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Resumo 

A exploração mineira é uma atividade que acarreta grandes riscos e, por essa razão, torna-se 

cada mais importante reduzir os fatores de risco a esta inerentes, especialmente em ambiente 

subterrâneo. A análise de estabilidade de cavidades é preponderante no seu desenvolvimento 

visto que um incorreto dimensionamento pode originar graves acidentes a nível humano, material 

e/ou ambiental. Nesse sentido, o objetivo desta dissertação prende-se com a análise de 

estabilidade da nova geometria de bancadas proposta para a exploração de Zinco, de maiores 

dimensões que atualmente utilizada, no jazigo de Feitais (Mina de Aljustrel). 

No decorrer deste trabalho realizou-se a análise de estabilidade de dois diferentes cenários, 

sendo que o primeiro constitui a geometria anteriormente utilizada (12x20m) e o segundo uma 

nova geometria de câmaras de desmonte proposta pela empresa (15x40m), através de um 

método empírico (número de estabilidade modificado) e de um método numérico (modelação 

através do software RS2.). 

As conclusões retiradas do trabalho realizado indicam que o cenário com menor altura de 

bancada é mais estável do que o segundo cenário, de maiores dimensões. Não obstante, este 

último cenário, pode constituir também uma opção válida de exploração aliado a um correto 

dimensionamento de sustimento. 
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Abstract 

Mining exploitation is an activity which entails risks and, for that reason, it is of the most 

importance to reduce such risks, as well as the factors which lead to them, specially in 

underground environment. Cavity stability analysis is one of the most important steps towards a 

safety environment in underground mining, mostly because an incorrect design may originate 

severe human, environmental and material dangers. Bearing that in mind, the objective of this 

thesis is to analyse the new bench geometry, which were proposed for the zinc deposit 

exploitation in Feitais (Aljustrel Mine). 

Such analysis was conducted taking in account two different cenarios, where the first consists in 

the previously used geometry (12x20m) and the second in a new cavity geometry proposed by 

the company (15x40m). The analysis is made using an empiric method (modified stability number) 

and a numeric method (RS2 software modelation). 

Conclusions taken from this study indicate that the cenario where the height of the bench is 

smaller leads to a more stable situation than the second cenario, with bigger dimensions. 

Regardless, the second cenario may constitute a valid option as well, if taken in account a correct 

dimensioning of the artificial support. 
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1. Introdução 

1.1. Motivação 

Portugal é geologicamente um país diversificado, algo complexo e bastante rico em recursos 

minerais. A extração e transformação destas substâncias revela-se essencial no 

desenvolvimento e bem-estar das sociedades contemporâneas (Rodrigues da Costa, 1999) e o 

potencial mineiro português, aliado à dependência da população mundial de certos materiais 

primários, constitui uma oportunidade para o desenvolvimento da indústria extrativa em contexto 

nacional (DGEG, 2014). 

Os minerais metálicos, objeto de estudo deste trabalho, constituem o segundo recurso mineral 

mais exportado a seguir às rochas ornamentais (Figura 1), sendo o Cobre e o Zinco os minerais 

alvo de maior exploração em Portugal nos dias de hoje. As minas atualmente ativas em território 

nacional e nas quais ocorre a exploração destes dois minerais metálicos situam-se na Faixa 

Piritosa Ibérica, mais especificamente no distrito de Beja, nomeadamente em Aljustrel, Mina de 

Aljustrel, e em Castro Verde, Mina de Neves-Corvo. 

Como é possível observar na Figura 1, os minerais metálicos constituem grande parte das 

exportações portuguesas (cerca de 45%) mas apenas uma ínfima parte das importações, 

praticando portanto um papel importante no desempenho positivo da economia nacional. 

No entanto, convém salientar que as atividades extrativas dependem da geologia e da 

localização do minério e não há como fugir a esta realidade, obrigando a que a entidade 

exploradora trabalhe em condições longe das ideais principalmente do ponto de vista geográfico, 

topográfico e geológico (LNEG, 2000). O grande desafio nesta indústria passa pelo 

desenvolvimento de explorações assegurando a estabilidade geotécnica e a segurança das 

operações no decorrer das mesmas, inserindo-se assim o contexto deste estudo que se centra 

na exploração subterrânea de Zinco no jazigo de Feitais (Mina de Aljustrel), situado na 

proximidade da vila de Aljustrel.

Importações Exportações 

Figura 1 - Exportações e importações da indústria extrativa em Portugal no ano de 2017 (DGEG, 2017). 
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1.2. Objetivo 

Este trabalho foi desenvolvido no âmbito da Dissertação de Mestrado em Engenharia Geológica 

e de Minas do Instituto Superior Técnico durante o ano letivo 2018/2019. 

Este estudo foca-se na avaliação de estabilidade de bancadas com 15 m de largura e 40 m de 

altura no jazigo de Feitais, Mina de Aljustrel. A análise tem como objetivo o estabelecimento de 

uma condição de equilíbrio entre o método de extração, o procedimento de exploração e a 

segurança associada a esse processo, determinando as dimensões máximas que as mesmas 

bancadas poderão assumir, ainda na fase de planeamento, tendo em conta as condições 

observadas in situ. 

Esta Dissertação encontra-se dividida em cinco Capítulos. 

No Capítulo 1 realiza-se o enquadramento do tema em estudo de acordo com as necessidades 

económicas atuais, bem como a apresentação das motivações e objetivos a cumprir com o 

mesmo. 

O Capítulo 2 refere-se à revisão bibliográfica e aborda os conceitos relacionados com a 

caracterização estrutural de um maciço rochoso e as ferramentas necessárias à sua realização, 

o conceito de estabilidade geotécnica e os principais parâmetros que a influenciam tais como o 

estado de tensão e o método de desmonte e ainda uma descrição detalhada dos diferentes tipos 

de análise de estabilidade possíveis de realizar, nomeadamente métodos empíricos, numéricos 

e técnicas de data mining. 

No Capítulo 3 realiza-se um enquadramento geográfico e geológico do local em estudo e ainda 

uma breve descrição do método de desmonte utilizado no jazigo de Feitais, Aljustrel. 

O Capítulo 4 expõe a metodologia de trabalho seguida ao longo do estudo, com o auxílio do 

software DIPS para a análise estrutural do maciço, do número de estabilidade modificado N’ para 

a avaliação da estabilidade através do método empírico e de modelação no software RS², para 

a análise numérica. 

O Capítulo 5 trata dos Resultados, procedendo-se à análise de estabilidade geotécnica de 

bancadas no jazigo de Feitais, Aljustrel. Nesta encontram-se integradas a classificação 

qualitativa do maciço rochoso, através o RMR, Q, MRMR (1990) e MRMR (2000), a análise 

numérica das tensões principais máxima 𝜎1 e mínima 𝜎3, deslocamentos totais e fator de 

segurança juntamente com a análise dos resultados em profundidade e uma análise comparativa 

entre o método de desmonte utilizado anteriormente (12x20m) e a proposta de alteração do 

mesmo (15x40m) e, por fim, os resultados obtidos da análise empírica, através da determinação 

do número de estabilidade modificado N’. 

O Capítulo 6 apresenta as conclusões resultantes da análise efetuada no Capítulo 5, bem como 

a sugestão de estudos futuros a realizar na continuidade do tema explorado nesta Dissertação. 
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2. Revisão Bibliográfica 

2.1. Caracterização estrutural de um maciço rochoso 

Um maciço rochoso é raramente um material contínuo, homogéneo e isotrópico, sendo 

intercetado por uma grande variedade de estruturas geológicas tais como falhas, juntas e planos 

de foliação e, por esta razão, é possível afirmar que o seu comportamento depende tanto das 

características do material rochoso como do dessas mesmas estruturas (Hoek et al., 1995). 

A avaliação do comportamento do maciço rochoso realiza-se através da caracterização 

geológico-geotécnica ou estrutural do mesmo e nesta devem-se encontrar incluídas as 

propriedades da matriz rochosa e das descontinuidades. Para a caracterização do material 

rochoso é necessário determinar o seu estado de alteração, estado de fracturação e resistência 

à compressão uniaxial e, para as descontinuidades, considerar fatores como a sua abertura, 

preenchimento, rugosidade, continuidade e orientação, ou seja, todos os fatores estruturais que 

influenciam a estabilidade da escavação (Milne, 2007). Estas características são determinadas 

por meio de cartografia geotécnica e a partir destas mostra-se possível a estimação do 

comportamento resistente e deformacional do maciço rochoso (Viana da Fonseca, 2005).  

A resistência do maciço rochoso calcula-se em função das forças coesivas e friccionais do 

material, nomeadamente da coesão (c), que constitui a força de união entre as partículas 

minerais que formam a rocha, e do ângulo de atrito (Φ) (Vallejo et al., 2002). Estes parâmetros 

podem ser determinados através de ensaios de compressão triaxial, realizados em meio 

laboratorial. 

A deformabilidade de uma rocha é o parâmetro que avalia a relação entre os esforços aplicados 

e as deformações produzidas na mesma, sendo esta grandeza definida por duas constantes 

elásticas: Módulo de Young (E) e Coeficiente de Poisson (𝜈). 

As descontinuidades condicionam de forma definitiva as propriedades e o comportamento 

resistente, deformacional e hidráulico dos maciços rochosos sendo a resistência ao corte das 

mesmas o fator mais importante a considerar na determinação da resistência de um maciço 

rochoso (ISRM, Basic Geotechnical Description of Rock Masses (BGD), 1981) A sua 

caracterização é imperativa uma vez que a sua presença promove variações bruscas nas 

propriedades físicas do maciço rochoso (Viana da Fonseca, 2005) e, por essa razão, são um 

fator de instabilização visto que a rotura segundo os planos de fraqueza se antecipa 

relativamente à rotura da massa rochosa, provocando assim uma diminuição significativa na 

resistência da rocha (Gonçalves J. , 2015).  

As características e propriedades dos planos de descontinuidades cuja medição se revela 

necessária à caracterização do maciço rochoso e determinação da sua resistência ao corte 

encontram-se presentes na Tabela 1. 
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Tabela 1 - Características das descontinuidades (adaptado de Vallejo et al., 2002). 

 Medição Propósito da medição 

Orientação e 
espaçamento 

A inclinação e a direção de inclinação 
(dip/dip direction) e espaçamento entre 

as famílias de descontinuidades. 

Definem a forma dos blocos potencialmente 
a formar pela matriz rochosa e o grau de 

fracturação do maciço rochoso. 

Continuidade 
A extensão superficial de um plano 

segundo a direção do mesmo e ainda 
a sua direção de inclinação. 

O aumento da extensão superficial de um 
plano diminui a resistência da rocha. 

Rugosidade 
A ondulação e as rugosidades dos 

planos de descontinuidade. 

 
Permite avaliar o atrito entre as superfícies 
das descontinuidades e as suas possíveis 

direções de rotura. 
 

Abertura 
A distância perpendicular que separa 

as paredes da descontinuidade 
quando não existe preenchimento. 

 
A influência da abertura na resistência ao 
corte da descontinuidade é importante em 

descontinuidades muito fechadas, visto que 
que se dá uma alteração da trajetória das 
tensões totais nas paredes da abertura. 

 

Preenchimento 
O material que preenche a abertura de 

uma descontinuidade. 

Podem aumentar ou diminuir a resistência 
do maciço rochoso, dependendo das suas 

características. 

Presença de água 
Existência ou não de água na 

escavação. 

A presença de água diminui a resistência ao 
corte do maciço, ao diminuir as tensões 

efetivas atuantes sobre os planos de 
descontinuidade. 

Segundo Vallejo et al. (2002), a descrição de um maciço rochoso deve ser uma prática bastante 

objetiva e devem ser analisados todos os fatores sistematicamente e com uma sequência lógica, 

de forma a não omitir nenhuma informação básica sobre o afloramento através de uma recolha 

de dados estatisticamente representativa.  

Para uma caracterização global mais completa do maciço rochoso é possível ainda incluir outros 

aspetos na avaliação como o comportamento hidrogeológico e o estudo do efeito da atuação das 

tensões totais e efetivas no maciço rochoso. 

2.1.1. Cartografia geotécnica 

As técnicas mais utilizadas para a cartografia geotécnica de escavações subterrâneas são a 

cartografia por meio de uma linha (scanline) ou através de uma janela (window mapping). 

A cartografia por window mapping consiste na realização do levantamento geotécnico no espaço 

inserido numa “janela” que possua dimensões representativas do material rochoso a analisar. As 

dimensões arbitradas para a “janela” dependem da complexidade do ambiente geológico 

envolvente e do objetivo do estudo. É apenas necessário garantir a recolha de dados suficientes 

para fornecer uma apreciação tridimensional das características do maciço rochoso (HTA, 2011). 

A cartografia realizada por meio de uma scanline consiste em cartografar o maciço rochoso ao 

longo de uma linha imaginária, analisando todas as estruturas geológicas por esta intersetadas. 
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Sempre que possível, é aconselhável a obtenção de 100 medições de estruturas de forma a 

aumentar o grau de confiança associado ao resultado obtido (Hoek et al., 1995). 

2.1.2. Representação estrutural do maciço rochoso 

A representação dos dados recolhidos através de cartografia geotécnica é normalmente 

realizada através de uma projeção estereográfica, ou seja, de uma representação bidimensional 

de um plano a três dimensões. Esta técnica de representação gráfica é particularmente 

importante no âmbito da análise de estabilidade e do dimensionamento do sustimento (Hoek et 

al., 1995). 

O procedimento mais comum no tratamento de dados para este tipo de projeção é através da 

utilização do software DIPS, com o qual é possível determinar e visualizar espacialmente as 

características médias de inclinação (dip), direção da inclinação (dip direction) e direção do plano 

(strike) das diferentes famílias de descontinuidades (Figura 2). 

O software DIPS é uma ferramenta interativa de análise geológica estrutural, desenvolvida pelo 

Rock Engineering Group em 1989, e tem como principal objetivo a análise interativa de dados 

provenientes da orientação das descontinuidades medidas (inclinação/direção da inclinação), por 

meio de cartografia geotécnica (https://www.rocscience.com/software/dips, acedido a 

30/10/2018). 

O DIPS não só realiza análises estruturais, através de projeções estereográficas, como também 

o contorno estatístico dos dados de orientação e atribuição qualitativa e quantitativa dos dados 

(Figura 3). 

Direção 

Direção da inclinação 
Norte 

θdir. plano 

Direção do plano 

(perpendicular à direção da inclinação) 

Plano 

vertical 

Figura 2 - Definição da direção, direção da inclinação e direção do plano (adaptado de Boon et al., 2015). 

Plano 

horizontal 

Figura 3 – Contorno estatístico de famílias de descontinuidades na projeção em rede 

estereográfica (DIPS, RocScience). 
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Com o auxílio deste programa é possível aplicar a cada um dos conjuntos de pontos (clusters) 

uma técnica estatística de contagem e, dessa forma, determinar o ponto de maior densidade, 

como o que se encontra representado a vermelho na Figura 3. Esta funcionalidade constitui a 

principal vantagem de utilização deste software visto que o reconhecimento das diferentes 

famílias de descontinuidades na rede de projeção torna-se assim mais fácil, ao traduzir as 

diferentes densidades por cores distintas.  

2.2. Estabilidade de Escavações Subterrâneas 

A escavação de um material rochoso encontra-se sempre sujeita a fatores tais como a 

variabilidade geológica e o estado de fracturação da rocha, fatores esses que não podem ser 

quantificados ou eliminados devido à natureza aleatória que os caracteriza (Marr, 2007). No 

âmbito de explorações subterrâneas, a análise da estabilidade é fundamental para assegurar um 

máximo ritmo de produção associado ao menor número de interrupções possíveis no processo 

produtivo, e em segurança (Ureel & Momayez, 2014). 

Uma exploração mineira sustentável pressupõe um equilíbrio entre a recuperação e a diluição 

de minério, pois uma diminuição na recuperação ou um aumento inesperado da diluição pode 

acarretar vários custos e até mesmo ter grande impacte económico em todo o processo 

(Sainsbury, et al., 2015). Segundo Berry e McCarty (2006), os erros inerentes à realização da 

análise geotécnica do maciço rochoso e ao incorreto dimensionamento do método de desmonte 

constituem aproximadamente 40% das causas associadas ao prejuízo inerente a uma 

exploração mineira (Figura 4). 

É de extrema importância a correta avaliação da estabilidade para que, através da mesma, seja 

possível arbitrar as dimensões da escavação de forma a não comprometer a sua integridade, 

garantir o máximo benefício e ainda analisar as zonas mais suscetíveis à rotura. Esta análise 

tem em conta o tipo de rocha e as suas propriedades, a geometria da escavação e o estado de 

tensão a que se encontra sujeita (Ureel & Momayez, 2014). 

Análise e 
amostragem 

metalúrgica; 15%
Hidrogeologia;

4%

Seleção de 
equipamentos 

mineiros; 
4%

Seleção de 
equipamentos da 

lavaria; 
12%

Estimação 
de custos;7%

Análise 
geotécnica; 9%

Dimensionamento e 
seleção do método 

de desmonte; 
32%

Figura 4 - Principais causas associadas ao incorreto dimensionamento de um projeto mineiro 

(adaptado de Sainsbury et al., 2015). 
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2.2.1. Influência do Estado de Tensão 

Com a escavação de um maciço rochoso em subterrâneo é inevitável que se verifique uma 

supressão local da continuidade do mesmo e, portanto, uma redistribuição das tensões atuantes 

em torno da sua zona de influência. Este fenómeno promove perturbações no equilíbrio do 

estado de tensão a que o maciço rochoso se encontra sujeito, originando deslocamentos na zona 

circundante (zona de influência).  

