, de 0,2. Estes resultados, em Anexo B.4, já têm em conta os 

diferentes tipos de sulfuretos maciços: maciço de cobre (MC), fissural de cobre (FC), maciço 

de zinco (MZ) e maciço de cobre e zinco (MH). 

Considerando estes valores, e os parâmetros determinados até ao presente momento (ou 

seja, o Q’, o fator A médio e o fator C), foi possível calcular os números de estabilidade em 

função do fator B. Os resultados relativos ao número de estabilidade no teto, estão 

expressos no Anexo B.4 e com o respetivo gráfico ilustrativo do aumento do número de 

estabilidade (no teto e no hasteal) em função do fator B. 

Os resultados refletem que o fator B foi um parâmetro que beneficia maioritariamente o 

número de estabilidade (no teto) do maciço de zinco, do maciço de cobre e do maciço de 

cobre e zinco, visto que estes apresentavam inicialmente valores de Q’ mais elevados. O 
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mesmo verifica-se para o caso do hasteal, com a exceção de que os grauvaques no teto 

apresentam valores de números de estabilidade mais elevados. O parâmetro que contribuiu 

para os valores de estabilidade inicialmente reduzidos foi o fator A (dada a sua 

predominância para valores na ordem dos 0,1). Os números de estabilidade mais elevados 

verificam-se para valores de Q’ elevados. 

Numa primeira abordagem, é expectável que a estabilidade no teto e no hasteal da bancada 

seja mais favorável quando na presença de sulfuretos maciços (nomeadamente o MC, o MZ 

e o MH) e, possivelmente, com vulcânicas no hasteal, como já foi indicado face ao fator A. 

Tendo em conta que os sulfuretos maciços serão explorados, procurar-se-á encontrar a 

melhor combinação de terrenos para se ter em redor da sua exploração. 

O fator B poderá ter maiores influências na estabilidade da bancada para descontinuidades 

com ângulos inferiores a 60º (ou seja, inferior a um fator B de 0,8). Tendo em vista que na 

mina de Neves-Corvo as descontinuidades surgem com ângulos na ordem dos 70º, embora 

este valor seja muito variável, pode-se assumir desde já uma vantagem para este tipo de 

desmonte, uma vez que este ângulo irá favorecer o resultado do número de estabilidade. 

Atendendo aos casos de estudo observados no terreno, determinou-se que, para o cálculo 

do número de estabilidade, no teto, o fator B seria igual a 0,8 e, no hasteal, assume o valor 

de 0,2. 

A estabilidade do desmonte estará sempre dependente das caraterísticas geotécnicas e 

destes fatores de correção, no entanto, o raio hidráulico é outro parâmetro crucial nesta 

análise, e que está diretamente relacionado com o fator (A) de tensões.  

Os números de estabilidade apresentados em Anexo B.4, resultantes da variação do fator B, 

foram abordados segundo uma perspetiva quantitativa e valores médios, no entanto, de 

seguida será discutido sob o ponto de visto qualitativo, a estabilidade das bancadas para 

diferentes dimensões com recurso ao gráfico de estabilidade proposto por Potvin. 

5.5 Dimensionamento da bancada ascendente 

Como referido, o dimensionamento da bancada ascendente é crucial para controlar a 

deformação e gerir o estado de tensão, visto que se pretende trabalhar no limite e sem o 

uso de suportes. Este procedimento antecipará bruscas libertações de energia e permitirá a 

continuidade da sequência de desmonte com segurança. 
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Neste sentido, para cada tipo de terreno, foram analisados os números de estabilidade em 

função do raio hidráulico, de forma a verificar a estabilidade. 

A classificação foi determinada por intermédio do gráfico de Potvin, como o apresentado na 

Figura 17. Com base neste gráfico, foram estimadas duas curvas no Excel que permitissem 

integrar os resultados dos números de estabilidade (resultados observáveis no Anexo B.5 na 

Tabela 39 e na Tabela 40, para o teto e hasteal, respetivamente) obtidos para as diferentes 

dimensões de bancada. Os raios hidráulicos utilizados, tanto para o hasteal como para o 

teto, encontram-se no Anexo B.5. 

Note-se que o raio hidráulico no teto é variável com a largura e comprimento da bancada. 

Sendo a largura uma medida fixada em 13 metros, resta apenas variar o comprimento. No 

entanto, numa modelização a três dimensões (RS3), as tensões máximas obtidas são 

dependentes da altura da bancada, pelo que a análise foi sempre realizada em função do 

raio hidráulico no hasteal. A distribuição dos resultados do número de estabilidade no teto 

em função do raio hidráulico (com as linhas de transição aproximadas do gráfico de Potvin) 

encontram-se na Figura 40. 

Os pontos acima da primeira curva resultam numa designação de “estável”, enquanto que 

entre as duas curvas (laranja e vermelha, respetivamente) enquadram-se os terrenos com a 

designação de “potencialmente instável”, sendo que abaixo da curva à direita são atribuídas 

as classificações de “instável”. O raio hidráulico para os diferentes terrenos são expressos 

nas Tabelas no Anexo B.6. 

Relativamente ao gráfico de estabilidade no teto, destacam-se as seguintes observações: 

• os sulfuretos maciços foram os únicos terrenos a entrarem na categoria de “estável”; 

Figura 40 - Gráfico de estabilidade (adaptado de Potvin) para o teto das bancadas ascendentes. 
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• as vulcânicas e os xistos apresentaram sempre valores inferiores no que diz respeito ao 

número de estabilidade, com a exceção dos raios hidráulicos de 5 m, 5,45 m e 5,77 m, 

tendo estes sido favorecidos pela tensão máxima in-situ; 

• para o mesmo raio hidráulico de 5 m, as vulcânicas apresentaram dois valores de 

estabilidade diferentes, sendo que a mais favorável (com N’ igual a 2,80) está associada 

a um comprimento de uma bancada com 30 metros; 

• uma bancada em vulcânicas, com uma largura de 13 metros por 15 metros de altura, 

revelou valores de N’ mais elevados com o aumento do comprimento; 

• os xistos, as vulcânicas e os grauvaques apresentam valores baixos devido à 

predominância de um reduzido fator A (0,1) no teto; 

• à exceção dos sulfuretos maciços, o aumento do raio hidráulico não provocou 

diferenças significativas no nú 

• nos sulfuretos maciços verificou-se um decréscimo tendencial no número de 

estabilidade ao longo do gráfico, com a exceção sobretudo na bancada com as 

dimensões de 20x50 m  (ou raio hidráulico igual a 7,07 m); 

• o mesmo efeito verifica-se contrariamente (também para os sulfuretos) no raio 

hidráulico igual a 5,56 m. 

Com base no gráfico da Figura 17, para ter uma percepção das dimensões das bancadas 
que entram na categoria de “estável” e “instável” é apresentada a seguinte Tabela. 

	

Atendendo à distribuição dos terrenos, é de salientar que, para além da óbvia dominância 

dos sulfuretos maciços na zona estável, as vulcânicas e os xistos surgem como instáveis em 

todas as dimensões, com a exceção das vulcânicas num teto de 13x15 metros (e a uma 

altura de 15 m). Os restantes terrenos que não se encontram nas células da tabela anterior, 

estarão incluídos na zona potencialmente instável. 

Na área do Zambujal decorre um desmonte por bancada ascendente que inclui o contacto 

de vulcânicas no teto e inserida em MH.  

30 40 50
15 MZ, MC, MH, FC MZ, MC, MH MZ MC, MH, FC, G, V, X X
20 MZ, MC, MH MZ V, X FC, G, V, X FC, G, V, X
25 MZ X MH, FC, G, V, X MC, MH, G, MC, V, X Todos
30 MC, MH, FC, G, V, X Todos Todos
35 Todos Todos Todos
40 Todos Todos Todos

G, V, X
FC, G, V, X

Comprimento (m) - Estabilidade (Teto)
20

Altura (m)

V, X

Tabela 15: Dimensões de bancada de acordo com a classificação de estabilidade ("estável" e 
"instável") no teto. 

Instável

Estável
Transição
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A mesma distribuição dos resultados do número de estabilidade em função do raio 

hidráulico foi realizada para o hasteal (Figura 41). 

Relativamente ao gráfico de estabilidade no hasteal, observou-se o seguinte: 

• ao contrário do gráfico de estabilidade no teto, este apresenta números de estabilidade 

que sobem ligeiramente a sua posição no gráfico com o aumento do raio hidráulico; 

• a tendência ao longo raio hidráulico foi crescente (e linear para cada terreno), com 

pouco declive, porém, verificou-se uma quebra nesta subida (para todos os terrenos à 

exceção dos xistos) no raio hidráulico de 6,67 m (ou seja, numa geometria de 20x40 m 

ou 40x20 m); 

• os xistos mantiveram a mesma posição que no gráfico de estabilidade relativo ao teto, 

visto que o fator A manteve-se igual a 0,1; 

• as vulcânicas passaram a ter melhores números de estabilidade (no hasteal) que os 

grauvaques, o que não se verifica no teto; 

• o raio hidráulico que distingue a zona de transição nas vulcânicas para uma designação 

de “instável”, é a partir do 8,08 m; 

• os sulfuretos aumentaram o seu número de estabilidade no hasteal e com um desvio 

padrão inferior à estabilidade verificada no teto; 

• o MZ continua a ser o tipo de sulfureto com maior estabilidade, seguido do MC, MH e 

FC; 

• apenas três FC, dois MH e um MC se enquadraram na zona instável; 

• cerca de 30% das vulcânicas encontram-se na zona instável; 

Figura 41 - Gráfico de estabilidade (adaptado de Potvin) para o hasteal das bancadas ascendentes. 
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• a maioria dos grauvaques localiza-se na zona instável do gráfico (tal como os xistos), 

embora tenham sido sujeitos a um aumento do número de estabilidade dentro da zona 

instável. 

O facto de resultarem números de estabilidade diferentes para o mesmo raio hidráulico, está 

dependente da face em análise. Neste caso, observando os resultados para o hasteal, a 

dimensão com mais peso nos resultados do número de estabilidade será a altura. Para o 

mesmo raio hidráulico, se num caso o comprimento foi maior que a altura, terá claramente 

mais instabilidade no teto, e não no hasteal. Caso se verificasse o oposto, ou seja, se a 

altura for a dimensão dominante, resultará em números de estabilidade mais baixos 

relativamente ao hasteal, enquanto que no teto serão menores. 

Há que ter em conta que as curvas são aproximadas às propostas por Potvin, pelo que 

deverá existir uma sensibilidade nas divisões sugeridas nesta Tabela. Além disso, o valor Q’ 

mínimo e máximo poderá expandir os intervalos de estabilidade no gráfico. 

As Tabelas das divisões em classes, segundo as suas dimensões, encontram-se no  Anexo 

B.6. 

No geral, a estabilidade no hasteal tem melhores condições, e números de estabilidade mais 

elevados, para se realizarem desmontes para volumes com alturas mais altas. 

Note-se que a zona de transição não implica instabilidade imediata. Esta poderá apenas 

indicar que existe potencial de queda. Este pode ter origem em outros fatores também 

associados à propagação de fraturas e à existência de material friável no teto, por exemplo. 

No que diz respeito à análise do hasteal da bancada, o FC foi o que revelou um intervalo de 

possíveis dimensões mais baixas, em comparação com o MC, MZ e MH, como seria de 

esperar. A sua distribuição encontra-se na Tabela seguinte. 

Atendendo a que as bancadas ascendentes são autoportantes (uma vez que não serão 

usados qualquer tipo de suportes dentro do desmonte), as dimensões mais adequadas 

serão as que estão marcadas como zona “estável” (ou seja, a verde), no entanto, como já foi 

referido, este gráfico não tem como base casos de estudo nesta zona, mantendo assim a 

dúvida quanto à sua estabilidade. Além disso, tendo em consideração que na mina são 

realizados desmontes com resultados dentro da zona de potencial instabilidade, esta 

restrição também poderá ser admitida como um recurso. 
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Quanto aos sulfuretos maciços, o desmonte de bancadas em fissural de cobre com contacto 

teto em xistos, reflete possivelmente o pior cenário de desmonte. A má classificação neste 

tipo de rocha está associada ao baixo valor do RQD. Porém, na prática, a mina de Neves-

Corvo já trabalhou com desmontes deste tipo, com dimensões de 30x15x10 metros. 

Deixando uma espessura mínima no teto da bancada com sulfuretos maciços poderá ser 

uma alternativa para garantir a estabilidade do desmonte, isto se a rocha tiver bem 

encastrada no teto e não apresentar indícios de fracturação induzida pelas detonações. 

A aplicação prática deste estudo de modelação deverá ser efetuado atendendo aos aspetos 

anteriormente referidos.  
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6.  Sequências de desmonte na mina de Neves-Corvo 

Os fundamentos na base da análise efetuada até ao presente Capítulo foram um reflexo de 

alguns dos aspetos observados na mina de Neves-Corvo. Este subcapítulo surge como uma 

validação parcial e abordagem nas análises efetuadas para o dimensionamento de 

bancadas ascendentes quando, com o recurso a um caso de estudo específico na mina.  

O caso abordado estará relacionado sobretudo com o planeamento do desmonte de painéis. 

A sequência de desmonte adotada é uma outra variável a ter em conta no desmonte de 

bancadas ascendentes, em que cada uma irá originar diferentes distribuições de tensões. 

Nas sequências de desmonte modelizadas serão avaliadas as tensões máximas e 

deslocamentos, sendo também determinados os graus de estabilidade segundo o gráfico de 

Potvin. Em acréscimo a esta análise, será discutido o efeito da ausência de tightfill na fase 

de enchimento.  

Este caso de estudo enquadra-se na área do Corvo inferior e retrata a exploração de três 

bancadas ascendentes seguidas, uma ao lado da outra. 

O atual plano de exploração compreende a sequência de desmonte de uma bancada 

central, seguida do seu enchimento com pasta (entre 4% a 5% de cimento) e posterior 

desmonte das duas restantes bancadas. Na presente dissertação, para cada bancada foi 

atribuído um número, da esquerda para a direita, assumindo a designação de 01, 02 e 03, 

respetivamente. Note-se que as bancadas encontram-se em MC e o contacto de teto é de 

grauvaques, tendo uma orientação segundo N101ºS (sendo esta orientação traçada nas 

projeções estereográficas). 

No terreno foram realizados levantamentos (presentes no Anexo C.1) que permitiram obter a 

seguinte projeção estereográfica (Figura 42), relativamente à primeira bancada. 

Figura 42 - Projeção estereográfica do levantamento geotécnico na bancada 01. 
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Em análise da projeção, verifica-se que existem tês famílias de descontinuidades, existindo 

a possibilidade de haver uma quarta (aleatória). Com base nesta projeção foi possível 

determinar o fator B. Segundo Potvin (1988), quanto menor o ângulo entre o plano analisado 

(teto ou hasteal) e a descontinuidade, maior será a sua instabilidade. Como tal, foram 

escolhidos os valores na Tabela 16. 

Tabela 16: Resultados do fator B relativamente à bancada 01. 

 Teto Hasteal 
Descontinuidade mais crítica 

(Dip/DD) 59º/21º 86º/137º 

Ângulo (𝜶) 59º 4º 

Fator B 0,73 0,34 

A representação de possíveis blocos criados por estas descontinuidades, ao longo da 

bancada, estão apresentadas no Anexo C.2, segundo um modelo exportado do Unwedge. 