O novo estado de tensão, induzido, é determinado com base no conhecimento do estado de 

tensão original, estado de tensão in situ, e compreende forças de origem tectónica e decorrentes 

do próprio peso das camadas sobrejacentes (Goodman, 1989). A determinação deste estado de 

tensão é uma etapa obrigatória no correto dimensionamento de uma escavação subterrânea 

visto que o seu conhecimento, juntamente com o das propriedades resistentes e deformacionais 

do maciço rochoso, constituem requisitos fundamentais para a determinação do estado de 

tensão induzido pela escavação (Stacey & Page, 1986). A sua determinação passa pelo 

conhecimento da magnitude e da direção das tensões, assegurando que as mesmas nunca 

excedem a resistência do maciço rochoso, premissa essencial para evitar a rotura (Hoek E. , 

2007). 

O estado de tensão in situ (2D) divide-se em duas componentes: vertical e horizontal, e pode ser 

determinado assumindo que a tensão vertical resulta do peso das camadas sobrejacentes 

(Equação 1). 

𝜎𝑣 = 𝛾𝑍 [1] 

Em que 𝜎𝑣 [kN/m2] se encontra dependente do peso volúmico dos estratos sobrejacentes, ϒ 

[kg/m³], e da profundidade da escavação, Z [m]. 

A componente horizontal, 𝜎ℎ, encontra-se dependente da tensão vertical, 𝜎𝑣 , e do parâmetro K, 

resultante da repartição de tensões em meios homogéneos e isotrópicos (supondo a não 

existência de tensões residuais), e calcula-se através da Equação 2. 

𝜎ℎ = 𝜎𝑣𝐾 [2] 

O parâmetro K é adimensional e pode ser estimado através do coeficiente entre as tensões 

vertical e horizontal ou através do coeficiente de Poisson, 𝜈, como descrito na Equação 3, 

admitindo o comportamento elástico do maciço rochoso. 

𝐾 =
𝜈

1 − 𝜈
 [3] 

Quando se realiza uma análise tridimensional do estado de tensão in situ, verifica-se a existência 

de duas componentes da tensão horizontal, 𝜎ℎ1 e 𝜎ℎ2, ortogonais entre si, e de uma componente 

vertical, 𝜎𝑉.  
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O novo estado de tensão resulta do rearranjo das tensões in situ em três componentes, sendo 

elas 𝜎1, 𝜎2 e 𝜎3. A componente 𝜎1 corresponde à tensão principal máxima, 𝜎2 corresponde à 

tensão principal intermédia e 𝜎3 à componente da tensão de menor magnitude, ou tensão 

principal mínima, e são ortogonais entre si (Figura 5). 

Quando se realiza a análise bidimensional do estado de tensão induzido considera-se apenas a 

existência da tensão principal máxima, 𝜎1, e da tensão principal mínima, 𝜎3. 

Na Figura 6 é possível observar a perturbação das tensões verticais ao redor da escavação. 

Uma grande concentração de linhas de trajetória de tensões representam zonas de elevada 

tensão compressiva e, por oposto, a inexistência de linhas de trajetória correspondem a zonas 

de relaxamento da rocha (Potvin, et al., 1988). Pela análise da Figura 6 pressupõe-se que os 

cantos da escavação, onde se verifica uma maior concentração de linhas de trajetória, 

constituem as zonas sujeitas a esforços compressivos mais elevados. 

Porém, é também necessário e muito importante ter em consideração as zonas que se 

encontram sujeitas a tensões de tração visto que esta condição fornece grande liberdade de 

movimento ao material, podendo mesmo provocar queda de blocos (Potvin et al., 1988). 

Figura 6 - Trajetória das tensões verticais na envolvente de 

escavações (adaptado de Potvin, et al., 1988). 

Tensão vertical in situ 𝜎𝑣 

Tensão horizontal in situ 𝜎ℎ2 
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Figura 5 - Distribuição de tensões num maciço rochoso (adaptado de Hoek, 2007). 
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2.2.2. Influência do Método de Desmonte 

O método de desmonte utilizado é um fator determinante na estabilidade de uma escavação 

subterrânea, sendo importante proceder à realização do dimensionamento de câmaras de 

desmonte (localização, orientação, tamanho e geometria) tendo em conta as características do 

maciço rochoso (Swart, et al., 2000). 

A estabilidade da escavação pode encontrar-se comprometida caso a direção da inclinação (dip 

direction) de uma das principais estruturas geológicas tiver sentido contrário ao avanço da 

escavação. No que toca à direção (dip) da estrutura geológica, esta pode comprometer a 

estabilidade associada à escavação quanto mais paralela for a sua direção relativamente ao 

avanço da galeria, visto que assim a sua superfície de exposição será maior.  

Relativamente à localização da escavação, é necessário entrar em consideração com a sua 

proximidade a qualquer estrutura geológica principal e a zonas de rocha mais fraturada e/ou 

alterada. 

As dimensões arbitradas para as câmaras de desmonte afetam também a estabilidade da mesma 

visto que quanto menor for a superfície exposta, e portanto o vão livre, menor será a 

probabilidade de intercetarem alguma estrutura geológica desfavorável à condição de 

estabilidade (Swart, et al., 2000). 

A geometria da escavação encontra-se condicionada pelas dimensões e inclinação do jazigo e 

deve ser pensada de forma a maximizar a recuperação de minério. O dimensionamento da 

geometria da câmara de desmonte deve ser tida em conta na escolha dos diversos 

equipamentos, nomeadamente de furação, carregamento e transporte, de forma a garantir que 

estes possuam dimensões tais que permitam a realização das manobras necessárias à 

execução das operações decorrentes do ciclo mineiro.  

Ainda que não condicione diretamente o dimensionamento do método de desmonte é necessário 

também ter em conta a calendarização das operações, assegurando que todas as infraestruturas 

de apoio às câmaras de desmonte se encontram preparadas para o ritmo de produção previsto 

(Swart, et al., 2000). 

Para completar o dimensionamento do método de desmonte é então necessário determinar o 

tipo de suporte necessário tendo em conta as características estruturais do maciço rochoso, 

podendo optar por três diferentes tipos de métodos, são eles: método com recurso a suporte 

natural, suporte artificial e método de desabamento (Figura 7). 



10 

 

Da grande variedade de métodos de desmonte existentes, o método de Bancadas com 

Enchimento é o que se desenvolve mais, visto ser o método de desmonte utilizado no caso de 

estudo apresentado nesta Dissertação. 

Os métodos de suporte natural aplicam-se a maciços competentes e nestes mostra-se 

necessário o abandono de massas designadas por pilares para o seu auto-suporte. Deste são 

exemplos o método de Câmaras e Pilares e o método de Desmonte por Subníveis. 

Os métodos de desabamento promovem o desabamento controlado de minério e, por esta razão, 

é de extrema importância que a resistência da rocha encaixante seja superior à da massa 

mineralizada, de forma a minimizar a diluição associada a este processo. Destes são exemplo o 

método de Frentes Corridas (Longwall), o método de Desabamento por Subníveis e o método 

de Desabamento por Blocos. 

Os métodos que recorrem a suporte artificial necessitam de um ou mais tipos de suporte para 

assegurar a estabilidade das câmaras de desmonte (Carvalho, 2014). Os tipos de suporte mais 

utilizados são ancoragens, pregagens, arcos metálicos, betão projetado, cambotas e 

enchimento. Destes são exemplo o método de Bancadas com Enchimento, Corte e Enchimento, 

Auto-enchimento temporário e ainda o VCR. 

O método de Bancadas com Enchimento é um termo específico utilizado para distinguir uma das 

variantes do método de Corte e Enchimento, cujo termo caracteriza os métodos de desmonte 

subterrâneos nos quais existe a criação de espaços vazios e posterior enchimento (Stebbins, 

2011). Esta variante propõe o desmonte de minério por bancadas verticais, localizadas 

transversal ou longitudinalmente ao jazigo em exploração, mediante o posicionamento de duas 

galerias a muro do mesmo.  

Este método de desmonte é vastamente utilizado devido às inúmeras vantagens que fornece, 

tais como elevada produção e recuperação e a possibilidade de automação de operações via 

rádio, através da condução e manobramento de equipamentos à distância (Harraz, 2010). 

A sua aplicação adequa-se a jazigos com orientações e geometrias bastante diversas, sendo 

desejável a sua utilização em jazigos com inclinação considerável e contacto minério/estéril 

irregular (Harraz, 2010). A utilização deste método de desmonte pressupõe que o maciço possua 

Figura 7 - Métodos de desmonte para exploração subterrânea (adaptado de Brady & Brown, 2004). 
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certas características geomecânicas, nomeadamente relativas ao índice de qualidade da rocha 

(RQD) e à resistência à compressão não confinada [RCS – rock compressive strength], 

apresentadas na Tabela 2. 

Tabela 2 - Parâmetros geotécnicos pretendidos para o método de Bancadas com Enchimento (Stebbins, 2011). 
 RQD [%] Res. à compressão [MPa] 

Minério 50 69 

Rocha encaixante 35 52 

Analisando os valores de RQD e de resistência à compressão pretendidos, tanto para o minério 

como para a rocha encaixante, conclui-se que se mostra desejável que no minério ambos os 

parâmetros sejam superiores aos da rocha encaixante. Tal como referido anteriormente, os 

métodos com recurso a suporte artificial não necessitam de ser aplicados a maciços rochosos 

competentes visto que nas cavidades abertas será posteriormente colocado enchimento para 

suportar a rocha remanescente. 

O método de Bancadas com Enchimento é ainda considerado um método ambientalmente 

seguro visto os resíduos provenientes da exploração (escombro e/ou rejeitados) poderem vir a 

integrar o material de enchimento de bancadas, diminuindo a sua área de deposição em pilhas 

ou bacias. A aplicação deste método de desmonte é ainda recomendada pelo facto de a 

utilização de enchimento para o preenchimento de câmaras de desmonte evitar o fenómeno de 

subsidência do terreno, não pondo em risco as infraestruturas nas suas proximidades e 

mantendo a topografia original. 

A Figura 8 mostra o método de desmonte de Bancadas com Enchimento proposto para o jazigo 

de Feitais, exemplo apresentado a título ilustrativo. Esta versão foi lançada em 2007 pela Wardell 

Armstrong International Limited, a pedido da Lundin Mining, e nunca chegou a ser aplicada na 

exploração do jazigo de Feitais. 

Figura 8 - Método de desmonte proposto para o jazigo de Feitais pela SRK Consulting (adaptado 

de Wardell Armstrong Limited (2007)). 
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A Figura 8 ilustra a exploração de uma bancada secundária, na qual as galerias superior e inferior 

apresentam 5m e a bancada 30m de altura. Neste caso era realizada furação descendente entre 

subníveis e, para proceder ao desmonte da bancada, era necessária a realização de uma slot, 

que consiste na criação de uma face livre adicional para que o material possa ser desmontado 

sem constrangimentos. 

Este método pressupunha a exploração das bancadas primárias e posterior enchimento destas, 

utilizando rockfill (escombro + 5% cimento) como tipo de enchimento e procedendo de seguida 

à exploração das bancadas secundárias, nas quais era também utilizado rockfill mas com uma 

menor % de cimento (escombro + 1,5% cimento) (Wardell Armstrong International Limited, 2007). 

2.3. Análise da Estabilidade 

A estabilidade de uma escavação subterrânea pode ser estudada recorrendo a métodos 

empíricos, analíticos e observacionais mas, neste trabalho, desenvolvem-se apenas os métodos 

de avaliação empíricos e numéricos. 

Os métodos empíricos consistem na aplicação de princípios baseados na experiência de níveis 

de desempenho conhecidos (Brady & Brown, 2004) e os exemplos mais comuns deste tipo de 

métodos são as classificações geomecânicas de maciços rochosos. 

No que toca aos métodos analíticos ou numéricos, estes envolvem a formulação e aplicação de 

modelos conceptuais de dimensionamento, com o objetivo de reproduzir o comportamento e a 

resposta do terreno (Bieniawski, Engineering Rock Mass Classification, 1989) 

Em relação aos métodos observacionais, estes apoiam-se na monitorização do terreno a 

decorrer durante os trabalhos de exploração com o intuito de detetar qualquer instabilidade 

visível (Swart, et al., 2000). Se necessário, o dimensionamento original é posteriormente ajustado 

de forma a maximizar a estabilidade da escavação. Esta metodologia deve ter por base um vasto 

conjunto de amostras e ser implementada nas fases iniciais do projeto, a fim de atingir alguma 

precisão na avaliação da estabilidade da escavação (Brady & Brown, 2004). 

2.3.1. Métodos Empíricos 

Os maciços rochosos são estruturas muito heterogéneas pelo que não se comportam conforme 

um padrão ideal. Um sistema de classificação ou método empírico permite estabelecer regras 

para a avaliação da estabilidade de uma escavação e para o dimensionamento do suporte a 

colocar (Jakubec & Esterhuizen, 2017) e estes devem ser utilizados conjuntamente com estudos 

analíticos e observacionais e, desta forma, desenvolver uma solução compatível com os 

objetivos propostos e com a geologia local. 

O principal objetivo destas classificações prende-se com o facto de permitirem estudar a 

resistência do maciço rochoso e a sua deformabilidade e, ao mesmo tempo, determinar a 

necessidade de suporte do mesmo com vista à manutenção da estabilidade de cavidades e tendo 

em conta as características dos trabalhos a realizar (Viana da Fonseca, 2005). 
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Atualmente, os parâmetros mais utilizados na avaliação do comportamento de um maciço 

rochoso são a resistência à compressão uniaxial (RCU), o índice de qualidade da rocha (RQD), 

o espaçamento, a orientação e as condições das descontinuidades, nomeadamente a 

rugosidade, continuidade, abertura, alteração das faces expostas e preenchimento, a presença 

de água e ainda as tensões induzidas pela escavação. 

Desde o início do desenvolvimento dos sistemas de classificação, estes têm sofrido várias 

alterações, tanto na forma de quantificação como na seleção dos parâmetros a considerar. O 

primeiro sistema de classificação foi desenvolvido por Ritter em 1879, e tinha como principal 

objetivo a formalização de uma abordagem empírica com vista ao dimensionamento do tipo de 

sustimento a aplicar num túnel. Tal como este sistema de classificação, grande parte dos 

sistemas primitivos tinham como objetivo a descrição qualitativa do maciço rochoso (Swart, et 

al., 2000) mas, o facto de estes serem de natureza meramente descritiva e de raramente 

entrarem em consideração com mais do que um dos parâmetros a influenciar o seu 

comportamento, fazia com que apresentassem grandes limitações.  

Cientes da necessidade de traduzir o comportamento do maciço o mais fidedignamente possível, 

e com o objetivo de desenvolver um sistema de classificação geomecânico que englobasse todos 

os parâmetros em questão (Bieniawski, 1989), vários autores aplicaram esforços para tentar 

aperfeiçoar os sistemas já existentes, tendo sido o Rock Load Classification, proposto por 

Terzaghi em 1946,  o sistema de classificação no qual se basearam grande parte dos sistemas 

de classificação atuais, tais como o Q de Barton, RMR e MRMR e ainda o Método de Gráfico de 

Estabilidade de Mathews et al. (1980) e de Potvin et al. (1988), como sugere a sequência 

cronológica presente na Figura 9. 
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Das classificações presentes na Figura 9, destacam-se a de Bieniawski (1973), Barton et al. 

(1974), Mathews et al. (1980), Potvin et al. (1988), Laubscher & Taylor (1976), Laubscher (1990) 

e Laubscher & Jakubec (2000), visto serem estes os sistemas de classificação geomecânicos 

utilizados na análise de estabilidade através de métodos empíricos, ao longo da Dissertação. 

2.3.1.1. Rock Mass Rating 

O Rock Mass Rating (RMR) é uma classificação geomecânica de maciços rochosos, proposta 

por Bieniawski (1973) e que tem por base um conjunto de 351 casos de estudo envolvendo 

túneis, minas, taludes e fundações. Desde então que a sua utilização se tornou muito comum 

dada a sua versatilidade e facilidade de utilização (Bieniawski, 1989). A técnica proposta 

inicialmente pelo autor tem vindo a sofrer várias alterações ao longo dos anos e, atualmente, tem 

como principais objetivos a classificação de maciços rochosos e a análise de estabilidade de 

escavações subterrâneas. 

A utilização deste sistema de classificação permite descrever o maciço rochoso tendo em conta 

a sua qualidade geomecânica, estudar os seus parâmetros de resistência, o seu módulo de 

deformabilidade e, ainda, analisar o sustimento necessário para suportar a escavação (Viana da 

Fonseca, 2005) 

Figura 9 – Sequência cronológica de criação dos principais métodos empíricos (adaptado de Swart et al., 2000). 
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Com o auxílio desta ferramenta, a qualidade do maciço rochoso é calculada com base em seis 

parâmetros geológico-geotécnicos que contribuem significativamente para a definição do 

comportamento do terreno, aos quais são atribuídos diferentes pesos relativos. Os parâmetros 

em questão são: RCU, RQD, espaçamento, orientação, características das descontinuidades e 

ainda a influência da presença de água na escavação, servindo este último parâmetro como fator 

de ajuste para o somatório dos cinco pesos anteriores. 

A classificação do maciço rochoso divide-se em cinco classes delimitadas por diferentes 

intervalos de valores de RMR. Através desta classificação é também possível estimar um 

intervalo de valores para a coesão e para o ângulo de atrito da rocha (Tabela 3). 