Nesta avaliação foi apenas detetado um bloco instável no teto com um fator de segurança 

de 0,4. O levantamento geotécnico na bancada 02 não foi possível visto que esta já se 

encontrava preenchida com pasta. Para a bancada 03, obteve-se a projeção (no Dips) 

apresentada na Figura 43. 

Nesta bancada apresentam-se efetivamente três famílias de descontinuidades e, 

possivelmente, mais duas aleatórias. Esta diferença comprova mais uma vez a variabilidade 

geotécnica, neste caso em particular, num espaço de 40 metros. Esta projeção permitiu 

determinar os fatores B representados na Tabela seguinte. 

Tabela 17: Resultados do fator B relativamente à bancada 03. 

 Teto Hasteal 
Descontinuidade mais crítica 

(Dip/DD) 46º/161º 76º/49º 

Ângulo (𝜶) 46º 14º 

Fator B 0,40 0,20 

Figura 43 - Projeção estereográfica do levantamento geotécnico na bancada 03. 
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Note-se que a bancada 01 apresenta possíveis blocos instáveis no teto, ao contrário da 

bancada 03. Em contrapartida, a bancada 01 tem, no geral, um fator B mais elevado que a 

bancada 03, o que irá favorecer o seu grau de estabilidade. 

No que diz respeito ao fator C, embora a geometria das bancadas não apresentem secções 

transversais iguais entre si, admitiram-se os valores da Tabela 18. 

Tabela 18: Resultado do fator C para o teto e hasteal da bancada. 

 Teto Hasteal 
Inclinação 0º 90º 

Fator C 2,0 8,0 

Os dados obtidos pela classificação geotécnica de ambas as bancadas, 01 e 03, 

respetivamente, encontram-se contemplados na seguinte tabela: 

Tabela 19: Resultados das classificações geotécnicas das bancadas laterais. 

 Bancada 01 Bancada 03 
RQD 83 73 
Jn 4 6 
Jr 2 2 
Ja 2 2 
Jw 1 1 

SRF 2,5 2,5 
Q 8,3 4,9 
Q’ 20,8 12,2 

Face aos resultados relativos aos três parâmetros que constituem a equação do número de 

estabilidade, resta calcular o fator A. Este será determinado de acordo com as alternativas 

propostas para as diferentes sequências de desmonte realizadas. 

Em primeiro lugar são apresentados os modelos tridimensionais para a sequência de 

desmonte levada a cabo neste painel da mina. Cada uma das bancadas tem 

aproximadamente um comprimento de 40 metros, uma altura de 20 m e uma largura de 13 

m. O estado de tensão foi assumido novamente para uma profundidade de 800 metros. 
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Na Figura 44 segue o modelo de tensões máximas nas faces da escavação após o primeiro 

desmonte da bancada central (02).  

O desmonte da bancada intermédia (02) desencadeou um desvio de tensões verticais para 

ambos os lados (ou seja, para a zona da bancada 01 e 03), devido à presença de um meio 

que permitiu a continuidade/prolongamento das tensões. Contudo, as tensões verticais 

foram mais intensas e acabaram por provocar  

Após o enchimento da bancada 02 procedeu-se ao desmonte das bancadas vizinhas (Figura 

49) e análise dos modelos de tensões máximas nas bancadas 01 e 03, respetivamente. 

Parte das tensões desviadas pelo vazio criado aquando do desmonte da bancada 02 

voltaram à sua trajetória inicial devido à presença de enchimento. Esta zona provocará um 

curto desvio após o desmonte das bancadas 01 e 03, isto porque a trajetória das tensões 

contornará o vazio da bancada 01 (como indicado na Figura 45) e terá a tendência para 

aliviar na bancada 02, embora esta seja deparada novamente com outro vazio (bancada 03) 

que originará outro desvio.  As tensões máximas serão superiores no canto esquerdo da 

bancada 01, devido às elevadas tensões de corte (e direção das tensões provenientes desta 

zona do maciço), e a meio do teto da bancada 03. 

Figura 44 - Modelo do RS3 representativo da 1ª fase de desmonte da bancada 02 com sulfuretos nos 
hasteais. 

Figura 45 - Modelo do RS3 representativo da 2ª fase de desmonte da bancada 01 e 03, com 
enchimento no meio. 



72 

Nesta sequência de desmonte, o pico de tensões registado foi sensivelmente a meio da 

bancada 02 (já preenchida com pasta), na segunda fase de desmonte. No Anexo C.3 é 

possível verificar este pico de tensões no gráfico da Figura 56, que reflete as tensões 

máximas registadas no teto ao longo do desmonte da bancada 02 (correspondente à 1ª 

fase) e das bancadas 01 e 03 (associadas à 2ª fase, após o enchimento da bancada 02). 

Este pico deve-se ao alívio de tensões provocado pelo vazio criado anteriormente. Nesta 

zona verificar-se-á, muito provavelmente, fenómenos de descompressão na rocha, na zona 

do teto. No desmonte de bancadas vizinhas, este efeito deve ser tido em conta, uma vez 

que poderá comprometer a segurança das restantes bancadas. Uma das medidas 

preventivas da queda de rocha descomprimida nas cunhas das bancadas ascendentes, é a 

presença de um pilar de rocha com pouca espessura. Esta barreira terá como principal 

vantagem impedir a exposição da pasta. 

Para o cálculo do fator A no teto das três bancadas, teve-se em consideração a 

individualidade da bancada 02 e a presença de enchimento entre as bancadas 01 e 03. Para 

estes modelos foram estimados os fatores A presentes na Tabela 20. 

Tabela 20: Resultados do fator A para o desmonte efetuado na mina (com recurso ao RS3). 

 Grauvaques 
(teto) 

Sulfureto maciço (MC) 
(hasteal) 

Bancada 01 03 01 03 

𝝈𝒄 (MPa) 100 250 
𝝈𝟏 (MPa) 81,0 95,0 36 25 

Fator A 0,1 0,1 0,66 1 

O hasteal da bancada 03 apresenta um fator A mais alto – indicativo de um maior grau de 

estabilidade. O teto de ambas as bancadas demonstraram valores semelhantes. Com base 

nestes resultados, obteve-se a Tabela 21, referente aos números de estabilidade e à sua 

classificação, segundo o gráfico de Potvin (Figura 17). 

Tabela 21: Resultados da classificação de estabilidade segundo Potvin (1988) para as bancadas 01 e 
03. 

 Bancada 01 Bancada 03 

 Teto Hasteal Teto Hasteal 

Raio hidráulico (m) 4,91 6,67 4,91 6,67 
Número de 

estabilidade (N’) 3,0 37,3 1,0 19,5 

Designação Potencialmente  
instável Estável Potencialmente 

instável Estável 
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O teto da bancada 01 aparenta melhores condições de estabilidade que o teto da bancada 

03, sendo que, no gráfico de estabilidade, este encontra-se no limite da transição para a 

zona instável. Ambos os hasteais demonstraram resultados de estabilidade favoráveis, 

dentro da designação de “estável”, embora a bancada 01 fosse melhor que a bancada 02. 

Para este caso em concreto, tanto os hasteais como o teto, foram observados no terreno e 

foi verificada a sua estabilidade ao longo do desmonte. Contudo, após o enchimento das 

três bancadas continuaram a observar-se deslocamentos entre as bancadas (Figura 46). 

Em alternativa a esta sequência de desmonte, apresenta-se a seguinte hipótese: desmonte 

das bancadas opostas (01 e 03), em primeiro lugar, seguido do seu enchimento (com 

pasta), finalizando com o desmonte da bancada 02. 

Mantendo as mesmas condições e resultados obtidos previamente, apresenta-se a Figura 

47 que ilustra a primeira fase de desmonte, com a distribuição das tensões máximas 

aplicadas nas bancadas. 

Em ambas as bancadas, 01 e 03, foram registados valores de tensão máxima no teto de 

aproximadamente 88 MPa (como se pode observar pela Figura 57 no Anexo C.3), ou seja, 

com tensões de compressão semelhantes ao modelo sequencial anterior. No hasteal as 

tensões foram superiores, pelo que não é aconselhado o desmonte simultâneo das 

bancadas laterais (como já é sabido na mina de Neves-Corvo). 

Figura 47 - Modelo do RS3 representativo do desmonte da bancada 01 e 03, sem enchimento 
no meio. 

Figura 46 - Deslocamento máximo sofrido após o enchimento das três bancadas com pasta. 
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O pilar de rocha entre as bancadas 01 e 03, que representa a bancada 02 (ainda por 

explorar), presume-se que esteja sob o efeito de grande acumulação de tensões 

(dependendo também do tempo em que as bancadas laterais permanecem abertas). Como 

tal, foi realizado um modelo (na Figura 48) que tivesse em conta o enchimento com pasta 

nas bancadas 01 e 03, estimando as tensões máximas (presente no Anexo C.3) após o 

desmonte da bancada 02. 

Os valores de tensão máximas no teto ao longo da exploração, encontram-se no gráfico da 

Figura 58, no Anexo C.3. O deslocamento sofrido ocorre essencialmente antes da 

exploração da bancada 02, devido à sua prévia função como pilar de suporte, embora nos 

hasteais permaneçam os esforços provocados pelo enchimento em ambos os lados. 

Em teoria, a distribuição das tensões no maciço retomarão o seu percurso inicial após o 

enchimento da bancada desmontada. Porém, com a observação no terreno, verifica-se que 

esta teoria choca com a realidade na medida em que no teto da bancada carece do contacto 

entre o enchimento e a rocha. Este vazio, originado pela ausência de tightfill origina 

acumulações de tensão, onde se devia haver prolongamento das tensões auxiliada pela 

presença de enchimento. Contudo, em grande parte das vezes, tal fenómeno não se 

verifica, permanecendo um espaço vazio e originando descompressões na rocha pelo 

deslocamento causado no teto (Figura 49). 

Dada a falta de material junto do teto, permanece uma zona de vazio, propício ao 

deslocamento. A última bancada à direita não regista valores tão acentuados, embora com 

um ligeiro deslocamento. 

Figura 48 - Modelo do RS3 representativo do desmonte da bancada 02, com enchimento nos 
hasteais. 

Figura 49 - Modelo representativo do deslocamento sofrido no teto pela ausência de tightfill. 



 
75 

A longo prazo, este deslocamento no teto poderá desencadear distribuições em bancadas 

nas imediações, pelo que se deve ter em consideração a distribuição das tensões 

previamente ao desmonte, como após o enchimento, de forma a monitorizar e implementar 

indiretamente estes dados em futuras análises. 

Uma solução para evitar a ausência de tightfill, seria realizar uma sequência de desmonte 

desfasada, auxiliando a passagem das tensões entre as bancadas e distribuindo as tensões 

acumuladas no teto das bancadas cheias com pasta, como referido no Subcapítulo 2.2.1 

(Figura 14). O desfasamento entre bancadas permitirá também aliviar a acumulação de 

tensões nas cunhas das bancadas. No entanto, esta alternativa acarreta com outros 

problemas, nomeadamente, no que diz respeito à recuperação do minério existente. Tendo 

em consideração a ausência de tightfill, a primeira sequência de desmonte apresentada (02 

seguido da 01 e 03) apresenta valores de tensão máxima diferentes (Figura 50). 

No caso de um desmonte por pilar soleira, como referido no início da presente dissertação, 

requer, antes de mais, uma percentagem de cimento no teto da bancada que garanta a sua 

estabilidade. A viabilidade deste desmonte dependerá essencialmente das caraterísticas da 

pasta, que serão previamente analisadas por sondagens e realizados ensaios laboratoriais. 

Uma vez determinada a resistência da pasta (e atendendo às suas propriedades), pode-se 

proceder ao desmonte do minério por baixa desta. A Figura 51 ilustra um exemplo segundo 

este desmonte. 

Como primeira análise numérica neste modelo optou-se por compreender os efeitos de 

desmonte de apenas uma bancada, com o teto em contacto com o enchimento. Ao contrário 

Figura 50 - Sequência de desmonte sem tighfill (recorrendo ao RS3). 

Figura 51 – Sequência de desmonte sem tightfill. 
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dos modelos analisados até ao presente momento, as maiores evidências de compressão 

estavam maioritariamente associadas à área do teto (com cerca de 86 MPa), o que não se 

verifica nesta sequência de desmonte. O teto da bancada 02 (em contacto com pasta de 

enchimento) traduz tensões de tração juntamente com valores mais elevados de 

compressão (no hasteal esquerdo). 

O maciço de sulfuretos em que se inserem as bancadas, está sujeito a enormes 

compressões provocadas pelo peso do enchimento adjacente e pela acumulação de 

tensões neste espaço. A camada inferior, ou seja, o piso da bancada será também 

composta por pasta de enchimento (embora com uma percentagem de cimento inferior ao 

teto), pelo que as tensões que se prolongam por esta zona irão estar bastante ativas. 

Na segunda fase do desmonte, propôs-se avançar com duas bancadas no modelo, no 

entanto, o desmonte de duas bancadas em simultâneo, em ambos os lados de um pilar, não 

é muito aconselhável, especialmente sob um elevado estado de tensão (Potvin & Hudyma, 

Open Stope Mining in Canada, 2000). 

Semelhante ao modelo da bancada intermédia, as tensões rondam valores na ordem dos 

100 MPa, sugerindo que ainda não houve rotura. As cedências ocorridas e deslocamentos 

sofridos estarão, muito provavelmente, associados ao teto, pelo que será imprescindível o 

desmonte em zonas onde a pasta não evidencie efeitos corrosivos e mantenha a resistência 

pretendida. Relativamente ao fator de segurança, na sua globalidade, este é mais baixo nos 

hasteais do que no teto. 

Este resultado poderá ser contraditório com a informação mencionada anteriormente, mas é 

válida na medida em que o pouco material (ou seja, a pasta) que poderá cair com a 

detonação é proveniente do teto, enquanto que o material que se encontra nos hasteais – os 

sulfuretos maciços – apresenta maior risco associado à queda. 

Nos casos onde a pasta de enchimento se encontra perto do desmonte e com baixa 

percentagem de cimento, poderá desencadear a queda de material continuamente, o que 

não só contribui para a diluição, como promove a instabilidade da bancada. 

Resumidamente, a desintegração de parte do enchimento leva ao aumento da pressão 

sobre a bancada, devido ao peso do enchimento adjacente e assim consecutivamente. O 

corte deste desmonte encontra-se no Anexo C.4. Compreende-se assim a importância do 

correto dimensionamento, visto que é crucial não só para a estabilidade do desmonte como 

para prevenir possíveis diluições.  



 
77 

7.  Conclusões 

A importância do estado de tensão na vizinhança das cavidades mineiras é uma evidência, 

no que diz que respeito ao estudo da determinação do número de estabilidade. 

Conclui-se que os resultados obtidos através do cálculo do número de estabilidade não são 

representativos da realidade, uma vez que, para o caso em estudo (30 m de comprimento, 

13 m de largura e 20 m de altura), há indicações de que a cavidade se encontra na zona de 

transição no gráfico de estabilidade proposto por Potvin, não obstante observar-se na mina 

não haver indício de instabilidade. 

Conclui-se que os valores de Q’ mais elevados se encontram no maciço de zinco e nos 

grauvaques, decrescendo para o maciço de cobre, o maciço de cobre-zinco, as rochas 

vulcânicas, o fissural de cobre e os xistos. 