Tabela 3 - Parâmetros fornecidos pelo RMR (adaptado de Bieniawski, 1989). 

É ainda possível correlacionar a classe da rocha obtida com o tipo de suporte a aplicar, tendo 

em conta as características estruturais do maciço, bem como o avanço máximo da escavação 

adequado para cada cenário (Figura 10) (Barton & Bieniawski, 2008). 

Porém, segundo Swart et al. (2000), a precisão do tempo médio de auto-suporte apresenta um 

elevado grau de incerteza associado. Isto deve-se ao facto de este parâmetro ser influenciado 

pelo método de desmonte utilizado, pela geometria da escavação e pelas tensões induzidas, 

fatores não contabilizados neste sistema de classificação. Por esta razão, é aconselhável a sua 

Classe I II III IV V 

RMR 100-81 80-61 60-41 40-21 <21 

Qualidade do maciço 
rochoso 

Muito boa Boa Razoável Má Muito má 

Coesão [kPa] >400 300-400 200-300 100-200 <100 

Ângulo de atrito [º] >45 35-45 25-35 15-25 <15 

Figura 10 - Ábaco para determinação do tempo de auto-sustimento para as várias classes de maciços, 

baseado em casos históricos segundo Bieniawski (1989) (adaptado de Barton & Bieniawski, 2008). 



16 

 

utilização aliada a um ou mais sistemas de classificação geomecânicos, funcionando como termo 

comparativo. 

2.3.1.2. Classificação Q de Barton 

O sistema de classificação Q foi desenvolvido por Barton et al. (1974) e sofreu várias 

atualizações desde então (Grimstad & Barton 1993, 2002) tendo como principais objetivos a 

caracterização de maciços rochosos e a avaliação da necessidade de sustimento a aplicar em 

túneis (Swart, et al., 2000). 

O cálculo do índice Q (Equação 4) reside na avaliação numérica da qualidade de um maciço 

rochoso utilizando seis parâmetros e o seu valor varia entre 0.001 e 1000. 

O RQD traduz o índice de qualidade da rocha (Deere, 1964), 𝐽𝑛 o parâmetro de ajuste referente 

ao número de famílias de descontinuidades, 𝐽𝑟 o valor relativo à rugosidade das 

descontinuidades, 𝐽𝑎 o parâmetro que traduz o grau de alteração das paredes das 

descontinuidades, 𝐽𝑤 o parâmetro que contabiliza a influência da presença de água na escavação 

e SRF o fator de redução de tensões.  

Com a aplicação deste sistema de classificação é possível determinar o tipo de suporte a aplicar, 

o comprimento das pregagens e ancoragens e o máximo vão auto-portante através da Figura 

11, e ainda o módulo de deformabilidade, a velocidade das ondas P e a resistência à compressão 

uniaxial do maciço rochoso através de equações de correlação. 

Ainda que a validação deste sistema de classificação tenha tido por base um vasto número de 

casos de estudo estes foram, na sua grande maioria, casos referentes a túneis em maciços 

rochosos competentes. Por esta razão, em maciços de fraca qualidade os resultados obtidos 

apresentam algum grau de incerteza associado (Suorineni, 2014). Segundo NGI (2013), para 

𝑄 =
𝑅𝑄𝐷

𝐽𝑛
𝑥

𝐽𝑟
𝐽𝑎

𝑥
𝐽𝑤

𝑆𝑅𝐹
 [4] 

Figura 11 - Guia para o dimensionamento do sustimento a colocar através do parâmetro Q. 
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minimizar essa mesma incerteza é importante que se realize a combinação dos resultados 

obtidos por mais do que um sistema de classificação geomecânico, medições de deformação e 

simulações numéricas. 

Nas últimas décadas, com o objetivo de diminuir a incerteza associada à avaliação de maciços 

rochosos tem sido muito estudada a relação entre o RMR e o Q, de forma a que a avaliação 

possa ser realizada contabilizando os parâmetros integrantes de ambos os sistemas. Ainda que 

os seus métodos de cálculo sejam bastante diferentes, visto um ser um processo aditivo e o 

outro multiplicativo, os conceitos básicos dos seus esquemas são semelhantes e, por isso, 

diversos autores (Bieniawski (1976), Moreno (1980), Rutledge & Preston (1978), Cameron-

Clarke & Budavari (1981) e Abad., et al. (1984)) estudaram a correlação entre os dois parâmetros 

(Tabela 4). Ambas as classificações aferem as propriedades que influenciam o comportamento 

do maciço rochoso e traduzem essa mesma influência quantitativamente, apesar das suas 

diferenças. Porém, as três principais propriedades a avaliar encontram-se integradas em ambos 

os processos e são elas o grau de fracturação, a condição das descontinuidades e a presença 

de água subterrânea (Choi & Park, 2002). 

Tabela 4 - Equações de correlação entre RMR e Q-system. 

Bieniawski (1976) RMR = 9lnQ + 44 

Rutledge & Preston (1978) RMR = 5.9lnQ + 43 

Moreno (1980) RMR = 5.4lnQ + 55.2 

Cameron-Clarke & Budavari (1981) RMR = 5lnQ + 60.8 

Abad, et al. (1984) RMR = 10.5lnQ + 41.8 

Segundo Choi & Park (2002), verifica-se que o grau de coincidência entre a qualidade de um 

maciço rochoso traduzida por Q e RMR é superior em maciços de elevada qualidade, maciços 

competentes. Esta afirmação encontra-se relacionada com o facto de os valores de RMR e Q 

em maciços rochosos de baixa qualidade terem um elevado grau de incerteza associado, tal 

como afirmam Swart, et al. (2000) e Suorineni (2014), apresentando os valores grande 

variabilidade entre si. A diferença entre os resultados obtidos pode também estar relacionado 

com o facto de Q promover uma maior divisão do maciço rochoso e, consequentemente, traduzir 

um decréscimo da qualidade do mesmo (Cristofolletti, 2014). Este fenómeno é originado pelo 

facto de este sistema dividir a classificação do maciço em nove classes diferentes, enquanto o 

RMR divide o mesmo parâmetro em apenas cinco. 

2.3.1.3. Rock Mass Rating Modificado 

O Rock Mass Rating (Bieniawski, 1973) foi desenvolvido com o propósito de monitorizar o 

comportamento de maciços rochosos durante a construção de obras ferroviárias e rodoviárias e, 

por esta razão, os resultados promovidos por este sistema fornecem na maioria dos casos 

resultados bastante conservativos (Bieniawski, 1989). Perante este cenário, Laubscher (1977, 

1984) partiu do sistema original e adaptou a sua utilização a casos decorrentes da indústria 

mineira, nomeadamente vários casos de minas de amianto no sul de África, introduzindo fatores 
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de ajuste referentes ao efeito das tensões, ao disparo de pegas, à orientação de 

descontinuidades e à taxa de alteração da rocha (Hoek et al., 1995).  

O Rock Mass Rating Modificado (MRMR) foi introduzido por Laubscher & Taylor em 1976 e tem 

sofrido várias alterações desde então (Laubscher 1977, 1990, Laubscher & Jakubec 2000), 

diferenciando-se dos restantes sistemas de classificação pelo facto de introduzir o conceito de 

efeito de escala. O MRMR (1990) entra em consideração com a resistência da rocha intacta IRS 

(Intact Rock Strength) e o MRMR (2000) com o RBS (Rock Block Strength) ou resistência do 

bloco rochoso, reconhecendo que uma amostra não possui necessariamente a mesma 

resistência de um bloco constituído pelo mesmo material (Jakubec & Esterhuizen, 2017). 

O MRMR, desenvolvido por Laubscher (1990), considera fatores como a resistência à 

compressão do material intacto (IRS), RQD, espaçamento entre descontinuidades ou, em 

alternativa, a frequência de fracturação e, por fim, a condição das descontinuidades no cálculo 

do RMR. Após o cálculo do RMR, este admite que se apliquem quatro fatores de ajuste com o 

objetivo de calcular o MRMR, sendo eles a alteração da rocha (30-100%), a orientação das 

descontinuidades (63-100%), as tensões induzidas (60-120%) e os efeitos provocados pelas 

detonações (80-100%) encontrando-se o processo de cálculo esquematizado na Figura 12.  

Sendo que IRS traduz o parâmetro de ajuste relativo à resistência da rocha intacta, JS ao ajuste 

relativo ao espaçamento das descontinuidades, FF/m ao ajuste inerente à frequência de 

fracturação da rocha por metro e JC ao ajuste relativo às condições das descontinuidades. 

Porém, em 2000, Laubscher & Jakubec propuseram uma atualização deste mesmo sistema de 

classificação no qual introduziram a frequência de fracturação como um dos parâmetros de 

cálculo ao invés do RQD, o efeito das descontinuidades cimentadas no comportamento do 

maciço, um fator de ajuste relativo à influência da presença de água ou gelo na escavação e 

ainda o conceito de resistência do bloco rochoso (RBS) ao invés da resistência da rocha intacta 

(IRS) utilizada no MRMR (1990). 

A contabilização do efeito dos veios cimentados na estrutura do maciço rochoso foi introduzida 

visto que, ignorando a sua presença, a resistência do maciço seria subestimada dado que a 

cimentação das descontinuidades provoca um aumento na qualidade do maciço rochoso, 

Figura 12 – Processo de cálculo do MRMR proposto por Laubscher, 1990. (adaptado de Laubscher, 1990) 
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comparativamente com a presença de descontinuidades abertas (Jakubec & Esterhuizen, 2017). 

A sua influência contabiliza-se através da dureza do material de preenchimento e da frequência 

dos veios. 

O abandono da utilização do RQD como parâmetro de caracterização do maciço rochoso no 

cálculo do MRMR prende-se com o facto de este fornecer resultados pouco precisos quando 

aplicado a maciços rochosos pouco competentes e fraturados. Isto acontece porque este 

parâmetro não entra em consideração com a resistência do maciço rochoso nem das 

descontinuidades e, por esta razão, o novo procedimento de cálculo mostrou produzir resultados 

mais próximos da realidade (Jakubec & Esterhuizen, 2017). 

O processo de cálculo do MRMR proposto por Laubscher & Jakubec (2000), encontra-se 

esquematizado na Figura 13.  

As classes qualitativas inerentes à avaliação do maciço rochoso, tanto para o MRMR (1990) 

como para o MRMR (2000), dividem-se de acordo com as apresentadas na Tabela 3, referentes 

ao RMR.  

Recorrendo a esta classificação é ainda possível avaliar a estabilidade de uma escavação, tendo 

em conta o raio hidráulico da mesma, relação ilustrada na Figura 14. É possível descrever a sua 

condição em três categorias: zona estável, zona de transição ou zona instável.  

Figura 13 – Etapas decorrentes do cálculo do MRMR 2000 (adaptado de 

Laubscher & Jakubec, 2000). 
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2.3.1.4. Método do Gráfico de Estabilidade 

Ferramentas tais como RMR ou Q foram desenvolvidas tendo por base um conjunto de casos 

de estudo de carácter permanente e situados a baixa/média profundidade. Por esta razão, estes 

sistemas de classificação constituem a ferramenta ideal para o dimensionamento de sustimento 

em, por exemplo, infraestruturas permanentes de uma mina. 

Porém, para o dimensionamento de estruturas de carácter temporário, como uma câmara de 

desmonte, não é necessária uma abordagem tão conservativa em termos de segurança. Nestes 

locais são mesmo toleradas quedas pontuais de pequenos blocos de forma a minimizar a diluição 

(Hutchinson & Diederichs, 1996) e, por essa razão, mostrou-se necessária a criação de sistemas 

de classificação que o considerasse, sendo os mais populares desenvolvidos por Mathews et al. 

(1980) e Potvin et al. (1988). 

Mathews et al. (1980) propuseram um método empírico para a avaliação da estabilidade de 

câmaras de desmonte e, consequentemente, do seu dimensionamento. Este método baseia-se 

no valor de Q’ (Q modificado) e de três outros parâmetros adimensionais, cujo objetivo passa por 

traduzir a influência das tensões atuantes (fator A), da orientação estrutural das 

descontinuidades (fator B) e dos efeitos da gravidade na escavação (fator C), calculado através 

da Equação 5. 

N = Q’ x A x B x C [5] 

Q’ é calculado através dos dados recolhidos por meio de cartografia geotécnica, exatamente da 

mesma forma que Q (Equação 4), com a exceção de que ao fator de redução de tensões (SRF) 

é atribuído o valor 1.00. O fator A reflete a ação das tensões atuantes nas superfícies livres do 

M
R

M
R

 

Raio hidráulico (m) 

Figura 14 - Gráfico de estabilidade MRMR vs. raio hidráulico 

(adaptado de Laubscher, 1990). 
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desmonte, em profundidade, e calcula-se através da resistência à compressão uniaxial da rocha 

intacta e da tensão que atua paralelamente à face da escavação. O fator B contabiliza a influência 

da orientação das descontinuidades na estabilidade da escavação visto que, na maioria dos 

casos, a rotura se dá ao longo de descontinuidades críticas. O fator C é um fator de ajuste aos 

efeitos que a gravidade introduz na escavação, visto que a rotura pode dar-se através de quedas 

induzidas pela força da gravidade, na coroa, ou quedas decorrentes de deslizamentos ao longo 

de descontinuidades, nos hasteais (Hoek et al., 1995). 

Este método de dimensionamento encontra-se dependente de dois fatores: o Número de 

Estabilidade, N, que traduz a capacidade que um maciço rochoso possui de permanecer estável 

sob certas condições de tensão, orientação e forma, e do raio hidráulico, R.H. (Brady & Brown, 

2004). Quando dispostos num gráfico, é possível observar o domínio completo do mesmo, 

dividido em cinco zonas, tal como se pode observar pela Figura 15. 

O gráfico de estabilidade de Mathews et al. (1980) encontra-se dividido em cinco zonas 

delimitadas por interfaces transicionais: uma zona estável, uma zona de transição sem suporte, 

uma zona estável com suporte, uma zona de transição com suporte e, ainda, uma zona instável 

ou de desabamento. 

A introdução do raio hidráulico no processo de cálculo tem como objetivo entrar em consideração 

com mais do que uma das dimensões da escavação, permitindo realizar assim uma análise a 

duas dimensões, o que não aconteceria caso fosse utilizado o vão livre da escavação 

(Hutchinson & Diederichs, 1996). 

Porém, a formulação deste método realizou-se tendo por base um conjunto limitado de casos de 

estudo que constituíam, maioritariamente, escavações a profundidades superiores a 1000 m em 

maciços rochosos competentes (Mawdesley et al., 2003). Por esta razão, este método acabou 

Figura 15 – Gráfico de estabilidade original proposto por Mathews et al., 

(1980) (adaptado de Potvin et al., 1988). 
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por cair em desuso, tendo ficado atrás de outros métodos mais recentes, os quais se baseiam 

num conjunto mais vasto de amostras e com características diversas (Potvin et al., 1988). 

Em 1988, Potvin et al. modificaram o gráfico de estabilidade proposto por Mathews et al. (1980) 

calibrando os resultados obtidos anteriormente por estes autores. Através deste método é 

possível calcular o Número de Estabilidade Modificado (N’) e este veio propor algumas alterações 

ao método de estabilidade original, adicionando 175 casos de estudo que, na sua maioria, dizem 

respeito a explorações superficiais, situadas acima dos 1000 m de profundidade (Brady & Brown, 

2004). 

Relativamente ao cálculo do número de estabilidade modificado, este realiza-se de forma 

semelhante ao método originalmente proposto (Equação 5). A mudança consistiu apenas na 

alteração dos valores atribuídos ao fator ajuste de orientação, B, ao fator de ajuste gravitacional, 

C. O valor dos parâmetros, A, B e C, são determinados através dos gráficos presentes nas 

Figuras 16 a), b), c) e d).  

Os autores realizaram ainda alterações no gráfico de estabilidade, discriminando apenas três 

zonas diferentes: uma zona estável e uma zona instável separadas por uma zona de transição, 

tal como se encontra ilustrado na Figura 17. 

   Fator A       Fator B 

a) b) 

 Fator C (Queda por gravidade) Fator C (Deslizamento) 

c) d) 

Figura 16 - Gráfico para a determinação dos fatores de ajuste do fator A, a), fator B, b), fator C decorrente da queda por 
gravidade, c), e do fator C inerente ao deslizamento, d) (Potvin et al., 1988). 
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O Método do Gráfico de Estabilidade Modificado (Potvin et al., 1988) é o método de 

dimensionamento de bancadas mais utilizado atualmente, vindo o aumento do número de casos 

de estudo reforçar as conclusões tiradas por Mathews et al. (1980). 

Após as modificações realizadas por Potvin et al., (1988) surgiram ainda algumas propostas para 

a refinação do método, sendo os trabalhos mais notáveis desenvolvidos por Mitri et al. (2011) e 

Vallejos et al. (2016). Os mesmos afirmam que a precisão deste método apenas se adequa a 

situações em que a tensão tangencial máxima desenvolve esforços compressivos nas faces 

livres da escavação de forma a criar um certo estado de confinamento, conferindo-lhes maior 

estabilidade. Segundo Mitri, et al. (2011) nas zonas onde se observa o alívio das tensões podem 

verificar-se baixas tensões compressivas e até mesmo, em algumas zonas, esforços de tração. 

Mitri et al. (2011) e Vallejos et al. (2016) afirmam que nestes casos o fator A, proposto por Potvin 

et al. (1988), não tem capacidade para descrever o comportamento da rocha e ambos sugerem 

uma alteração no valor do mesmo (Figuras 18 e 19). 