As tensões máximas registadas no hasteal não excederam o limite de rotura do material por 

compressão, mas estes sofrem fenómenos de rotura, essencialmente, por tração. Os fatores 

A obtidos, pelo cálculo das tensões máximas, enquadram-se no domínio de baixa 

estabilidade. No teto não se observaram valores superiores a 0,3, sendo que os valores 

mais altos se registam nos sulfuretos maciços. Por outro lado, no hasteal, o fator A máximo 

verificado foi de 0,67 também para os sulfuretos, para a geometria de dimensão máxima 

estudada de 50x13x40 m. 

No que diz respeito à modelação numérica, a proximidade entre a bancada e o contacto, tal 

como a sua inclinação e escavações nas imediações, origina diferentes valores de tensão 

máxima, que, por sua vez, influenciam o número de estabilidade. 

A análise bidimensional não é adequada à geometria estudada, pelo que a sua utilização 

deverá ser apenas entendida como complementar da análise do estudo de tensão no RS3. 

Os fatores B e C considerados na análise foram constantes, pelo que os resultados refletem 

sobretudo a influência do fator A, ou seja, da variação da tensão com a geometria. 

O número de estabilidade, tanto no teto como no hasteal, é maior no maciço de zinco, 

diminuindo para o maciço de cobre, maciço de cobre-zinco e fissural de cobre, 

respetivamente, quando se consideram estes contactos de teto. 

Relativamente ao teto da bancada, os grauvaques apresentaram números de estabilidade 

mais elevados que as rochas vulcânicas e que os xistos, enquanto que no hasteal, as 

vulcânicas superam os valores dos grauvaques e dos xistos. Os xistos apresentaram 
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números de estabilidade mais baixos que os restantes terrenos, em ambos os gráficos de 

estabilidade de Potvin (para o teto e para o hasteal). 

As dimensões tomadas para as cavidades em estudo, quer na abordagem empírica, quer na 

abordagem por modelização numérica, foram iguais com o objetivo de se poderem 

comparar os resultados e discutir os aspetos que interferem no desmonte por bancadas 

ascendentes. 

Para os pressupostos estabelecidos, concluiu-se que as bancadas ascendentes poderão ser 

prolongadas para dimensões variáveis (incluindo a zona de transição) atendendo à 

estabilidade no teto (visto que esta apresenta tensões máximas mais elevadas em 

comparação com o hasteal). Neste sentido, verifica-se as bancadas poderão assumir as 

seguintes dimensões máximas de estabilidade: 20x13x20 m na presença de xistos no 

contacto de teto; 50x13x15 m com rochas vulcânicas; 50x13x20 m com maciço de cobre; 

20x13x35 m com fissural de cobre; 40x13x25 m com maciço de zinco; 50x13x20 m com 

maciço de cobre-zinco e, por último, 30x13x30 com grauvaques. 

Os resultados refletem que as bancadas têm melhores condições de estabilidade para 

geometrias em que os comprimentos são superiores às alturas, apresentando fatores de 

segurança mais elevados para o hasteal do que para o teto. 

A maior dificuldade na aproximação dos resultados à realidade resulta da variabilidade 

geotécnica/geomecânica, nem sempre presente na realização de modelizações (sendo B e 

C constantes). A descrição do domínio em cada caso será determinante para o 

dimensionamento adequado de um desmonte, nomeadamente, por up-hole and fill. 
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8.  Trabalhos futuros 

Ao longo desta dissertação surgiram algumas ideias que poderão ser objeto de melhoria em 

trabalhos futuros. Como tal, sugere-se: 

• Desenvolver modelos para cada corpo mineralizado e aprofundar a descrição dos 

materiais na modelação numérica; 

• Desenvolver novas modelações para averiguar o efeito do tightfill na estabilidade do 

enchimento de bancadas ascendentes; 

• Criar uma base de dados suficientemente representativa de forma a elaborar um 

gráfico de estabilidade para as minas que exploram a Faixa Piritosa Ibérica, ou para 

a própria mina.   
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Anexos 

Anexo A: Metodologia 

Anexo A.1 – Janela de atribuição do estado de tensão (no RS2) 

  

 

 

 

 

Anexo A.2 – Janela de propriedades dos materiais (no RS3) 

 

Figura 53 - Janela de atribuição de propriedades (no software RS3). 

Figura 52 - Estado de tensão usado no software RS2 para uma profundidade de 800 metros. 
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Anexo B: Análise e demonstração dos resultados 

Anexo B.1 – Caraterização geotécnica 

Tabela 22: Dados ponderados para a classificação geotécnica. 

  RQD Jn Jr Ja Jw SRF Q Q' 

Xistos 
Min. 30 6 1 2 0,66 2,5 0,66 2,5 

Média 45 4 1,5 2 1 2,5 3,375 8,44 
Máx. 60 2 2 1 1 2,5 24 60 

Vulcânicas 
Min. 60 6 4 3 0,66 2,5 3,52 13,33 

Média 72,5 4 3 2 1 2,5 10,875 27,19 
Máx. 85 2 1,5 1 1 2,5 25,5 63,75 

Su
lfu

re
to

s 
M

ac
iç

os
 

MC 
Min. 70 6 4 2 0,66 2,5 6,16 23,33 

Média 82,5 4 3 1 1 2,5 24,75 61,88 
Máx. 95 2 1,5 1 1 2,5 28,5 71,25 

FC 
Min. 35 6 1 2 0,66 2,5 0,77 2,92 

Média 60 4 1 1 1 2,5 6 15 
Máx. 85 2 1,5 1 1 2,5 25,5 63,75 

MH 
Min. 60 6 4 3 0,66 2,5 3,52 13,33 

Média 77,5 4 3 2 1 2,5 11,625 29,06 
Máx. 95 2 1,5 1 1 2,5 28,5 71,25 

MZ 
Min. 75 6 4 2 0,66 2,5 6,6 25 

Média 85 4 3 1 1 2,5 25,5 63,75 
Máx. 95 2 1,5 0,5 1 2,5 57 142,5 

Grauvaques 
Min. 60 6 2 3 0,66 2,5 1,76 6,67 

Média 77,5 4 2 2 1 2,5 7,75 19,38 
Máx. 95 2 2 1 1 2,5 38 95 
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Anexo B.2 – Modelizações (no RS3) usadas para determinar as tensões máximas (no 
teto e hasteal) 

Tabela 23: Modelos obtidos no RS3 com a presença de xistos no contacto de teto. 

  Comprimento (m) 
  20 30 40 50 

Al
tu

ra
 (m

) 

15 

Teto 
 

  
 

Hasteal 
   

 

20 

Teto 

    

Hasteal 
    

25 

Teto 

    

Hasteal 

    

30 

Teto 

    

Hasteal 

    

35 

Teto 
 

   

Hasteal 

    

40 

Teto 

    

Hasteal 
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Tabela 24: Modelos obtidos no RS3 com a presença de rochas vulcânicas no contacto de teto. 

  Comprimento (m) 
  20 30 40 50 

Al
tu

ra
 (m

) 

15 

Teto 
  

 
 

Hasteal 
    

20 

Teto 
    

Hasteal 
    

25 

Teto 
    

Hasteal 

    

30 

Teto 
    

Hasteal 

    

35 

Teto 
    

Hasteal 

    

40 

Teto 
    

Hasteal 
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Tabela 25: Modelos obtidos no RS3 com a presença de sulfuretos maciços no contacto de teto. 

  Comprimento (m) 
  20 30 40 50 

Al
tu

ra
 (m

) 

15 

Teto 
    

Hasteal 
    

20 

Teto 
    

Hasteal 
    

25 

Teto 
    

Hasteal 
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Teto 
    

Hasteal 

    

35 

Teto 
    

Hasteal 

    

40 

Teto 
    

Hasteal 
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Tabela 26: Modelos obtidos no RS3 com a presença de grauvaques no contacto de teto. 

  Comprimento (m) 
  20 30 40 50 

Al
tu

ra
 (m

) 

15 

Teto 
    

Hasteal 
    

20 

Teto 
    

Hasteal 
    

25 

Teto 
    

Hasteal 

    

30 

Teto 
    

Hasteal 

    

35 

Teto 
    

Hasteal 

    

40 

Teto 
    

Hasteal 
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Anexo B.3 – Resultados e dados utilizados para a determinação do fator A 

Tabela 27: Tensões máximas no teto para as diferentes dimensões de bancadas modelizadas no 
RS3. 

 Altura 
(m) 

Comprimento (m) 
20 30 40 50 

Xistos 

15 96,7 94 77,7 76,5 
20 96,9 109 111,9 90,4 
25 101,6 110,4 114 118,1 
30 102,8 110 115,8 118,1 
35 101,6 119,6 123,4 127,6 
40 104 118,9 126,8 132,6 

Vulcânicas 

15 80,3 73,3 71,6 72 
20 88,3 125 96,1 83,4 
25 93,6 104,7 111,5 107,2 
30 87,9 99,8 107,3 119,1 
35 91,6 109 117,4 118,6 
40 96,8 107 111,7 122,8 

Sulfuretos 
maciços 

15 75,6 71 69,6 70,4 
20 85,1 92,9 93,7 81,1 
25 89,6 100,4 107,8 104,8 
30 84,3 96,3 104,1 116,2 
35 87,9 104,4 113,4 115,1 
40 91,9 102,7 107,7 119,4 

Grauvaques 

15 90 77,7 75,3 74,8 
20 94 104,2 100,6 87,7 
25 101,7 113,5 119,1 111,5 
30 94,6 106,2 113,1 124,4 
35 98,2 118,2 125,4 125,3 
40 103,9 115,3 119,4 129 

Tabela 28: Respetivo fator A no teto das bancadas. 

 Altura 
(m) 

Comprimento (m) 
20 30 40 50 

Xistos 

15 0,1 0,1 0,1 0,1 
20 0,1 0,1 0,1 0,1 
25 0,1 0,1 0,1 0,1 
30 0,1 0,1 0,1 0,1 
35 0,1 0,1 0,1 0,1 
40 0,1 0,1 0,1 0,1 

Vulcânicas 

15 0,1 0,12 0,13 0,13 
20 0,1 0,1 0,1 0,1 
25 0,1 0,1 0,1 0,1 
30 0,1 0,1 0,1 0,1 
35 0,1 0,1 0,1 0,1 
40 0,1 0,1 0,1 0,1 

Sulfuretos 
maciços 

15 0,25 0,27 0,28 0,27 
20 0,21 0,18 0,18 0,22 
25 0,19 0,12 0,14 0,14 
30 0,21 0,17 0,15 0,12 
35 0,19 0,14 0,12 0,12 
40 0,18 0,15 0,14 0,11 

Grauvaques 

15 0,1 0,1 0,1 0,1 
20 0,1 0,1 0,1 0,1 
25 0,1 0,1 0,1 0,1 
30 0,1 0,1 0,1 0,1 
35 0,1 0,1 0,1 0,1 
40 0,1 0,1 0,1 0,1 
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Tabela 29: Tensões máximas no hasteal para as diferentes dimensões de bancadas modelizadas no 
RS3. 

 Altura 
(m) 

Comprimento (m) 
20 30 40 50 

Xistos 

15 60,4 56,6 51,7 52,7 
20 52,2 50,9 47,6 50,5 
25 54,7 50,3 48,2 45,6 
30 59,7 46,4 46,3 44,5 
35 52,5 50,0 46,6 43,6 
40 49,0 53,7 42,9 40,9 

Vulcânicas 

15 51,6 44,1 44,8 45,1 
20 48,4 42,2 42,4 45,2 
25 43,4 42,0 39,9 40,3 
30 48,4 40,7 38,6 39,6 
35 46,7 38,8 37,9 37,9 
40 59,2 40,0 36,4 36,6 

Sulfuretos 
maciços 

15 49,5 42,2 43,1 43,2 
20 46,4 40,3 40,8 43,9 
25 41,6 40,3 38,5 39,0 
30 47,0 39,3 37,2 38,4 
35 45,5 37,5 36,6 36,7 
40 58,2 38,8 35,3 35,5 

Grauvaques 

15 56,8 48,7 48,8 49,7 
20 53,0 47,1 46,2 48,4 
25 47,7 45,8 43,3 43,4 
30 51,6 44,1 41,8 42,5 
35 49,7 41,8 40,9 40,6 
40 61,6 42,6 38,9 39,2 

Tabela 30: Respetivo fator A no hasteal das bancadas. 

 Altura 
(m) 

Comprimento (m) 
20 30 40 50 

Xistos 

15 0,1 0,1 0,1 0,1 
20 0,1 0,1 0,1 0,1 
25 0,1 0,1 0,1 0,1 
30 0,1 0,1 0,1 0,1 
35 0,1 0,1 0,1 0,1 
40 0,1 0,1 0,1 0,1 

Vulcânicas 

15 0,22 0,28 0,28 0,27 
20 0,25 0,30 0,30 0,27 
25 0,29 0,30 0,33 0,32 
30 0,25 0,32 0,34 0,33 
35 0,26 0,34 0,35 0,35 
40 0,18 0,33 0,37 0,37 

Sulfuretos 
maciços 

15 0,44 0,54 0,53 0,53 
20 0,48 0,57 0,56 0,52 
25 0,55 0,57 0,61 0,60 
30 0,47 0,59 0,63 0,61 
35 0,49 0,63 0,64 0,64 
40 0,36 0,60 0,67 0,67 

Grauvaques 

15 0,10 0,11 0,11 0,10 
20 0,10 0,11 0,12 0,11 
25 0,11 0,12 0,13 0,13 
30 0,10 0,13 0,14 0,14 
35 0,10 0,14 0,15 0,15 
40 0,10 0,14 0,16 0,16 
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Anexo B.4 – Fator B 

Tabela 31: Resultados do número de estabilidade médio (no teto) em função do fator B. 

Fator B 0,2 0,3 0,8 1,0 
Xistos 1,3 1,9 5,0 6,3 

Vulcânicas 1,6 2,4 6,4 7,9 
MC 3,4 5,0 13,5 16,8 
FC 2,4 3,6 9,5 11,9 
MZ 6,0 8,9 23,8 29,8 
MH 3,0 4,5 12,0 15,1 

Grauvaques 2,0 3,1 8,1 10,2 

 

Tabela 32: Resultados do número de estabilidade médio (no hasteal) em função do fator B. 

Fator B 0,2 0,3 0,8 1,0 
Xistos 5,0 7,5 20,0 25,0 

Vulcânicas 18,5 27,7 73,9 92,4 
MC 42,6 63,8 170,3 212,8 
FC 30,0 45,0 120,0 150,0 
MZ 75,4 113,1 301,5 376,9 
MH 38,1 57,1 152,2 190,3 

Grauvaques 10,1 15,1 40,4 50,5 

 

 

 

 

  

Figura 55 - Gráfico tridimensional da variação do fator B em função do tipo de rocha e do respetivo 
número de estabilidade médio. 

Figura 54 - Gráfico tridimensional da variação do fator B em função do tipo de rocha e do respetivo 
número de estabilidade médio. 
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Anexo B.5 – Raio hidráulico  

Tabela 33: Raios hidráulicos (metros) em função das dimensões variáveis no teto. 

 
 

Comprimento (m) 
20 30 40 50 

Al
tu

ra
 (m

) 

15 4,29 5,00 5,45 5,77 
20 5,00 6,00 6,67 7,14 
25 5,56 6,82 7,69 8,33 
30 6,00 7,50 8,57 9,38 
35 6,36 8,08 9,33 10,29 
40 6,67 8,57 10,00 11,11 

Tabela 34: Raios hidráulicos (metros) em função das dimensões variáveis no hasteal. 