 

Figura 18 – Fator A proposto por Mitri, et al. (2011) 

 

Figura 19 – Fator A proposto por Vallejos, et al. (2016) 
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Figura 17 – Gráfico de estabilidade modificado (adaptado de Potvin et al., 1988). 
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Contudo, não tendo sido desenvolvido ainda qualquer estudo para avaliar o impacto destas 

modificações no seu desempenho, não existem evidências que as mesmas sejam 

estatisticamente significativas (Vallejos, et al., 2016). 

2.3.1.4.1. Dimensionamento de cabos 

Em escavações cuja estabilidade não se encontra assegurada, ou seja, a sua condição excede 

a fronteira superior da zona de transição do gráfico (Figura 17) revela-se necessário optar pela 

colocação de suporte artificial (Potvin et al., 1988).  

Em casos cujo vão livre seja elevado e em que exista a possibilidade de formação de blocos com 

grandes dimensões, como é o caso de câmaras de desmonte, os métodos de suporte mais 

comuns com ancoragens ou pregagens revelam-se pouco eficazes. Segundo Hoek et al. (1995), 

a essência de um bom suporte das câmaras de desmonte passa pela colocação de cabos na 

rocha encaixante (a teto ou a muro do jazigo) antes da exploração das mesmas, sendo que estes 

atuam após o processo de descompressão e dilatação da rocha. 

O tipo de cabos mais utilizado em estruturas rochosas de carácter temporário, na atividade 

mineira, são os cabos não tensionados e selados com cimento (Gomes et al., s. d.), representado 

na Figura 20. 

As vantagens associadas à utilização deste tipo de suporte são o seu preço reduzido, alta 

eficiência, capacidade de suporte de cargas elevadas e um bom comportamento contra a 

corrosão (Gomes et al., s. d.). 

Cabo 

Calda de cimento 

Furo 

Maciço 

rochoso 

Figura 20 - Cabo não tensionado e selado com cimento (adaptado de 

https ://mi neprogroutpumps.com/cable_bolting#) 



25 

 

Potvin et al. (1988) propuseram um método de dimensionamento de cabos, o qual permite a 

determinação do comprimento e densidade de cabos a colocar. 

A determinação da densidade dos cabos relaciona-se com o tamanho do bloco unitário quando 

comparado com o tamanho total da escavação, ou seja, se a dimensão do mesmo for 

considerável tendo em conta o tamanho do vão da galeria/câmara de desmonte. Neste cálculo é 

necessário ter em conta o RQD, o Jn e o raio hidráulico, através de (RQD/Jn)/RH, e determinar 

a densidade através da Figura 21, tendo em conta três diferentes níveis de segurança (A, B e 

C). 

A curva A traduz um cenário associado ao dimensionamento de cabos com um baixo fator de 

segurança, sendo a sua utilização apenas aconselhável em locais em que não é permitida a 

entrada de pessoal. As curvas B e C traduzem cenários nos quais existe a necessidade de se 

encontrar um fator de segurança considerável associado. Porém, este método não tem 

capacidade de fornecer resultados com um certo grau de confiança para (RQD/Jn)/RH<0.6 e por 

isso considera-se que este tipo de suporte não se revela eficaz nestas circunstâncias (Hutchinson 

& Diederichs, 1996). 

Relativamente à determinação do comprimento dos cabos a aplicar, Potvin et al. (1988) 

propuseram a Equação 6. 

Os autores afirmam que o comprimento dos cabos se relaciona com o raio hidráulico da 

escavação, sendo 1.5 vezes superior ao mesmo, relação presente na Figura 22. 

  

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑐𝑎𝑏𝑜𝑠 = 1.5 ∗ 𝑅𝑎𝑖𝑜 𝐻𝑖𝑑𝑟á𝑢𝑙𝑖𝑐𝑜 

 

[6] 
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Figura 21 - Guia para o dimensionamento da densidade de cabos, proposta por 

Potvin et al, 1988 (adaptado de Hutchinson & Diederichs, 1996). 
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Contudo, Potvin et al. (1988), verificaram a sua ineficácia para raios hidráulicos superiores a 

10m, como se pode observar pela variabilidade de valores obtidos na Figura 22. 

2.3.2. Métodos Estatísticos 

O estudo do comportamento de um maciço rochoso encontra-se sujeito a uma grande 

variabilidade e incerteza associada, existindo fatores que necessitam de ser tidos em conta no 

processo de dimensionamento de uma escavação e na gestão dos riscos (Joughin, 2018). 

A variabilidade é uma propriedade da Natureza que mede as alterações nas características do 

maciço rochoso no tempo e no espaço e esta é tanto menor quanto maior for o número de dados 

recolhidos. Esta grandeza pode ser descrita através de uma abordagem estatística ou 

probabilística onde, nesta última, é interpretada como a frequência de ocorrência (Joughin, 

2018). 

A incerteza é fruto da falta de conhecimento e pode ser diminuída com um maior número de 

medições e de uma melhor compreensão dos mesmos. Este conceito é traduzido por erros de 

medição, número de dados insuficiente, enviesamento na amostragem, incerteza do estado de 

tensão e incerteza da modelação. A diminuição da incerteza associada à modelação do estado 

de tensão permanece um desafio contudo, para o dimensionamento geotécnico de escavações, 

é requerido um certo grau de subjetividade (Joughin, 2018). 

2.3.2.1. Métodos de análise numérica 

Os programas de análise numérica encontram-se disponíveis para assistir às necessidades da 

Engenharia Geotécnica tais como a estimação do fator de segurança, dos deslocamentos na 

rocha e ainda do estado de tensão a que um maciço rochoso se encontra sujeito (Ureel & 

Momayez, 2014). 

A análise do estado de tensão constitui um dos passos mais importantes no correto 

dimensionamento de uma escavação subterrânea devido ao elevado grau de variabilidade e 

C
o
m

p
ri

m
e
n

to
 d

o
s
 c

a
b
o
s
, 

L
 (

m
) 

Raio hidráulico (m) 

ESTÁVEL QUEDA 

Figura 22 – Guias para o dimensionamento do comprimento de cabos, 

proposto por Potvin et al., (1988) (Hutchinson & Diederichs, 1996) 
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incerteza que comporta consigo. Os erros associados às medições de tensão não são 

normalmente de fácil deteção visto ser muito complicado determinar se a variabilidade é 

representativa ou se é devida a erros. Por esta razão, a magnitude da tensão vertical pode ser 

estimada com certo um grau de confiança, contudo as tensões horizontais máximas e mínimas 

apresentam alguma incerteza associada pois dependem tanto do valor da tensão vertical como 

da geometria da escavação, que pode ser complexa por vezes (Joughin, 2018). 

A modelação numérica de tensões tem como objetivo conhecer a distribuição das mesmas ao 

redor da escavação, sendo este um processo tanto mais complexo quanto mais complexa for a 

sua geometria, como são os casos apresentados nas Figuras 23 a) e b). 

Na Figura 23 observa-se a distribuição da tensão principal mínima σ3 que evidencia o 

relaxamento da rocha na zona dos hasteais. O relaxamento da rocha, associado a esforços de 

tração, provoca uma dilatação da rocha e consequente queda de blocos por gravidade 

(Hutchinson & Diederichs, 1996). 

Na Figura 23 b) observa-se a distribuição da tensão principal máxima, 𝜎1, ao redor da escavação. 

Segundo Hutchinson & Diederichs (1996), o elevado valor de tensão de compressão verificada 

na coroa da escavação pode levar ao colapso da mesma. 

A instabilidade verificada aquando da escavação de maciços rochosos, na maioria dos casos, 

encontra-se associada às propriedades resistentes das descontinuidades que o constituem. A 

mitigação desse risco pode-se realizar através da implementação de um fator de segurança, 

tendo em conta a análise de estabilidade, sendo que o valor a este atribuído vai depender da 

finalidade e do carácter (permanente ou definitivo) da escavação e dos parâmetros que podem 

levar à rotura (Gonçalves C. F., 2016). 

Relaxamento 

da rocha 

Sobrepressão 

Figura 23 - Modelação numérica de tensões induzidas 𝝈𝟏 e 𝝈𝟑 (adaptado de 

Hutchinson & Diederichs, 1996). 

a) b)
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O fator de segurança ao corte define-se como o quociente entre a força resistente (resistência 

ao corte) e a força desestabilizadora criada pela estrutura. Para acessos temporários considera-

se aceitável um fator de 1.3 enquanto para acessos permanentes apenas se considera 

admissível um fator de segurança entre 1.5 e 2 (Hoek et al., 1995). Este parâmetro é calculado 

com base nas forças resistentes e nas forças desestabilizadoras através da Equação 7. 

𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑆𝑒𝑔𝑢𝑟𝑎𝑛ç𝑎 =
𝐹𝑜𝑟ç𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝐹𝑜𝑟ç𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎𝑠
=

𝑐𝐴 + 𝑊 cos𝜓 sin𝜑

𝑊 sin𝜑
 

 

[7] 

Em que c [MPa] representa a coesão do maciço rochoso, ψ o ângulo da superfície com o eixo 

vertical (º), 𝜑 o ângulo de atrito do maciço rochoso (º) e W o peso do material rochoso. 

Quando a coesão de um material é nula e não se verifica a presença de água, o bloco de rocha 

desliza assim que a inclinação da superfície iguala o ângulo de atrito da rocha. Neste caso, a 

força desestabilizadora iguala a força resistente, atingindo um fator de segurança de 1.0. Por 

esta razão, assume-se que um fator de segurança de 1.0 é o limite em que um bloco passa de 

estável a instável. Quando este é inferior a 1.0 significa que a força desestabilizadora é mais 

elevada que a força resistente, causando o movimento do corpo ao longo da superfície. 

O método de análise mais comum para a determinação do fator de segurança de uma escavação 

é o Método do Equilíbrio Limite, que se baseia nas forças estáticas e momentos de equilíbrio. 

Porém, apesar de este método ser o mais utilizado, a análise numérica apresenta algumas 

vantagens visto que permite uma análise de toda a superfície, ao contrário do que é verificado 

com o método de equilíbrio limite, no qual a análise apenas se realiza em zonas específicas 

(Ureel & Momayez, 2014). A avaliação do fator de segurança através de análise numérica 

fornece soluções mais flexíveis e que satisfazem a condição de equilíbrio em toda a área alvo 

de análise e, mais importante, o fator de segurança não é constante ao longo da superfície de 

deslizamento. 

As escavações subterrâneas realizadas no âmbito da exploração mineira apresentam 

características variáveis e uma distribuição espacial não regular, constituindo um grande desafio 

à previsão do seu comportamento. O principal objetivo dos modelos numéricos passa por 

responder a este problema (Hoek et al, 1995) e existem dois diferentes tipos: métodos contínuos 

e discretos. 

Os avanços nos métodos computacionais têm-se revelado bastante úteis para o 

desenvolvimento da modelação numérica de maciços rochosos, tendo-se focado especialmente 

na representação e compreensão de sistemas de fracturação (Jing & Hudson, 2002). A escolha 

entre uma abordagem contínua ou discreta prende-se com fatores específicos, tais como a 

escala de análise do problema e a geometria dos sistemas de fracturação (Hoek et al., 1995). 

Os vários métodos existentes encontram-se esquematizados na Figura 24. 
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Uma abordagem contínua pode ser aplicada quando se tratam maciços rochosos com poucas 

ou nenhumas fraturas, nos quais a abertura e a possibilidade de destacamento dos blocos não 

se consideram fatores determinantes para a análise (Ureel & Momayez, 2014). 

A aplicação de uma abordagem discreta adequa-se melhor a maciços rochosos moderadamente 

fraturados, nos quais é possível observar grandes deslocamentos de blocos e se verifica a 

presença de fraturas e descontinuidades para as quais a modelação, através de métodos 

contínuos, se revela difícil ou mesmo impossível (Ureel & Momayez, 2014). A abordagem de um 

método contínuo pressupõe que apenas a fronteira da escavação se encontre dividida em vários 

elementos, enquanto o interior do maciço rochoso é tratado como um meio infinitamente contínuo 

(Hoek et al., 1995). Estes métodos de análise numérica permitem prever a deformação e a rotura 

dos materiais e, ainda, avaliar os efeitos que a heterogeneidade do maciço rochoso provocam 

na estabilidade da escavação. Porém, estes não se encontram habilitados para a análise de 

maciços rochosos muito fraturados (Ureel & Momayez, 2014). 

No método dos elementos de fronteira (Boundary Element Method), as fronteiras da zona a 

analisar encontram-se divididas em elementos simples, ou seja, apenas as superfícies livres e 

as descontinuidades se encontram discretizadas (Hoek et al., 1995). A utilização deste método 

mostra-se mais adequado para a análise do estado de tensão e deformações em escavações 

subterrâneas, interações solo-estrutura e fluxo de água subterrânea (Jing & Hudson, 2002). 

Quando aplicado à indústria mineira, este modelo tem capacidade de simular os vazios 

provocados pela remoção de material, nas zonas de escavação, e a consequente redistribuição 

das tensões resultantes nos pilares remanescentes (Salamon, 1964, von Kimmelmann et al., 

1984).  

O método de diferenças finitas (Finite Difference Method) aplica as propriedades dos elementos 

e estende-as apenas até uma certa distância da escavação, ao contrário do que se verifica com 

o método anterior, no qual as condições da superfície se estendem infinitamente (Hoek et al., 

1995). Este método, devido à utilização de malha regular, não se mostra adequado para a 

representação de fraturas, condições de fronteira complexas e heterogeneidades do material, 

tornando-o um método standard não adequado à modelação de problemas práticos da Mecânica 

das Rochas (Jing & Hudson, 2002).  

Figura 24 – Tipos de métodos de análise numérica. 
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O método de elementos finitos (Finite Element Method) foi o primeiro método de análise numérica 

com flexibilidade suficiente para a análise das tensões induzidas em materiais heterogéneos, 

não lineares e deformáveis. Este é também o método mais utilizado na área da Engenharia e da 

Ciência. Desde a sua origem, na década de 1960, que este tem sido muito direcionado à 

resolução de problemas na área da Mecânica das Rochas e foi desenvolvido de forma a 

satisfazer os problemas decorrentes da utilização do método de diferenças finitas com malha 

regular, e quase erradicou a sua utilização até então (Jing & Hudson, 2002). De forma a simular 

o mais fidedignamente possível a realidade retratada, é cada vez mais comum a representação 

de fraturas e de modelos de previsão de evolução das mesmas através deste método, sendo 

exemplo disso o software ABAQUS (Figura 25). 

Num método discreto o interior do maciço rochoso é representado matematicamente por vários 

elementos geometricamente simples, cada um com propriedades definidas. O comportamento e 

interação coletiva desses elementos traduzem e modelam o comportamento complexo de um 

maciço rochoso (Hoek et al., 1995).  

Uma abordagem de análise discreta mostra-se adequada para a modelação de maciços 

rochosos fraturados, nos quais existem fraturas ou descontinuidades de difícil modelação através 

de um modelo contínuo e, ainda, quando se mostra necessária a análise de blocos individuais 

(Ureel & Momayez, 2014). 

O método de elementos distintos (Distinct Element Method) é frequentemente aplicado a maciços 

rochosos compartimentados, formando cunhas que se comportam como corpos rígidos 

independentes. Por esta razão, estes corpos possuem liberdade de rotação e translação e a 

deformação que sofrem pode ser significativamente maior do que a deformação da rocha intacta 

(Hoek et al., 1995). Este mostra ser o método mais eficaz na análise cinemática e estrutural de 

maciços rochosos e constitui um dos métodos mais utilizados tanto no âmbito da Mecânica das 

Rochas como da Mecânica dos Solos. 

Figura 25 - Exemplo de um modelo de previsão de fraturas no software 

ABAQUS (1978) (https://goo.gl/images/nXBbxm). 
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2.3.2.2. Software de modelação numérica 

Um dos softwares utilizados para a análise numérica de maciços rochosos é o RS², tendo sido 

este o programa escolhido para a realização da mesma análise aplicada ao caso de estudo. Este 

programa realiza uma análise contínua de maciços rochosos através do método de elementos 

finitos.  

O RS², proposto inicialmente como Phases (1992) e posteriormente como Phase² (1999), é um 

software de modelação numérica desenvolvido pela RocScience (https:// 

rocscience.com/documents/pdfs/rocnews/winter2006/Phase2Interview.htm, acedido a 

06/11/2018). Este programa utiliza o método de elementos finitos para modelar o comportamento 

heterogéneo e não linear de um maciço rochoso nas proximidades de uma escavação (Hoek et 

al., 1995) (Figura 26). 

A discretização do seu domínio realiza-se através da divisão do mesmo num número finito de 

elementos contínuos de forma regular e definidos por um número fixo de nós (Figueiredo, 2014). 

A principal funcionalidade deste software é a análise de tensões induzidas, utilizando o método 

de redução de tensões de corte (Shear Strength Reduction Method). Esta função encontra-se 

totalmente automatizada e pode utilizar vários critérios de rotura, incluindo o critério de rotura de 

Mohr-Coulomb (https://www.rocscience.com/software/rs2, acedido a 15/10/2018). 

O critério Mohr-Coulomb considera somente σ1 e σ3, assumindo que σ2 não tem qualquer 

influência na resistência da rocha (Gonçalves J. , 2015), e implica que ocorra rotura assim que a 

tensão de corte atuante iguale a resistência ao corte do maciço rochoso.  

Ainda que a principal e mais utilizada função deste software seja a modelação de tensões 

induzidas (σ1, σ2 e σ3), este permite ainda a modelação de outras grandezas tal como o fator de 

segurança e os deslocamentos totais da escavação, contabilizando os deslocamentos 

horizontais e verticais. 

2.3.3. Data Mining 

Atualmente tem-se assistido a um grande aumento da quantidade de informação que necessita 

de ser armazenada e, por essa razão, mostra-se tão importante a utilização de ferramentas 

Figura 26 - Modelação dos deslocamentos totais numa secção com o software RS² 

(https://goo.gl/images/MqCKCA). 
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computacionais para explorar estes dados. Estes apresentam, por vezes, alta complexidade e 

contêm informações importantes tais como tendências ou padrões que podem ser muito úteis 

para aferir certas conclusões que de outra maneira não se revelaria possível (Goebel & 

Gruenwald, 1999). 

Data Mining é uma área relativamente recente e engloba um conjunto de técnicas analíticas que 

vão para além da estatística e se preocupam com a procura automática, a simplificação e o 

reconhecimento de padrões em vastos conjuntos de dados (Miranda, et al., 2015). O principal 

objetivo da utilização deste conjunto de técnicas é o ganho de conhecimento, ou seja, a criação 

de um algoritmo autónomo com capacidade de aprendizagem através da análise de um certo 

conjunto de dados, processo também conhecido por Knowledge Discovery in Databases (KDD), 

esquematizado na Figura 27. Alguns exemplos deste tipo de técnicas incluem Análises de 

Regressão Linear, Árvores de Decisão, Redes Neuronais e Sistemas de Classificação de 

Aprendizagem (Miranda, et al., 2015). 

As rochas e maciços rochosos, sendo corpos geológicos, possuem características mecânicas 

bastante complexas que são resultado de numerosos fatores relacionados com os seus 

processos de formação e ambiente a que se encontram sujeitos. Através de métodos empíricos 

e/ou estatísticos não se mostra possível considerar a totalidade dos fatores inseridos nesses 

processos, tendo em conta apenas os mais influentes e, por esta razão, os resultados obtidos 

pelos mesmos modelos nem sempre têm a capacidade de traduzir a realidade com um grau de 

precisão considerável (Zhang, et al., 1991). Com a introdução de técnicas de Data Mining passou 

a ser possível realizar uma abordagem determinística na formulação destes problemas, 

vantagem que até então não era possível recorrendo a outros tipos de modelos (Fayyad, et al., 

1996). 

As técnicas de Data Mining mais utilizadas na resolução de problemas decorrentes das 

Geociências são os sistemas de decisão baseados em Redes Neuronais (Artificial Neural 

Networks) devido à sua capacidade de desenvolvimento de modelos para resolver problemas de 

natureza não-linear. Aplicado ao comportamento de maciços rochosos, este sistema possibilita 
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Figura 27 – Conjunto de técnicas englobados no processo de KDD (adaptado de Fayyad, et al., 1991). 
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a consideração de todos os parâmetros que o influenciam caso exista número suficiente de 

dados para completar as várias fases de criação do algoritmo (Zhang, et al., 1991). 

2.3.3.1. Redes Neuronais (Artificial Neural Networks) 

Um sistema de Redes Neuronais consiste num modelo matemático digital do cérebro humano 

que engloba uma vasta rede de neurónios interconectados e, contrariamente aos tradicionais 

modelos matemáticos, encontra a solução para um problema através de um conjunto de dados 

de treino (Mert et al., 2011). Este sistema compreende um conjunto de neurónios com valores 

de entrada (inputs), um ou mais conjuntos de neurónios nas camadas ocultas e ainda um 

conjunto com valores de saída (outputs). Cada neurónio com 𝑛 valores de entrada calcula um 

valor de saída 𝑎 (Equação 8). 

𝑎 = 𝑓(∑𝑤𝑖𝑝𝑖 + 𝑏

𝑛

𝑖=1

) [8] 

Em que 𝑝𝑖 é o valor de entrada do neurónio i, b o valor do desvio e f a função de ativação. A cada 

um dos elementos de conexão da rede (neurónios) é atribuído um peso ponderado wi, sendo o 

peso atribuído a cada um dos neurónios tanto maior quanto maior for a influência que esse 

mesmo fator pratica no processo em questão.  

Na Figura 28 encontra-se a metodologia englobada por cada uma das três etapas que englobam 

a criação do modelo, sendo que a etapa de treino compreende a construção do modelo com 

base nos valores da amostra, dos valores esperados e da introdução de outros parâmetros de 

treino com influência no comportamento do conjunto de dados inicial. De seguida segue-se a 

etapa de teste na qual é aferida a validez do modelo, sendo que se for inválido se procede à 

alteração dos parâmetros de treino adicionais para a construção do modelo. Se este for válido 

procede-se, por fim, à etapa de validação na qual é testado o modelo treinado com novos dados 

para verificar se se obtêm os valores esperados com a sua aplicação. Esta última etapa permite 

avaliar o desempenho do modelo através de alguns parâmetros estatísticos tais como o Erro 
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Figura 28 - Metodologia para a criação de um modelo de redes neuronais (adaptado de Wang 

et al. (2005). 
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Quadrático Médio (Root Mean Square Error – RMSE), o Erro Absoluto Médio (Average Absolute 

Error – AAE) e o coeficiente de determinação (R²) (Hussain, et al., 2016). 

O aspeto mais atrativo da utilização destes sistemas relaciona-se com as características de 

processamento de dados que possuem tais como a não-linearidade, a robustez, a capacidade 

de ganhar conhecimento através da aprendizagem, de tratar informação bastante dispersa e com 

ruído e, por fim, a capacidade de generalização. Este tipo de sistemas consegue aferir soluções 

corretas para problemas precisos e imprecisos através de dados experimentais e observações 

de campo (Sonmez, et al., 2006). 

Relativamente aos problemas propostos pela Engenharia de Minas, dos sistemas de redes 

neuronais, o modelo mais utilizado é o Back Propagation Model (Zhang, et al., 1991; Huang & 

Wanstedt, 1998; Wang, et al., 2005; Ferid, 2018). Com este modelo é possível desenvolver um 

algoritmo de aprendizagem autónoma que propaga o erro do sinal da última camada para a 

inicial, permitindo que os pesos e desvios sejam ajustados como função da propagação do erro 

(Rafiai & Jafari, 2011). Na Figura 29 encontra-se um exemplo de um modelo deste tipo com vista 

ao cálculo da tensão principal máxima de rotura. 

Rafiai & Jafari (2011) determinaram o valor da resistência à compressão uniaxial, σc, da tensão 

principal mínima, σ3, e da tensão principal máxima, σ1, para sete diferentes tipos de rochas. 

Posteriormente, e com base nestes valores, os autores criaram um modelo de redes neuronais 

(Figura 29) que fornecia o valor de σ1. Por fim, foi possível comparar os valores obtidos com os 

esperados e assim avaliar o desempenho do algoritmo criado. 

Outro exemplo da utilização deste algoritmo nas Geociências encontra-se na Figura 30, na qual 

é proposta uma solução para avaliar a estabilidade de um talude numa província do Oeste da 

China, cujo maior problema são os proeminentes deslizamentos de terras decorrentes da 

elevada precipitação, através da criação de um sistema de redes neuronais seguindo o modelo 

de Back Propagation. 
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Figura 29 – Arquitetura de um sistema de redes neuronais (adaptado de Rafiai & Jafari, 2011). 

Camada 

oculta 

Camada de valores 

de saída 

Valor de 

saída 



35 

 

O modelo apresentado na Figura 30 utiliza cinco parâmetros como valores de entrada 𝑥𝑖, são 

eles a altura e inclinação do talude, a coesão, o peso volúmico e o ângulo de atrito. Neste caso, 

Wang, et al. (2005) fizeram uma seleção de parâmetros, dividindo os fatores que influenciam a 

estabilidade geomecânica em causas internas e causas externas. Os principais parâmetros 

internos a influenciar a estabilidade do talude são as características e propriedades 

geomorfológicas do material geológico, tais como o ângulo de atrito, coesão, peso volúmico e 

condições de carga do mesmo. As causas externas (triggers), na sua generalidade, constituem 

fenómenos naturais tais como terramotos, monções e o fenómeno de erosão. Neste caso, os 

autores afirmam que o parâmetro com mais influência na estabilidade do talude é a quantidade 

e intensidade de precipitação (monções) e, por isso, a este é atribuído um peso superior ao dos 

restantes fatores, cujos parâmetros internos determinantes são o atrito e a coesão dos solos. Por 

fim, é também calculado o fator de segurança necessário para garantir a estabilidade do talude 

através da técnica do Equilíbrio Limite. 

No caso da análise de estabilidade de um maciço rochoso sujeito a exploração subterrânea, o 

processo de seleção dos parâmetros passaria por determinar as atividades/fatores que 

influenciam a mesma e, consequentemente, os parâmetros/características geomorfológicos 

diretamente afetados. 

Devido ao longo processo de “treino” deste tipo de algoritmo, a sua utilização revela-se apenas 

compensatória quando aplicada a um número de observações muito vasto. A utilização deste 

modelo associado a uma quantidade reduzida de amostras pode provocar um enviesamento de 

dados. 

  

Figura 30 – Exemplo de utilização do Back Propagation Model para aferir a estabilidade e o fator de 

segurança de um talude (adaptado de Wang, et al., 2005). 
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3. Caso de Estudo 

3.1. Mina de Aljustrel 

A história associada a esta região mineira inicia-se na época do Império Romano. A Vila de 

Aljustrel tomava nessa época o nome de Vipasca e era um dos mais importantes polos deste 

Império, contribuindo significativamente para o aumento da sua riqueza associada à exploração 

de metais. Foram encontrados vestígios de exploração de ferro, ouro, pirite e calcopirite, 

existindo estruturas mineiras datadas dessa época tanto à superfície como em profundidade.  

Pouco se sabe sobre a exploração destas minas até meados do século XX, altura em que a 

concessão mineira se encontrava a cargo das Pirites Alentejanas S.A. Nesta altura, como o nome 

indica, era explorada pirite para o fabrico de ácido sulfúrico, utilizado na indústria química. Esta 

empresa termina a sua laboração em 1993, abandonando por completo a exploração desta mina. 

Em 2001, com a sua aquisição pela empresa canadiana EuroZinc Mining Corporation, dá-se 

início à exploração de Zinco no jazigo de Feitais. As minas de Aljustrel ficaram sob a posse desta 

empresa até 2009, ano em que foi vendida a uma firma portuguesa, alterando a sua designação 

para ALMINA-Minas do Alentejo S.A., encontrando-se em laboração até ao momento 

(http://www.mun-aljustrel.pt/menu/114/historia-da-mineracao.aspx, acedido a 16/05/2018). 

A ALMINA – Minas do Alentejo S.A. é uma empresa de capitais portugueses fundada em 2008. 

Esta é a concessionária do couto mineiro de Aljustrel, contrato cedido pelo Estado Português, e 

tem como principal objetivo a extração e produção de concentrados de Zinco e Chumbo. Esta foi 

já responsável pela exploração de concentrados de Cobre até ao final do ano de 2017. A 

empresa tem uma enorme relevância na economia da vila de Aljustrel, criando cerca de 500 

postos de trabalho (www.almina.pt, acedido a 20/12/2018).  

3.1.1. Enquadramento geográfico  

Aljustrel, onde se situa o couto mineiro, localiza-se a Sul de Portugal, mais especificamente no 

distrito de Beja, concelho de Aljustrel.  

O Couto Mineiro de Aljustrel engloba-se na Faixa Piritosa Ibérica, concretamente na zona de 

separação entre a Ossa-Morena e a Zona Sul Portuguesa. Esta estrutura consiste numa 

província metalogénica onde se encontram dispersas algumas das maiores massas de sulfuretos 

do mundo incluindo Rio Tinto, Neves-Corvo e Aljustrel (Oliveira, et al., 2014). 

3.1.2. Enquadramento geológico 

A Mina de Aljustrel localiza-se na zona Ocidental da Faixa Piritosa Ibérica e engloba na sua 

concessão, com um total de 5.2 km², cinco massas de sulfuretos, nomeadamente:  

S. João, Moinho, Algares, Estação e Feitais, constituindo uma reserva de, aproximadamente, 

300 milhões de toneladas de sulfuretos maciços (Oliveira, et al., 2014). 
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Os cinco depósitos inseridos na concessão, apresentados na Figura 31, encontram-se 

delimitados por falhas, denunciando a sua possível origem em ambiente hidrotermal. Estes são 

constituídos maioritariamente por pirite (> 70%), apresentando quantidades menos significativas 

de calcopirite, esfalerite, galena e arsenopirite (documentação interna – ALMINA- Minas do 

Alentejo S.A.). 

Destas cinco massas de sulfuretos apenas o jazigo de Feitais se encontra em exploração 

atualmente. Sabe-se que os jazigos de S. João e de Algares foram já explorados, tanto para a 

extração de pirite como de calcopirite. Em relação ao jazigo do Moinho, a sua exploração 

terminou no início do ano de 2018, com o término da exploração de Cobre pela empresa. 

Atualmente, apenas o jazigo de Feitais se encontra em laboração e os metais em exploração 

são o Zinco e o Chumbo, como subproduto, através da extração e tratamento da esfalerite. 

O Jazigo de Feitais constitui a maior massa lenticular incluída nesta concessão mineira e uma 

das maiores da Faixa Piritosa Ibérica, sendo também o jazigo no qual se centraram os trabalhos 

decorrentes deste trabalho.  

3.1.2.1. Jazigo de Feitais 

O jazigo de Feitais, representado na Figura 32, encontra-se em exploração desde o ano de 2001 

e apresenta um desenvolvimento de cerca de 600 m de profundidade. Este é constituído por 

sulfuretos maciços e stockwork, e tem aproximadamente 1000 m de comprimento, 800 m de 

largura e 150 m de espessura. 

  

Figura 31 - Massas minerais inseridas no Couto Mineiro de Aljustrel (documentação 

interna-ALMINA-Minas do Alentejo S.A.). 
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A zona situada a teto da mineralização é constituída sobretudo por rochas vulcano-sedimentares 

essencialmente cherte, jaspe, argilito e riólito. Os sulfuretos maciços estendem-se desde os 

níveis mais superficiais até 700 m de profundidade e podem ser identificados, longitudinalmente, 

ao longo de mais de 700 m. A unidade de sulfuretos maciços engloba a fácies zincífera, pirítica 

e cuprífera, sendo que a zona economicamente explorável, rica em Zinco, se distribui pelos 

sulfuretos maciços zincíferos. A muro da zona mineralizada o maciço rochoso é constituído por 

rochas de origem vulcânica, essencialmente riólitos. Esta zona encontra-se delimitada pelo 

aparecimento da falha de muro de Feitais, estrutura que indicia o início da zona de stockwork. 

O ataque da exploração do jazigo dá-se a muro da mesma, pela zona de Cobre, mais 

especificamente de stockwork, uma zona extensa e rica em cobre que assinala as condutas 

hidrotermais ao longo das quais os fluidos quentes, ricos em metais, ascenderam à superfície 

para formar as massas de sulfuretos sobrejacentes (Ferreira, 2015). O tipo de desenvolvimento 

existente deve-se ao aproveitamento dos acessos e infraestruturas construídas para a 

exploração de Cobre (Figura 33). 

 

 

Figura 32 - Localização e enquadramento geológico do jazigo de Feitais (documentação interna - 
ALMINA - Minas do Alentejo S.A.). 

Figura 33 - Layout piso 350 da mina de Feitais (AutoCAD, 2019). 
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Relativamente ao layout dos pisos do jazigo de Feitais, estes apresentam uma disposição 

semelhante entre eles, dividindo-se em três painéis: painel Norte, Central e Sul, representados 

na Figura 33. 

3.1.3. Método de Desmonte 

O método de desmonte em estudo neste trabalho consiste no método de bancadas com 

enchimento com a exploração de bancadas transversais e longitudinais ao jazigo. 

Este método, sendo um método de desmonte por subníveis, inicia-se com a abertura de uma 

galeria de acesso ao minério (GAM), de dimensões 5x5m no nível superior e outra no nível 

inferior. Na Tabela 5, encontra-se esquematizada a sequência de desenvolvimento das 

bancadas.  

Tabela 5 - Desenvolvimento de uma bancada pelo método de Bancadas com enchimento no jazigo de Feitais. 

Após a realização da slot procede-se ao desmonte da bancada, por meio de furação ascendente 

e descendente. A partir do nível inferior realiza-se furação ascendente, de forma a desmontar 

uma parte do material e, de seguida, realiza-se furação descendente para remover o material 

remanescente. A inclinação da bancada encontra-se dependente da geometria do jazigo, sendo 

na maioria dos casos de aproximadamente 75º. O comprimento da bancada encontra-se 

dependente da extensão da massa mineralizada, sendo ajustada a cada caso. 

O método de desmonte por bancadas com enchimento utilizado no jazigo de Feitais segue uma 

determinada sequência. Esta inicia-se com o desmonte das bancadas assinaladas a vermelho 

na Figura 34, que constituem as bancadas primárias, sendo as primeiras a serem exploradas. 

a) 

 

Criação de galerias de acesso ao minério, 

perpendiculares à orientação do jazigo, com dimensão 

5x5m espaçadas verticalmente de 35m. 

b) 

 

Alcançado o comprimento da massa mineralizada com 

o desenvolvimento das galerias superior e inferior, 

procede-se ao alargamento das mesmas, 5m para cada 

lado, perfazendo uma largura de 15m. 

c) 

 

Terminado o alargamento das galerias, procede-se à 

criação da slot e, de seguida, ao desmonte da bancada. 