Altura (m) Largura  
(m) 

Comprimento (m) 

20 30 40 50 
15 

13 

4,29 5,00 5,45 5,77 
20 5,00 6,00 6,67 7,14 
25 5,56 6,82 7,69 8,33 
30 6,00 7,50 8,57 9,38 
35 6,36 8,08 9,33 10,29 
40 6,67 8,57 10,00 11,11 

 

Anexo B.6 – Dimensionamento da bancada ascendente  

Tabela 35: Raio hidráulico crítico relativamente ao teto da bancada. 

    Estável Transição Instável 

Rh (m) 

Xistos - 4,39 - 5,45 5,56 < 
Vulcânicas - 4,29 - 5,77 6 < 

MC < 5 5 - 7,14 7,5 < 
FC < 4,29 5 - 7,14 7,5 < 
MZ < 6 6- 8,08 8,08 < 
MH < 5 5 - 7,14 7,5 < 

Grauvaques - 4,29 - 6,36 6,36 < 

 

Tabela 36: Raio hidráulico crítico relativamente ao hasteal da bancada. 

    Estável Transição Instável 

Rh (m) 

Xistos - 4,29 - 5,45 5,56 < 
Vulcânicas < 5 5 - 8,08 8,33 < 

MC < 6,82 7,14 - 10,29 11,1 < 
FC < 5,77 6 - 9,38 7,14 < 
MZ < 5,87 9,33 - 11,1 - 
MH < 6,67 6,82 - 10 10,29 < 

Grauvaques - 4,29 - 6,36 6,67 
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Tabela 37: Distribuição das designações de estabilidade para cada dimensão (relativo ao teto). 

 

Tabela 38: Distribuição das designações de estabilidade para cada dimensão (relativo ao hasteal). 

 

20 30 40 50
15 MZ, MC, MH, FC MZ, MC, MH MZ 5,77
20 MZ, MC, MH MZ 6,67 7,14
25 MZ 6,82 7,69 8,33
30 MZ 7,50 8,57 9,38
35 6,36 8,08 9,33 10,29
40 6,67 8,57 10,00 11,11

20 30 40 50
15 G, V, X FC, MH, G, V, X MC, MH, FC, G, V, X MC, MH, FC, G, V
20 FC, MH, G, V, X MZ, MC, MH, FC, G MZ, MC, MH, FC MZ, MC, MH, FC
25 MC, MH, FC, G, X MZ, MC, MH 7,69 8,33
30 MZ, MC, MH, FC, G 7,50 8,57 9,38
35 MZ, MC, MH, FC, G 8,08 9,33 10,29
40 MZ, MC, MH, FC 8,57 10,00 11,11

20 30 40 50

15 4,29 5,00 5,45 X
20 5,00 V, X FC, G, V, X FC, G, V, X
25 X MH, FC, G, V, X MC, MH, G, MC, V, X Todos
30 V, X MC, MH, FC, G, V, X Todos Todos
35 G, V, X Todos Todos Todos
40 FC, G, V, X Todos Todos Todos

Altura (m)
Comprimento (m) - Estável (Teto)

Altura (m)
Comprimento (m) - Transição (Teto)

Altura (m)
Comprimento (m) - Instável (Teto)

20 30 40 50
15 MZ, MC, MH, FC, V MZ, MC, MH, FC, V MZ, MC, MH, FC MZ, MC, MH, FC
20 MZ, MC, MH, FC, V MZ, MC, MH MZ, MC, MH 7,14
25 MZ, MC, MH, FC MZ, MC MZ 8,33
30 MZ, MC, MH MZ MZ 9,38
35 MZ, MC, MH MZ 9,33 10,29
40 MZ, MC, MH MZ 10,00 11,11

20 30 40 50
15 G, X V, G, X G, X G, V
20 V, G, X FC, G, V FC, V MH, MC, FC, V
25 G, V MH, FC, V MC, MH, FC, V MH, MC, FC
30 FC, G, V MC, MH, FC, V MC, MH, FC MZ, MC, FC
35 FC, G, V MC, MH, FC, V MZ, MC, MH, FC MZ, MC
40 FC, V MC, MH, FC MZ, MH, MC MZ, MC

20 30 40 50
15 4,29 5,00 5,45 X
20 5,00 X G, X G, X
25 X G, X G, X V, G, X
30 X G, X V, G, V V, G, X
35 X G, X V, G, V MH, FC, V, G, V
40 G, X V, G, X FC, V, G, X MC, MH, FC, V, G, X

Comprimento (m) - Transição (Hasteal)
Altura (m)

Comprimento (m) - Instável (Hasteal)
Altura (m)

Altura (m)
Comprimento (m) - Estável (Hasteal)
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Tabela 39: Resultados do número de estabilidade (no teto) para cada terreno. 

RH (Teto) Xistos Vulcânicas MC FC MZ MH Grauvaques 
4,29 1,97 2,32 6,85 5,19 12,57 6,33 3,18 
5,00 1,97 2,32 5,70 4,32 10,46 5,26 3,18 
5,56 1,97 2,32 5,24 3,97 9,61 4,84 3,18 
6,00 1,97 2,32 5,78 4,38 10,62 5,34 3,18 
6,36 1,97 2,32 5,41 4,10 9,92 4,99 3,18 
6,67 1,97 2,32 5,02 3,80 9,21 4,64 3,18 
5,00 1,97 2,80 7,52 5,70 13,79 6,95 3,18 
6,00 1,97 2,32 4,93 3,74 9,04 4,55 3,18 
6,82 1,97 2,32 4,30 3,26 7,89 3,97 3,18 
7,50 1,97 2,32 4,63 3,51 8,50 4,28 3,18 
8,08 1,97 2,32 4,00 3,03 7,35 3,70 3,18 
8,57 1,97 2,32 4,13 3,13 7,57 3,81 3,18 
5,45 1,97 2,93 7,74 5,87 14,20 7,15 3,18 
6,67 1,97 2,32 4,86 3,68 8,91 4,49 3,18 
7,69 1,97 2,32 3,77 2,86 6,91 3,48 3,18 
8,57 1,97 2,32 4,03 3,05 7,39 3,72 3,18 
9,33 1,97 2,32 3,41 2,59 6,26 3,15 3,18 
10,00 1,97 2,32 3,77 2,86 6,93 3,49 3,18 
5,77 1,97 2,90 7,61 5,77 13,97 7,03 3,18 
7,14 1,97 2,32 6,15 4,66 11,28 5,68 3,18 
8,33 1,97 2,32 3,98 3,01 7,29 3,67 3,18 
9,38 1,97 2,32 3,25 2,46 5,95 3,00 3,18 
10,29 1,97 2,32 3,31 2,51 6,07 3,06 3,18 
11,11 1,97 2,32 3,07 2,32 5,62 2,83 3,18 

  



B12 

Tabela 40: Resultados do número de estabilidade (no hasteal) para cada terreno. 