A altura de uma bancada é de 35 metros e de um 

desmonte de 40 metros. Devido à inclinação 

apresentada pelo jazigo, as bancadas costumam 

apresentar uma inclinação de 75º. 
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Finda a exploração das bancadas primárias, procede-se ao desmonte das bancadas 

secundárias. A sequência geral de exploração dá-se em sentido ascendente. 

Nas bancadas primárias é utilizada pasta de enchimento (pastefill) como tipo de enchimento, que 

consiste numa mistura entre cimento (≈6%) e rejeitados, enquanto nas bancadas secundárias é 

apenas colocado escombro. Porém, na eventualidade de se verificar escassez de escombro para 

o enchimento das bancadas secundárias é utilizada, para essa finalidade, pasta de enchimento 

com menor quantidade de cimento (cerca de 1 a 2%) para garantir a lubrificação das linhas de 

transporte. 

Figura 34 - Sequência de desmonte de bancadas primárias e secundárias no jazigo de Feitais 
(Almeida, 2019). 

Enchimento - pastefill 

Escombro 
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4. Metodologia 

A metodologia utilizada para a realização deste estudo compreende três principais estágios que 

visam avaliar a estabilidade geotécnica de bancadas com 15m de largura e 40m de altura. No 

decorrer da análise numérica realizou-se ainda o estudo comparativo da modelação das tensões 

induzidas, dos deslocamentos totais e do fator de segurança das bancadas com 15m de largura 

e 40m de altura (cenário 2) com a análise de bancadas com 12m de largura e 20m de altura 

(cenário 1) que constituíam a geometria das bancadas praticada até ao ano de 2018 (Figura 35). 

4.1. Classificação do maciço rochoso 

O primeiro passo para a avaliação da estabilidade do maciço rochoso passa pela recolha de 

dados inerentes às propriedades do material rochoso e das descontinuidades que o constituem, 

por meio de cartografia geotécnica.  

Os locais em que se realizaram os levantamentos distribuem-se pelos pisos 230, 270, 310, 350, 

370, 410, 430 e 450 e pelo painel Norte, Central e Sul do jazigo de Feitais. Estes locais foram 

selecionados com o objetivo de a sua localização ser o mais homogénea possível e, desta forma, 

os resultados obtidos serem representativos das características do jazigo. 

A cartografia geotécnica realizou-se através da técnica de window mapping e os locais 

escolhidos para os levantamentos geotécnicos foram as galerias já abertas de acesso a 

desmontes. Realizou-se um total de 34 levantamentos distribuídos pela massa mineralizada 

(sulfureto maciço – Msx) e pela rocha encaixante (R.E.), cuja configuração se encontra 

apresentada na Tabela 6. 

 

Cenário 1 

 

75º 

12 m 

2
0

 m
 

15 m 

4
0

 m
 

Cenário 2 

Figura 35 - Geometria das bancadas proposta pelo cenário 1 e pelo cenário 2. 
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Tabela 6 - Locais de realização dos levantamentos geotécnicos no jazigo de Feitais. 

 

 

 

 

 

 

 

A inclinação e direção das descontinuidades são aferidas in situ com o auxílio de uma bússola 

enquanto os restantes parâmetros, nomeadamente a rugosidade, espaçamento, alteração, 

preenchimento e abertura, são obtidos através da análise visual do maciço rochoso. 

Utilizou-se o software DIPS 7.0, descrito no subcapítulo 2.1.2., para a representação gráfica da 

direção e inclinação das descontinuidades, medidas com a bússola através de uma projeção 

estereográfica. Na Figura 36 encontra-se o levantamento geotécnico do desmonte F270SZ066 

(painel Sul, piso 270), que servirá como exemplo. Os levantamentos geotécnicos dos restantes 

casos analisados encontram-se no Anexo A. 

Os valores médios para a inclinação e direção de cada família (1m e 2m) são obtidos utilizando 

o comando Mean Set Values e são calculados pelo próprio programa, tendo em conta o conjunto 

de valores de inclinação e direção da inclinação inseridos como valores de entrada.  

 Painel 

Prof. (m) Norte Central Sul 

230  Msx (1)  

270  
Msx (3) 
R.E. (1) 

Msx (2) 
R.E. (1) 

290    

310 
Msx (2) 
R.E. (1) 

 
Msx (2) 
R.E. (1) 

330    

350 Msx (2) Msx (2) 
Msx (1) 
R.E. (1) 

370 Msx (1) Msx (1)  

390    

410  
Msx (2) 
R.E. (2) 

Msx (3) 
R.E. (1) 

430 Msx (1)   

450  Msx (1) 
Msx (1) 
R.E. (1) 

Figura 36 - Projeção estereográfica dos dados obtidos pelo levantamento geotécnico no F270SZ066. 
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Na projeção estereográfica da Figura 36 é apresentada ainda a orientação da galeria na qual foi 

realizado o levantamento, de forma a facilitar a visualização da interação das famílias de 

descontinuidades e da galeria. No exemplo abordado a direção da galeria é de 45º N (Figura 37) 

traduzindo-se na rede estereográfica por Trend/Plunge = 45/0º.  

A designação utilizada para a análise da orientação das famílias nos sistemas de classificação 

geomecânicos vai de “a”, que corresponde a uma orientação “Muito favorável” tendo em conta a 

direção de avanço da galeria até “e” que traduz uma orientação “Muito desfavorável” (Tabela 7), 

cujos parâmetros analisados são os utilizados para avaliar o efeito da orientação da direção e 

inclinação das descontinuidades propostos por Bieniawski (1989). 

Tabela 7 - Efeito da orientação e da inclinação das descontinuidades no cálculo do RMR (adaptado de Bieniawski, 

1989). 

Efeito da orientação da direção e da inclinação das descontinuidades 

Direção perpendicular ao eixo da galeria Direção paralela ao eixo da galeria 

Inclinação 0-

20º 

Abertura da galeria no sentido da 
escavação 

Abertura da galeria no sentido 
inverso da escavação 

Inclinação 45-90º 
Inclinação 

20-45º 

Inclinação 45-90º 
Inclinação 

20-45º 

Inclinação 

45-90º 

Inclinação 20-

45º 

a- Muito favorável b-Favorável c-Razoável d-Desfavorável e-Muito desfavorável c-Razoável c-Razoável 

Na Tabela 8 é possível verificar as características de orientação das duas famílias de 

descontinuidades obtidas no levantamento realizado no F270SZ066. Tendo em conta os seus 

valores de inclinação e a direção das mesmas relativamente à galeria (fator direção) é possível 

concluir que, ainda que ambas apresentem uma direção paralela à galeria, a família 79/173 é a 

que constitui uma maior preocupação relativamente à estabilidade. Por esta razão, para todos 

os cálculos necessários a partir deste momento, as propriedades utilizadas são as inerentes a 

esta família de descontinuidades.  

45º 

N 

Figura 37 - Localização e orientação do local de realização do levantamento geotécnico, na bancada 

F270SZ066 (documentação interna – ALMINA – Minas do Alentejo S.A.). 

 F270 
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Tabela 8 - Características de inclinação e direção das famílias de descontinuidades num levantamento geotécnico 

(F270SZ066). 

 
Família Direção 

Direção da 
inclinação 

Strike Direção Fator direção Análise  

F270SZ066 

1 43 310 NW 40 NE SW Direção paralela c Razoável 

2 79 173 SE 263 SW NE Direção paralela e 
Muito 

desfavorável 

Encontrada a família de descontinuidades mais crítica relativamente à orientação da escavação, 

é então nessa que a análise se vai focar e a qual vai ser tida em conta no cálculo dos fatores 

integrantes de Q, RMR, MRMR 1990 e MRMR 2000 (Tabela 9). 

Tabela 9 - Parâmetros inerentes à determinação da qualidade do maciço rochoso (F270SZ066). 

RQD Jn Jr Ja Jw Q Qualidade    

85 6 1,5 1 1 8,52 Razoável    

RQD Espaç. Continuidade Abertura Rugosidade Enchimento Alteração RMR Qualidade  

17 8 4 4 0 6 6 60 Razoável  

RMR (L) IRS Espaçamento 
Condição 

descotinuidades 
Alteração Orientação 

Tensões 
induzidas 

Detonação MRMR 1990 Qualidade 

47 18 7 22 0,88 0,7 1,2 0,94 47 Razoável 

IRS Preench. E. Dureza ff/m RBS Espaçamento 
Cond. 
desc. 

RMR 
(L&J) 

Alteração Orientação 

171 - - 5 24 12 26 62 0,88 0,8 

T. 
induzidas 

Água/Gelo Detonação MRMR 2000 Qualidade     

1,2 1 0,94 49 Razoável     

Este processo repete-se para todos os casos analisados e os dados a estes referentes 

encontram-se no Anexo B. 

4.2. Análise Numérica 

É necessário proceder à análise numérica para alcançar os resultados pretendidos através da 

utilização do software RS², previamente introduzido no subcapítulo 2.2.3.2.2.  

O primeiro passo prende-se com a criação da escavação e da sua envolvente recorrendo ao 

comando Boundaries > Add Excavation e, de seguida, ao comando Boundaries > Add External 

para criar a fronteira externa máxima à qual se estende a análise. Utilizou-se uma fronteira 

externa quadrangular do tipo “caixa” (box) com um fator de expansão = 3, fator esse que 

determina a distância à qual a fronteira externa é projetada relativamente à fronteira da 

escavação e depende das dimensões da mesma, ou seja, neste caso o rácio entre as dimensões 

da escavação e da fronteira externa é 3 (https://www.rocscience.co m/help/rs2/phase2_mod 

el/Add_External_Boundary.htm, acedido a 15/03/2019). 

Após a criação da envolvente, procede-se à caracterização e aplicação da malha de elementos 

finitos na mesma. As características arbitradas para a malha encontram-se na Figura 38. 
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A malha escolhida é uma malha de nós triangulares com um número total de 60 nós e um fator 

de graduação de 0.1. O fator de graduação (gradation factor) consiste no rácio entre o 

comprimento médio dos nós de discretização das fronteiras da escavação e o comprimento dos 

elementos discretizados da fronteira externa, a uma distância máxima das fronteiras da 

escavação (https://www.rocscience.com/help/rs2/phase2_model/Graded_Mesh.htm, acedido a 

13/03/2019).  

De seguida procede-se à introdução do estado de tensão in situ, sendo necessário em primeiro 

lugar proceder à sua caracterização. O desenvolvimento vertical no jazigo de Feitais em 2010 

encontrava-se à cota -330m e, por esta razão, os valores utilizados para o estado de tensão in 

situ, para pisos mais profundos, baseiam-se no estudo desenvolvido por Ferreira (2015), 

apresentado na Tabela 10. Ferreira (2015) determinou o estado de tensão para pisos mais 

profundos do jazigo de Feitais através da regressão linear dos resultados obtidos pela técnica 

SFJ (Figura 39). Estes valores foram introduzidos no software RS² para a determinação do novo 

estado de tensão. 

Visto que a componente da tensão de maior magnitude é a vertical 𝜎𝑣, conclui-se que a tensão 

induzida principal máxima, 𝜎1, é também referente à componente vertical do estado de tensão.  

Caracterizado o estado de tensão in situ, revela-se necessária a introdução dos valores de σv e 

σh no RS2 bem como da orientação da galeria e da aplicação de tensões (Figura 40). Em primeiro 

lugar é necessário definir a orientação da galeria/bancada (Tunnel Orientation) em que se realiza 

 Tabela 10 - Estado de tensão in situ do jazigo de 

Feitais (adaptado de Ferreira, 2015). 

Nível 𝝈𝒗 [MPa] 
𝝈𝒉 

[MPa] 

230 5.72 3.20 

270 6.37 2.95 

310 7.30 3.94 

330 8.44 4.66 

350 8.55 4.48 

370 9.04 4.74 

390 9.53 4.99 

410 10.02 5.25 

430 10.51 5.51 

450 11.00 5.77 

470 11.49 6.03 
 

Figura 38 - Caracterização da malha de elementos finitos (RS2). 

Figura 39 - Estado de tensão in situ do jazigo de Feitais 
(Ferreira, 2015). 
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a análise que neste caso apresenta uma orientação de 45ºN. De seguida introduzem-se as três 

componentes do estado de tensão (Stress Orientation). No caso em estudo não se conhece a 

tensão σ2 e o valor para esta é arbitrado pelo próprio software, visto que o seu valor não interfere 

com o cálculo da distribuição das grandezas realizado. Por último, ao recorrer ao comando 

Compute, o programa infere as componentes do estado de tensão tendo em conta a sua 

orientação (Plane Strain Principal Stresses). 

Procede-se, de seguida, à parametrização das características mecânicas do maciço rochoso 

através do comando Properties > Define Materials. Estes dados foram fornecidos pela Almina – 

Minas do Alentejo S.A. e encontram-se na Tabela 11. 

Tabela 11 - Parâmetros geomecânicos do maciço rochoso. 

Ângulo de atrito 37.0º 

Coesão 0.30 MPa 

Coeficiente de Poisson 0.27 

Módulo de Young 21.0 GPa 

A análise no RS² realiza-se considerando o maciço rochoso como um material isotrópico e tendo 

em conta o critério de rotura de Mohr-Coulomb. 

Completa a caracterização do maciço rochoso e da escavação, procede-se à análise numérica 

do mesmo e, para que tal seja possível, utiliza-se o comando Analysis > Compute e, de seguida, 

o comando Analysis > Interpret. Este último comando abre a extensão RS² Interpret do mesmo 

programa, cuja funcionalidade passa pela modelação dos parâmetros pretendidos, 

nomeadamente 𝜎1, 𝜎3, deslocamentos totais e fator de segurança. 

4.3. Análise Empírica 

A recolha de dados para a análise empírica ocorreu nos pisos de futura exploração: 230, 270, 

310, 350, 370, 410 e 450m de profundidade, no minério (sulfureto maciço) e na rocha encaixante 

(riólitos) e a análise empírica realizou-se através do Método do Gráfico de Estabilidade. 

De forma a realizar a análise tridimensional da bancada é necessário proceder ao cálculo do raio 

hidráulico da coroa, dos hasteais e do topo da bancada, descrito pela Equação 9. 

Figura 40 - Parâmetros a introduzir para 
caracterizar o estado de tensão in situ (piso 270). 
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𝑅𝐻 =
á𝑟𝑒𝑎

𝑝𝑒𝑟í𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜
=

𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙 ∗ 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑢𝑟𝑎 𝑜𝑢 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

2 ∗ (𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙 + 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑢𝑟𝑎 𝑜𝑢 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜)
 [9] 

A altura real da bancada, presente no cálculo dos raios hidráulicos, é a altura efetiva tendo em 

conta a inclinação de 75º que a bancada apresenta, perfazendo 41.41m de altura (Figura 41). 

O layout standard das bancadas transversais e longitudinais do jazigo de Feitais segue o modelo 

apresentado nas Figuras 40 a) e b), tendo em conta a inclinação da massa mineralizada que é 

de 75º e ainda a inclinação da soleira da bancada de 1º para promover a escorrência de águas 

e lamas. 

Para proceder ao cálculo do N’ é necessário realizar a caracterização da bancada em análise, 

podendo apresentar o layout apresentado nas Figura 41 a) e b). Na Tabela 12 apresenta-se a 

parametrização da bancada F270SZ066 que serve para exemplificar o procedimento utilizado. 

Tabela 12 – Parâmetros de caracterização do desmonte F270SZ066. 

Desmonte 270SZ066 

Comprimento Total (m) 36.00 

Largura (m) 15.00 

Altura vertical (m) 40.00 

Altura real (m) 41.41 

Inclinação soleira (°) -1.00 

Nivel de mina 270 

Após proceder à caracterização da câmara de desmonte, mostra-se necessário entrar em 

consideração com os parâmetros integrantes no processo de cálculo do número de estabilidade, 

N’, sendo que se encontra na Tabela 13 uma exemplificação desse processo. 

  

75º 

41,41m 
1º 

Figura 41 – Layout típico de uma bancada transversal (a) e longitudinal (b) no jazigo de Feitais.. 

a) b) 
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Tabela 13 - Estimação dos parâmetros do maciço rochoso, integrantes no cálculo de N' (F270SZ066). 

 Sulf. Maciço 

Extensão litológica (m) 36.0 

R.Q.D. 85.0 

Jn 6.0 

Jr 1.5 

Ja 1.0 

RCU (Mpa) 171,0 

σ máx (Mpa) 14.0 

Strike da familia de descontinuidades critica 56,0 

Azimute do desmonte(°)/Hangingwall(°) 45.0 

Inclinação do desmonte (°) 75.0 

Inclinação da desc. Critica (°) 79.0 

É então possível proceder ao cálculo de N´ e do raio hidráulico, tanto da coroa como dos hasteais, 

sendo os resultados presentes na Tabela 14 e na Figura 42 os obtidos para a F270SZ066. O 

cálculo do número de estabilidade para as bancadas em análise e os parâmetros utilizados para 

o seu cálculo encontram-se no Anexo C. 

Por fim, introduzem-se os valores do número de estabilidade N’ e do raio hidráulico obtidos, tanto 

para a coroa como para os hasteais e, desta forma, avalia-se a condição de estabilidade da 

bancada. 

  

 Coroa Hasteais 

Q’ 21.25 

Fator A 1.00 

Fator B 0.36 

Fator C 6.45 3.10 

N’ 34.25 23.72 

R.H. (m) 5.66 10.90 

0,1
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Figura 42 - Gráfico de estabilidade referente à coroa e 
hasteais F270SZ066. 

Tabela 14 – Cálculo de N´e raio hidráulico 
de uma bancada (F270SZ066) 



49 

 

5. Resultados e Discussão 

5.1. Classificação do maciço rochoso 

A utilização de sistemas de classificação geomecânicos neste trabalho, nomeadamente Q, RMR, 

MRMR (1990) e MRMR (2000), prende-se com o objetivo de descrever qualitativamente o maciço 

rochoso. 

A análise e zonamento relativo à qualidade dos sulfuretos maciços encontra-se na Tabela 15. 

Tabela 14 - Classificação do maciço rochoso (sulfureto maciço). 

Painel Piso Frente Q Qualidade RMR Qualidade 
MRMR 
1990 

Qualidade 
MRMR 
2000 

Qualidade 

Central 230 SZ053 17,7 Bom 65 Bom 50 Razoável 70 Bom 

Central 270 SZ042/44 8,52 Razoável 68 Bom 50 Razoável 43 Razoável 

Sul 270 SZ072 4,1 Razoável 52 Razoável 45 Razoável 48 Razoável 

Central 270 SZ050 18,17 Bom 66 Bom 61 Bom 54 Razoável 

Sul 270 SZ066 8,52 Razoável 60 Razoável 42 Razoável 49 Razoável 

Central 270 SZ057 9,19 Razoável 63 Bom 60 Razoável 49 Razoável 

Norte 310 SZ032 2,18 Fraco 55 Razoável 37 Fraco 40 Fraco 

Norte 310 SZ026 7,86 Razoável 61 Bom 47 Razoável 41 Razoável 

Sul 310 SZ074 15,06 Bom 63 Bom 42 Razoável 52 Razoável 

Sul 310 SZ068 15,06 Bom 62 Bom 47 Razoável 49 Razoável 

Norte 350 SZ032 4,26 Razoável 58 Razoável 43 Razoável 37 Fraco 

Central 350 SZ046 6,88 Razoável 62 Bom 42 Razoável 44 Razoável 

Central 350 SZ052 3,44 Fraco 62 Bom 39 Fraco 60 Bom 

Sul 350 SZ068 17,04 Bom 67 Bom 49 Razoável 52 Razoável 

Norte 350 GAM-NE 18,36 Bom 66 Bom 46 Razoável 60 Bom 

Norte 370 GAM-ND 17,06 Bom 64 Bom 47 Razoável 58 Razoável 

Norte 370 GAM-NE 18,36 Bom 77 Bom 49 Razoável 63 Bom 

Sul 410 SZ066 1,19 Fraco 44 Razoável 30 Fraco 27 Fraco 

Sul 410 SZ063 1,8 Fraco 41 Razoável 30 Fraco 34 Fraco 

Sul 410 SZ060 4,26 Razoável 56 Razoável 46 Razoável 39 Fraco 

Central 410 SZ040 8,84 Razoável 59 Razoável 48 Razoável 50 Razoável 

Central 410 SZ048 8,86 Razoável 62 Bom 45 Razoável 50 Razoável 

Norte 430 SZ023 4,42 Razoável 60 Razoável 50 Razoável 51 Razoável 

Central 450 SZ042 14,25 Bom 65 Bom 42 Razoável 40 Razoável 

Sul 450 SZ062 28,56 Bom 68 Bom 51 Razoável 63 Bom 

Observando os resultados da Tabela 15, é possível verificar que a qualidade da rocha analisada 

apresenta maioritariamente zonas de qualidade razoável a boa, sendo as zonas de fraca 

qualidade residuais. Relativamente à classificação do maciço através dos diferentes sistemas 

verifica-se que, comparativamente aos restantes, o RMR “traduz” um maciço rochoso de 

qualidade superior à média não sinalizando nenhuma zona de fraca qualidade. Já o Q, o MRMR 

(1990) e o MRMR (2000) fornecem uma classificação mais heterogénea, apontando não só 

zonas de qualidade razoável e boa mas ainda de fraca qualidade. É ainda importante verificar 

que a classificação fornecida pelo MRMR (1990) traduz um decréscimo da qualidade do maciço 

rochoso, apontando apenas para uma zona de qualidade boa. Por fim, é ainda possível observar 

a semelhança verificada na incidência das zonas de fraca qualidade do maciço fornecidas pelo 

Q e pelo MRMR (1990). 
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As análises realizadas à rocha encaixante (riólitos), constituintes do topo da bancada, 

encontram-se apresentadas na Tabela 16. 

Tabela 15 - Classificação do maciço rochoso (riólitos). 

Painel Piso Frente Q Qualidade RMR Qualidade 
MRMR 
(1990) 

Qualidade 
MRMR 
(2000) 

Qualidade 

Central 270 SZ072 5,49 Razoável 54 Razoável 28 Fraco 30 Fraco 

Central 270 SZ050 6,13 Razoável 56 Razoável 35 Fraco 36 Fraco 

Sul 310 SZ074 3,2 Fraco 50 Razoável 37 Fraco 35 Fraco 

Sul 310 SZ034 6,12 Razoável 58 Razoável 41 Razoável 35 Fraco 

Sul 350 SZ068 2,4 Fraco 53 Razoável 32 Fraco 26 Fraco 

Central 410 SZ040 2,89 Fraco 54 Razoável 33 Fraco 27 Fraco 

Central 410 SZ052 5,8 Razoável 58 Razoável 35 Fraco 30 Fraco 

Sul 410 SZ060 9,6 Razoável 56 Razoável 28 Fraco 38 Fraco 

Norte 450 GAM-N 4,65 Razoável 53 Razoável 33 Fraco 33 Fraco 

Sul 450 SZ060 4,6 Razoável 60 Razoável 35 Fraco 30 Fraco 

Pela Tabela 16 é possível observar que os resultados obtidos através dos sistemas Q e RMR 

traduzem uma rocha de qualidade razoável com zonas pontuais de fraca qualidade. Os dados 

obtidos pelo MRMR (1990), pelo contrário, traduzem uma rocha de fraca qualidade com algumas 

zonas de qualidade razoável e os resultados fornecidos pelo MRMR (2000) traduzem uma rocha 

de fraca qualidade, não indicando nenhum local em que esta seja superior.  

Este fenómeno pode dever-se ao facto de os MRMR (1990 e 2000) aplicarem ajustes relativos à 

orientação das descontinuidades, à taxa de alteração da rocha, aos danos provocados pelos 

disparos e ainda ao efeito das tensões induzidas na escavação e, por fim, pelo facto de entrarem 

em consideração com o efeito de escala. Para os ajustes referentes às tensões induzidas e ao 

efeito dos danos provocados pelos disparos no maciço rochoso foram utilizados valores 

aconselhados pela empresa. Face ao efeito das tensões induzidas atribuiu-se um ajuste de 120% 

justificado pelo facto de as mesmas serem de natureza compressiva e, relativamente ao efeito 

da detonação no maciço, utilizou-se um ajuste de 94%. O valor atribuído aos ajustes face à taxa 

de alteração da rocha e orientação das descontinuidades é variável e encontra-se dependente 

das características observadas in situ. 

No caso em estudo, a introdução destes ajustes na classificação do maciço rochoso, através da 

utilização de MRMR (1990) e de MRMR (2000), provoca uma diminuição de cerca de 20-30% na 

qualidade do maciço rochoso relativamente ao valor fornecido pelo RMR. 

A Tabela 17 permite analisar a relação entre os resultados obtidos pelas várias classificações 

geomecânicas através do seu coeficiente de determinação R², sendo a relação entre elas tanto 

maior quanto mais perto de 1 for R². 

Tabela 16 - Índices de correlação entre classificações geomecânicas. 

 Q RMR MRMR 1990 MRMR 2000 

Q 1.0000 0,6632 0,3647 0,5551 

RMR  1.0000 0,5548 0,5158 

MRMR 1990   1.0000 0,5293 

MRMR 2000    1.0000 
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Os sistemas de classificação que apresentam maior correlação entre si são o Q e o RMR (66%), 

seguidos de Q e MRMR 2000 (56%) e de RMR e MRMR 1990 (55%).  

Seria de esperar que MRMR (1990) e MRMR (2000) apresentassem valores mais próximos visto 

que os seus princípios de cálculo são semelhantes, mas tal não é observável. Esta eventualidade 

pode verificar-se devido às pequenas diferenças que os caracterizam, sendo elas o facto de a 

primeira considerar o RQD para aferir o grau de fracturação do maciço enquanto a segunda 

utiliza a frequência de fracturação e, ainda, o facto de o MRMR (2000) considerar a existência 

de descontinuidades com preenchimento cimentado, o que aumenta a resistência da rocha, e 

também discriminar o tipo de preenchimento pela sua dureza, cuja variação se encontra 

dependente do inverso do valor da sua dureza na escala de Mohs.   

Consequência da última diferença enumerada, a atribuição de valores de MRMR 2000 superiores 

ao MRMR 1990 em certas zonas do maciço rochoso pode dever-se à qualidade do 

preenchimento, nomeadamente ao facto de este se encontrar cimentado. Um pior cenário 

promovido por esta classificação (MRMR 2000) pode encontrar-se relacionado com a baixa 

dureza do preenchimento da descontinuidade, parâmetro que não é tido em conta na 

classificação proposta por Laubscher (1990). 

A relação entre Q e RMR tem sido alvo de vários estudos, descritos no subcapítulo 2.2.3.2.1., 

com o objetivo de estabelecer uma equação que os correlacione e, dessa forma, seja possível 

fornecer resultados com elevado grau de certeza para todas as gamas de valores, sendo este 

último o maior obstáculo verificado na sua determinação. A equação obtida pelos resultados 

deste estudo (Aljustrel (2018)) encontra-se na Figura 43, bem como as anteriormente propostas. 

Observando todas as retas, verifica-se que estas fornecem valores muito próximos entre si para 

Q>25, sendo que para valores inferiores apresentam grande variabilidade de resultados. 
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5.2. Análise de Estabilidade 

A análise de estabilidade levada a cabo neste estudo resulta da modelação numérica através de 

um método de elementos finitos (RS2) e da análise empírica que recorre ao cálculo do número 

de estabilidade modificado N’. 

5.2.1. Análise Numérica 

A análise numérica tem como objetivo simular a resposta do terreno à abertura de uma cavidade 

e, para a sua realização, foram tidos em conta quatro parâmetros mecânicos do maciço rochoso 

que pretendem ajudar a caracterizar o estado de tensão e deformação do mesmo. Os quatro 

parâmetros são as tensões induzidas σ1 e σ3, deslocamentos totais e fator de segurança. 

Realizou-se ainda um estudo comparativo entre duas geometrias para as câmaras de desmonte 

(bancadas): cenário 1 (bancadas com 12m de largura e 20m de altura) anteriormente utilizado 

pela empresa, e cenário 2 (bancadas com 15m de largura e 40m de altura) que constitui a mais 

recente geometria das câmaras de desmonte proposta pela empresa. O comprimento das 

bancadas não foi tido em conta nesta fase pelo facto de o software RS2 considerar apenas as 

duas dimensões do plano. 

Pretende-se também estudar a influência do aumento da profundidade na distribuição dos quatro 

parâmetros. Foram analisados casos situados a 230, 310 e 410m de profundidade visto serem 

as cotas envolventes à zona de exploração do zinco do jazigo. 

5.2.1.1. Análise da distribuição de σ1 

Em primeiro lugar procede-se à análise da distribuição da tensão principal máxima σ1 (Figura 

44), aferindo os locais que causam maior preocupação devido à iminente instabilização que 

provocam na escavação.  

 Na Figura 44 encontra-se apresentada a redistribuição de σ1 após a abertura da bancada e 

nesta pode observar-se a direção e a magnitude da mesma. O fenómeno da redistribuição da 

tensão provoca a incidência de um grande foco de tensões de corte nos vértices da escavação 

resultantes da sobreposição das tensões provenientes da coroa/piso e dos hasteais, podendo 

mesmo levar à rotura através do deslizamento de material ao longo dos planos de fraqueza pré-

existentes ou de fraturas induzidas pelo estado de tensão. Verifica-se também a existência de 

Figura 44 - Distribuição de σ1 ao redor da bancada (piso 230). 
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duas zonas nas quais atuam forças de tração associadas à divergência da trajetória de tensões 

na coroa e no piso da bancada, o que provoca um alívio de tensões nesses locais podendo 

mesmo levar ao desprendimento de blocos. Por fim, é possível observar duas zonas sujeitas a 

esforços compressivos ao longo dos hasteais da bancada. 

O estudo de influência da profundidade na distribuição de σ1 encontra-se na Tabela 18, 

simulando uma bancada primária em fase inicial de exploração com a geometria proposta pelo 

cenário 1 e pelo cenário 2. 

Tabela 17 - Distribuição de σ1 ao redor da escavação. 

𝝈𝟏 Cenário 1 (12x20m) Cenário 2 (15x40m) 

2
3
0

 

a)  b) 

3
1
0

 

c)  d)  

4
1
0

 

e) 

 

f)  

No cenário 1, com o aumento da profundidade, observa-se um acréscimo considerável da tensão 

nos cantos da escavação. A zona de influência da redistribuição de tensão na coroa e no piso 
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da bancada sofre um aumento na sua extensão e na sua magnitude com o aumento da 

profundidade. 

A distribuição de σ1 apresenta uma configuração semelhante em ambos os cenários, à exceção 

do aparecimento de zonas de alívio de tensões nos hasteais verificadas na análise ao cenário 2. 

Esta zona é visível às três profundidades analisadas, sendo que mais predominante a menores 

profundidades, e os valores de σ1 aproximam-se dos determinados por Ferreira (2015) para cada 

piso. Sendo assim, estas zonas necessitam de alguma atenção visto que promovem um risco de 

instabilidade elevado devido à descompressão que provocam nos hasteais da bancada. 

5.2.1.2. Análise dos valores máximos de σ1 

Analisando o valor máximo de σ1 para cada um dos seis casos, é possível verificar que este se 

encontra aplicado aos cantos (vértices) das bancadas sendo que este fenómeno é provocado, 

como referido anteriormente, pela sobreposição de tensões provenientes da coroa/piso e dos 

hasteais. A análise pormenorizada do valor máximo de σ1 (Tabela 19) é de extrema importância 

pois estas constituem as zonas mais suscetíveis à rotura. 

Tabela 18 - Valor máximo de 𝝈𝟏 verificado para o cenário 1 e cenário 2. 

Nível 𝝈𝟏máx (1) [MPa] 𝝈𝟏máx (2) [MPa] 

230 19.00 16.00 

270 20.00 17.00 

310 23.00 20.00 

350 27.00 22.00 

370 29.00 24.00 

410 32.00 27.00 

430 33.00 28.00 

450 35.00 29.00 

Pela Tabela 19 verifica-se que os valores obtidos pela análise do cenário 1 são superiores aos 

obtidos pela análise do cenário 2, ainda que em ambos os casos se verifique um acréscimo com 

o aumento da profundidade. 

Verifica-se que os valores máximos da tensão principal máxima (Tabela 19) são superiores no 

cenário 1 concluindo que a redistribuição das tensões por uma área mais pequena promove o 

maior confinamento da bancada. Ou seja, tal como evidenciado pelo tracejado presente na 

Tabela 18, verifica-se que o aumento da área da bancada promove a maior abertura do arco de 

redistribuição das tensões. 

De forma a complementar os resultados obtidos nas Tabelas 18 e 19 realizou-se o estudo da 

distribuição de tensões nas cavidades, tendo em conta que todas as bancadas primárias se 

encontram já exploradas mas nestas não foi ainda colocado enchimento (Figura 45). Este 

constitui o cenário mais desfavorável, em termos de segurança, visto que as cavidades se 
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encontram abertas ao invés de preenchidas com enchimento. Como é sabido no método de 

bancadas com enchimento (bench and fill), o enchimento é um suporte passivo que desempenha 

um papel muito importante na estabilização das cavidades. 

Na Figura 45 verifica-se que, à mesma profundidade e nos dois cenários, os valores e a 

distribuição de σ1 são semelhantes, não obstante se observarem valores mais elevados de tração 

para o cenário 2 e de compressão para o cenário 1, justificado pelo fenómeno observado da 

análise da Tabela 19.  

Considerando a área de redistribuição das tensões ao redor das cinco bancadas presentes na 

Figura 45, verifica-se um acréscimo da magnitude das tensões (tensões mais compressivas) 

atuantes nos pilares, em comparação com as verificadas na Tabela 18. Relativamente às zona 

de tração verificada na coroa e no piso, em comparação com os resultados apresentados na 

Tabela 18, verifica-se um aumento das tensões de tração incidentes (valores mais negativos) 

mas uma diminuição na sua área de incidência. 

Verifica-se ainda um decréscimo das tensões máximas relativamente à análise anterior em 

ambos os casos (Tabela 18), o que é justificado pelo facto de a magnitude das tensões neste 

caso se encontrar distribuída pelos vários pilares, ao invés de apenas ao redor de uma bancada. 

Por fim, observa-se a incidência de um foco das linhas de trajetória das tensões ao redor das 

bancadas situadas nas extremidades do painel e, consequentemente, um alívio das mesmas ao 

redor das bancadas centrais. Este fenómeno encontra-se justificado pela criação de um arco de 

descompressão decorrente da redistribuição de σ1 ao redor da totalidade das bancadas (Figura 

45). Nas bancadas situadas nas extremidades do painel verifica-se a sobreposição das tensões 

resultantes do arco de descompressão da coroa da bancada e do arco de descompressão criado 

Figura 45 - Distribuição da σ1 nos pilares entre desmontes (piso 410). 