RH (Hasteal) Xistos Vulcânicas MC FC MZ MH Grauvaques 
4,29 1,97 5,20 12,29 9,31 22,55 11,35 3,18 
5,00 1,97 5,73 13,34 10,11 24,48 12,32 3,18 
5,56 1,97 6,73 15,28 11,58 28,04 14,12 3,53 
6,00 1,97 5,73 13,13 9,95 24,09 12,13 3,18 
6,36 1,97 6,05 13,67 10,36 25,09 12,63 3,22 
6,67 1,97 4,16 9,93 7,53 18,23 9,18 3,18 
5,00 1,97 6,57 15,01 11,38 27,55 13,87 3,37 
6,00 1,97 7,00 15,89 12,04 29,15 14,68 3,62 
6,82 1,97 7,05 15,89 12,04 29,15 14,68 3,84 
7,50 1,97 7,37 16,38 12,41 30,05 15,13 4,14 
8,08 1,97 7,87 17,33 13,14 31,80 16,01 4,58 
8,57 1,97 7,55 16,63 12,61 30,52 15,37 4,42 
5,45 1,97 6,43 14,63 11,09 26,84 13,51 3,36 
6,67 1,97 6,95 15,65 11,86 28,71 14,46 3,77 
7,69 1,97 7,57 16,79 12,73 30,81 15,51 4,29 
8,57 1,97 7,92 17,50 13,26 32,11 16,16 4,58 
9,33 1,97 8,12 17,84 13,52 32,74 16,48 4,77 
10,00 1,97 8,58 18,63 14,12 34,18 17,21 5,22 
5,77 1,97 6,36 14,59 11,06 26,77 13,48 3,22 
7,14 1,97 6,34 14,30 10,84 26,24 13,21 3,42 
8,33 1,97 7,47 16,53 12,53 30,33 15,27 4,27 
9,38 1,97 7,65 16,84 12,77 30,91 15,56 4,44 
10,29 1,97 8,12 17,78 13,48 32,63 16,43 4,84 
11,11 1,97 8,52 18,50 14,02 33,95 17,09 5,15 
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Anexo C: Sequências de desmonte na mina de Neves-Corvo 

Anexo C.1 – Levantamentos geotécnicos no terreno 

Tabela 41: Levantamentos das descontinuidades em material vulcânico para uso no software Dips. 

Bancada 01      

Terreno MC/Grauvaques      
          

Dip DipDir Dip DD Dip DD Dip DD Dip DD 

73 7 88 316 51 110 79 136 36 130 
80 7 59 196 88 317 79 136 79 70 
67 145 55 27 64 144 87 252 49 18 
75 156 63 208 37 108 59 328 53 181 
78 213 79 140 44 149 15 79 62 261 
65 156 78 220 59 135 72 67 40 98 
66 192 65 150 64 334 82 14 57 146 
67 201 63 234 60 256 83 183 51 137 
65 33 85 149 59 134 31 110 64 65 
82 152 73 5 71 89 34 9 73 254 
66 16 87 341 37 126 63 310 79 186 
90 317 61 206 31 112 79 249 34 60 
77 154 68 222 66 18 36 121 42 336 
64 145 58 158 46 8 33 141 48 37 
87 318 23 134 64 129 58 226 40 61 
72 6 8 102 58 17 66 224 37 333 
16 230 13 261 82 249 54 25 87 209 
86 150 22 204 73 196 86 187 78 205 
82 186 82 92 66 216 84 180 70 209 
87 181 56 23 84 58 84 190 61 328 
66 359 83 182 67 55 55 50 71 195 
59 349 87 175 59 18 90 135 41 344 
45 180 80 13 60 26 63 155 39 341 
53 213 76 12 63 16 85 28 72 183 
59 8 51 157 88 310 41 313 69 188 
64 12 72 48 90 125 57 203 71 194 

63 13 62 24 85 134 46 236 59 114 
58 5 77 199 86 161 85 137 
71 6 68 201 41 139 89 132 
61 72 84 134 82 144 63 30 
71 49 85 117 82 144 76 71 
75 351 5 124 86 144 67 69 
61 70 17 163 43 347 72 75 
60 31 64 76 24 78 80 78 
42 156 72 123 81 131 58 4 
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Tabela 42: Levantamentos das descontinuidades em material vulcânico para uso no software Dips. 

Bancada 03        

Terreno MC/Grauvaques        
            

Dip DipDir Dip DD Dip DD Dip DD Dip DD Dip DD 
89 35 80 56 60 107 50 352 76 244 80 153 
88 29 68 181 66 55 63 348 54 245 68 75 
81 259 88 330 82 192 44 357 67 38 84 149 
43 121 69 327 75 220 77 42 67 42 45 183 
72 152 48 105 51 324 75 324 69 136 41 157 
45 239 87 230 71 76 80 48 80 229 88 260 
88 60 32 267 71 109 78 51 65 131 81 35 
64 144 51 273 73 57 45 204 67 116 90 0 
80 172 59 73 62 352 29 156 68 137 87 186 
56 19 41 52 64 11 81 31 62 187 51 160 
84 178 42 166 49 300 36 120 34 102 67 323 
74 169 69 53 84 233 29 148 86 220 66 323 
69 283 72 62 44 164 85 187 83 87 71 191 
55 4 79 344 66 28 38 316 79 337 79 187 
81 341 55 164 65 28 81 218 69 0 82 43 
52 167 45 28 43 76 26 177 71 354 86 42 
43 226 42 350 70 40 73 136 81 255 77 136 
52 174 42 117 89 350 45 227 79 264 72 132 
83 357 76 41 49 286 80 34 89 204 61 359 
82 355 74 42 64 113 87 186 68 14 75 305 
75 53 60 325 56 334 58 322 78 54 33 73 
87 238 58 276 72 59 55 56 77 224 79 130 
70 10 50 258 62 8 47 156 74 147 71 137 
51 139 52 2 35 292 77 28 69 150 79 52 
83 181 54 112 8 42 48 152 79 154 82 49 
84 179 51 114 67 1 82 33 45 163 80 124 
58 347 81 194 40 7 70 66 11 36 61 39 
68 17 75 178 48 31 76 334 79 174 54 273 
74 6 63 57 67 51 32 344 83 172 41 15 
86 174 86 20 27 270 53 126 87 202 46 157 
81 163 87 17 85 310 85 61 50 303 43 340 
89 357 66 35 72 16 66 39 42 112 50 118 
68 22 29 327 62 224 70 33 80 249 51 350 
79 234 77 268 76 271 61 33 88 264 76 10 
40 233 60 107 76 21 83 161 65 357 31 130 
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Anexo C.2 – Projeções estereográficas e análise das cunhas relativamente ao caso de 
estudo na mina de Neves-Corvo 

Tabela 43: Projeções estereográficas das mais recentes bancadas ascendentes. 

 

Projeção estereográfica        

(Software: Dips) 

Modelo 3D das 
descontinuidades 

(Software: Unwedge) 
Dip (º) DD (º) 

B
an

ca
da

 0
1 

  

86 137 

59 21 

83 183 

B
an

ca
da

 0
3  

 

 

76 49 

84 179 

46 161 

83 262 

43 233 
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Anexo C.3 – Dados relativos às sequências de desmonte analisadas 

 

 

 

 

 

Figura 57 - Gráfico (extraído do RS3) relativo à variação da tensão máxima em função da distância 
da linha de pontos aquando da abertura de duas bancadas laterais em simultâneo (com sulfuretos 

entre as bancadas). 

Figura 56 - Gráfico (extraído do RS3) relativo à variação da tensão máxima em função da distância 
da linha de pontos para o primeiro desmonte da bancada central (Fase 2), seguido das duas laterais 

(Fase 2) com enchimento entre as bancadas. 
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Figura 58 - Gráfico (extraído do RS3) relativo à variação da tensão máxima, em função da distância 
da linha de  pontos, entre enchimentos. 
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Anexo C.4 – Caso de estudo de uma sequência de desmonte entre enchimentos  

Ao observar este modelo 3D, é perceptível que o desmonte excedeu a tonelagem prevista a 

explorar. Embora o aumento da altura da bancada contribuísse para a produção da mina, 

com elevados teores em minério, a bancada não suportaria as tensões no teto e as tensões 

exercidas no hasteal, onde existe pasta de enchimento a seguir à rocha. 

Ao longo do acesso verificaram-se roturas no betão, indicativas de fenómenos de 

compressão e deslocamentos na rocha. 

 

Figura 59 - Corte do desmonte da bancada (adaptado de uma imagem fornecida pela empresa). 

Figura 60 - Modelo 3D do levantamento da bancada intersetada com o modelo de blocos (fornecido 
pela empresa). 