Cenário 1 

Cenário 2 

Arco de descompressão de tensões 
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pela abertura das várias cavidades, sendo esta a razão que justifica a maior incidência de 

tensões nos pilares a estas adjacentes e, consequentemente, um alívio de tensões nos pilares 

das bancadas centrais. 

5.2.1.3. Análise da distribuição de σ3 

Juntamente com a análise de distribuição de σ1, a análise da distribuição de σ3 com a abertura 

da escavação (Figura 46) é de bastante interesse para completar a caracterização do estado de 

tensão induzido.  

Na Figura 46 é possível observar a trajetória e a magnitude das tensões originadas pela abertura 

de uma bancada com 12m de largura e 20m de altura, a 230 m de profundidade. Neste caso é 

possível observar que a redistribuição de σ3 provoca a criação de zonas de tração tanto no 

piso/coroa como nos hasteais da bancada. Porém, a zona dos cantos da escavação encontra-

se sujeita a tensões de natureza compressiva, na ordem dos 5 MPa. Este fenómeno deve-se ao 

facto de nestes locais ocorrer a mudança de direção da trajetória de tensões, o que origina um 

aumento da sua magnitude pois ocorre a sobreposição de tensões nestes pontos em que as 

mesmas são obrigadas a alterar a sua direção (vértices). 

O estudo de influência da profundidade na distribuição de σ3 encontra-se na Tabela 20 e, à 

semelhança da análise da Tabela 18, simula a distribuição das tensões numa bancada primária, 

em fase inicial de exploração e com as geometrias propostas pelo cenário 1 e pelo cenário 2. 

  

Figura 46 - Distribuição de σ3 ao redor da bancada (piso 230). 
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Tabela 19 - Distribuição de σ3 ao redor da escavação. 

𝝈𝟑         Cenário 1 (12x20m)                 Cenário 2 (15x40m) 
2

3
0
 

a) 

 

b)  
3
1
0

 

c)  d)  

4
1
0

 

e)  f) 

 

Da Tabela 20 verifica-se que a distribuição de σ3 com o aumento da profundidade promove o 

aumento da magnitude das tensões nos cantos da bancada, bem como o aumento da área 

afetada por tal. No cenário 1, as zonas em que atuam forças de tração a todo o redor da bancada 

(coroa, piso e hasteais), visíveis na Figura 46, mantêm praticamente as suas características 

(magnitude e área) com o aumento da profundidade. Por outro lado, no cenário 2 é bastante 

visível a diminuição da zona de tração associada aos hasteais e o acréscimo na magnitude das 

tensões com o aumento da profundidade, nesses mesmos locais. Verifica-se ainda, no cenário 

2, um aumento da magnitude das tensões na coroa e piso com a profundidade, mantendo a sua 

forma constante. É possível verificar que no cenário 2 a distribuição de σ3 está sujeita a maiores 

variações com o aumento da profundidade. 
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Na análise a 310 e 410m de profundidade observa-se o aparecimento de duas zonas, uma acima 

e outra abaixo da bancada, nas quais as tensões são mais elevadas que na envolvente (Figura 

47). 

Como se pode observar, estas zonas correspondem aos locais de fecho do arco de redistribuição 

de tensões e delimitam as zonas de relaxamento associadas à coroa e ao piso da bancada, nas 

quais o risco de queda de blocos é iminente. Por esta razão, nas duas zonas triangulares 

indicadas na Figura 47, o risco de instabilidade é bastante elevado e estas devem ser sujeitas a 

uma monitorização constante. Este risco é acrescido na coroa da bancada dado que o vetor 

resultante do peso do material (�⃗⃗⃗� ) coincide com a direção da cavidade. 

O aumento da profundidade, no que toca à análise de redistribuição da tensão principal mínima, 

promove um acréscimo da área e da magnitude das tensões com o aumento da profundidade. 

Observa-se ainda que, tal como observado na análise de σ1, o arco de redistribuição das tensões 

apresenta uma maior abertura nas análises inerentes ao cenário 2, fenómeno provocado pelo 

aumento da área da bancada. 

5.2.1.4. Análise dos valores máximos de σ3 

Os valores máximos de σ3 decorrentes da redistribuição de tensões verificam-se nos cantos da 

bancada e os seus valores encontram-se na Tabela 21. 

Tabela 20 - Valor máximo de σ3 verificado para o cenário 1 e cenário 2. 

Nível 𝝈𝟑máx (1) [MPa] 𝝈𝟑máx (2) [MPa] 

230 5.02 4.04 

270 5.20 4.10 

310 6.09 4.82 

350 6.80 5.40 

370 7.20 5.70 

410 7.83 6.15 

430 8.20 6.40 

450 8.50 6.70 

Figura 47 – Trajetória de σ3 numa bancada 12x20m (410m). 

�⃗⃗⃗�  



59 

 

Observa-se que os valores de σ3máx são superiores no cenário 1 em relação ao cenário 2, tal 

como se verifica ao analisar σ1. A perturbação destes parâmetros pela abertura de uma 

escavação origina a sua concentração em zonas de mudança de direção da trajetória de tensões 

e o seu valor encontra-se dependente do estado de tensão atuante e da geometria da escavação. 

Com o aumento da profundidade e consequente acréscimo do estado de tensão, verifica-se um 

incremento dos valores de σ3máx para ambos os cenários. Já com o aumento da altura da bancada 

observa-se uma diminuição de σ3máx visto que as tensões sofrem um maior desvio. 

Realizou-se ainda uma análise à distribuição de tensões incidentes nas bancadas e nos pilares 

aquando da abertura de mais do que uma cavidade (Figura 48). 

Observa-se que os valores máximos e mínimos de σ3 no cenário 1 são superiores aos verificados 

no cenário 2, tal como já se verificava na análise presente na Tabela 20. 

Nos pilares, os valores de σ3 são maioritariamente de tração especialmente nos pilares centrais, 

constituindo estes os locais mais suscetíveis à queda de material. Nestes pilares verifica-se a 

criação de arcos de descompressão provocados pelo desvio da trajetória das tensões o que, 

consequentemente, induz a incidência de esforços mais elevados nos pilares extremos.  

Pode-se observar que as bancadas situadas nas extremidades se encontram sujeitas a tensões 

mais elevadas, especialmente nas zonas de fecho do arco de distribuição de tensões. Pelo 

contrário, nas bancadas centrais, verifica-se um alívio de tensões a atuar consequência das 

zonas de descompressão associados aos pilares. 

Cenário 1 

Cenário 2 

Figura 48 - Distribuição da σ3 nos pilares entre desmontes (piso 410). 
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5.2.1.5. Deslocamento Total 

De forma a complementar a análise de estabilidade, é de grande interesse a determinação do 

comportamento deformacional do maciço rochoso e que, neste caso, foi caracterizado através 

dos deslocamentos totais (Figura 49). 

Ao analisar a modelação numérica dos deslocamentos totais e os respetivos vetores de 

deformação respeitantes a uma bancada 12x20m a uma profundidade de 230m (Figura 49), 

observa-se que os deslocamentos mais elevados se encontram associados à coroa e ao piso da 

bancada (0.0032 m). Tal como referido anteriormente, os deslocamentos na coroa revelam um 

perigo acrescido devido à sua direção. 

A análise dos deslocamentos totais tendo em conta o aumento da profundidade encontra-se na 

Tabela 22. 

Tabela 21 - Deslocamentos totais ao redor da escavação. 

Deslc. 
total Cenário 1 (12x20m) Cenário 2 (15x40m) 

2
3
0

 

a)  

 

b)  

Figura 49 - Vetores de deformação de uma bancada 12x20m (piso 230). 
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3
1
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c)  d)  

4
1
0

 

e)  f)  

Em todos os casos analisados, as zonas sujeitas a maiores deslocamentos são a coroa e o piso 

da bancada, tal como observado na Figura 49. No cenário 1, com o aumento da profundidade, 

verifica-se um acréscimo considerável dos deslocamentos na coroa e no piso da bancada e nos 

hasteais um ligeiro aumento dos mesmos com a profundidade. No cenário 2 verifica-se um 

aumento considerável nos deslocamentos no piso, coroa e hasteais da bancada e são superiores 

aos verificados no cenário 1. De forma geral, observa-se um acréscimo dos deslocamentos com 

o aumento das dimensões da bancada, introduzindo o conceito de efeito de escala ao 

comportamento deste parâmetro mecânico. 

5.2.1.5. Análise dos valores máximos de deslocamento 

Os valores máximos dos deslocamentos, em ambos os casos, verificam-se na coroa e no piso 

da bancada e estes encontram-se na Tabela 23. 

Tabela 22 - Deslocamentos totais máximos verificados no cenário 1 e no cenário 2. 

Nível D. total máx (1) [m] D. total máx (2) [m] 

230 0.0032 0.0041 

270 0.0037 0.0046 

310 0.0041 0.0052 

350 0.0049 0.0062 

370 0.0051 0.0065 

410 0.0057 0.0072 

430 0.0060 0.0076 

450 0.0063 0.0080 
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Contrariamente a σ1 e σ3, os deslocamentos aumentam proporcionalmente com o aumento da 

profundidade e, neste caso, e os valores máximos são superiores no cenário 2. Já a sua variação 

considerando a abertura de mais do que uma bancada encontra-se apresentada na Figura 50. 

Observa-se pela Figura 50 que a bancada situada ao centro, em ambos os cenários, é a que 

apresenta maiores deslocamentos na coroa e no piso de bancada e ainda que as bancadas 

situadas nos extremos não se encontram sujeitas a deslocamentos na coroa tão elevados como 

as restantes. Estes acontecimentos podem suceder devido à concentração de tensões nos 

pilares das extremidades, o que provoca um decréscimo da resistência da rocha dos pilares 

centrais, deixando-os sujeitos a uma maior descompressão e, consequentemente, mais 

suscetíveis a deslocamento. Perante este cenário, e mesmo nas fases posteriores de 

exploração, os pilares centrais devem ser alvo de monitorização e, se necessário, reforço. 

5.2.1.6. Análise do fator de segurança 

Apresenta-se na Tabela 24 a variação do fator de segurança da escavação, sendo bastante 

relevante na análise da estabilidade da escavação pois permite um acompanhamento e 

modificação do dimensionamento do método de desmonte. 

  

Cenário 2 
Figura 50 - Deslocamento total verificado nos pilares entre desmontes (piso 410). 

Cenário 1 

Cenário 2 
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Tabela 23 - Distribuição do fator de segurança ao redor da escavação. 

F.S. Cenário 1 (12x20m) Cenário 2 (15x40m) 

2
3
0

 
a)  b) 

 

3
1
0

 

c) 

 

d)  

4
1
0

 

e)  f) 

 

Os valores mínimos admissíveis do fator de segurança (<1.5) encontram-se distribuídos pela 

periferia da bancada, à exceção dos cantos nos quais o fator de segurança atinge um valor de 

≈1.5. A extensão das zonas com F.S.<1.5 é bastante maior nos hasteais do que na coroa e no 

piso da bancada, sendo estas as zonas com maior risco de instabilidade associado. 

Com o aumento da profundidade, no cenário 1, verifica-se que os fatores de segurança vão 

diminuindo e que, tanto na coroa/piso como nos hasteais, a extensão das zonas com F.S.<1.5 

sofre um aumento. O valor do fator de segurança nos cantos da bancada mantém-se inalterado. 

No cenário 2 a zona de risco associada aos hasteais apresenta uma extensão bastante maior do 

que a verificada para o cenário 1 e, com o aumento da profundidade, esta aumenta 
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consideravelmente. A extensão da área de risco da coroa/piso é semelhante à do cenário 1 e a 

sua geometria mantém-se com a profundidade. No cenário 1 as zonas com maior concentração 

de fatores de segurança nulos são a coroa e o piso da bancada enquanto no cenário 2 são os 

hasteais. 

Da análise numérica dos pilares (Figura 51) é possível observar que o fator de segurança é 

bastante baixo em toda a sua extensão, sendo nulo na zona central dos mesmos. Esta redução 

do fator de segurança leva ao desprendimento de blocos da zona média dos hasteais podendo, 

no pior cenário, levar ao colapso de bancadas. 

Verifica-se que em ambos os cenários os pilares se encontram sujeitos a fatores de segurança 

bastante reduzidos e, no cenário 2, grande parte da sua extensão está mesmo associada a 

fatores de segurança nulos. O decréscimo do fator de segurança na parte central dos pilares 

encontra-se relacionado com a redistribuição de σ3, que promove a descompressão dos pilares, 

coincidindo estas zonas com as áreas que se encontram sujeitas a tensões de tração na Figura 

48. 

Observam-se ainda duas zonas em que o fator de segurança é nulo nos hasteais das bancadas 

que limitam o painel, sendo que quanto mais baixo o valor deste fator, maiores os deslocamentos 

de material, ou seja, maior deformação do maciço rochoso (Figura 52). 

Figura 51 - Distribuição do fator de segurança nos pilares entre desmontes (piso 410). 

Cenário 1 

Cenário 2 

Arcos de descompressão dos pilares 
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Analisando o comportamento em toda a periferia das bancadas verifica-se, através dos vetores 

de deformação, que as zonas sujeitas a maiores deformações são a coroa/piso das bancadas e 

os hasteais exteriores das bancadas extremas. O comportamento do maciço rochoso nestes 

locais deve estar em constante monitorização de modo a prevenir o aumento da diluição, devido 

à iminência da queda de material. 

5.2.2. Análise Empírica 

Procede-se, por fim, à análise de estabilidade por via empírica com o objetivo de calcular o 

número de estabilidade das bancadas, tendo em conta as características geológico-geotécnicas 

e as dimensões previstas para estas e, deste modo, complementar a análise numérica. 

Os resultados obtidos da análise da coroa, hasteais e topo das bancadas encontram-se na Figura 

53 e os valores dos utilizados para o cálculo de N’ encontram no Anexo C. A coroa e os hasteais 

das bancadas são constituídos por sulfuretos maciços e o topo por riólitos. 

É possível verificar que os números de estabilidade calculados para a coroa e para os hasteais 

das bancadas apresentam valores bastante semelhantes e tendencialmente decrescem com o 

aumento da profundidade. Os números de estabilidade calculados para o topo da bancada 

apresentam valores consideravelmente mais baixos e uma tendência decrescente com o 

aumento da profundidade até aos 410m, profundidade a partir do qual os valores de N’ sofrem 

um aumento.  

Figura 52 - Vetores de deformação associados à modelação do fator de segurança (410m, cenário 2). 
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Figura 53 - Variação do número de estabilidade N' com a profundidade. 
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A diferença dos valores de N’ calculada para a coroa e hasteais e para topo deve-se à diferença 

de litologia, sendo que os riólitos apresentam uma resistência à compressão uniaxial bastante 

inferior ao sulfureto maciço. A resistência à compressão uniaxial do sulfureto maciço é 171 MPa 

e a do riólito 50 MPa, cujos valores foram obtidos no laboratório geotécnico da ALMINA – Minas 

do Alentejo S.A. seguindo a norma Suggested method for determination of the uniaxial 

compressive strength of rock materials (ISRM, 1985).  Este parâmetro é tido em conta no cálculo 

de N’ através do fator A, que consiste no rácio entre a resistência à compressão uniaxial e a 

tensão principal máxima σ1.  

Verifica-se um aumento no N’ calculado no topo da bancada a uma profundidade superior a 

410m, sendo essa tendência também ligeiramente visível no caso da coroa e dos hasteais, ainda 

que não para todos os casos. Este aumento da estabilidade encontra-se relacionado com o 

aumento de RQD nos casos em questão, parâmetro que tem em conta o grau de fracturação e 

o comprimento das descontinuidades da rocha. A justificação provável para este fenómeno é o 

menor grau de fracturação da rocha, o que se pode encontrar relacionado com o facto de os 

pisos mais profundos não possuírem um desenvolvimento e um ritmo de produção tão elevado 

como os pisos mais superficiais. Tal como foi possível observar pelos resultados da análise 

numérica, a abertura de cavidades promove a descompressão da rocha o que 

consequentemente leva à fragmentação da mesma através de forças de tração, promovendo a 

criação de fraturas artificiais ou ainda pela abertura dos planos de fraqueza já existentes. 

Introduzindo a influência de mais um fator na estabilidade, procedeu-se à análise do número de 

estabilidade tendo em conta a distribuição das medições tendo em conta o painel em que se 

encontram: norte, central ou sul (Figura 54). 

É possível verificar que, tal como na Figura 53, no painel norte e central o número de estabilidade 

da coroa e dos hasteais tem valores bastante superiores ao número de estabilidade do topo. Por 

outro lado, verifica-se que no painel sul esta diferenciação é menos significativa e que se 

observam valores de N’ da coroa e dos hasteais com valores semelhantes aos do topo da 

bancada.  
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Figura 54 - Variação do número de estabilidade N' com o painel em que se encontra. 
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A explicação provável para a grande variabilidade observada no painel Sul é a proximidade a 

que este se encontra da falha de Feitais (Figura 55). Esta trata-se de uma falha regional com 

uma zona de influência caracterizada por forte cisalhamento e tal é evidenciado por um aumento 

do estado de fracturação e consequente diminuição do RQD, e ainda pela presença de planos 

de falha, ou seja, descontinuidades caracterizadas por um perfil ondulado estriado (undulating 

slickensided - USL). Tendo em conta estas características, é possível comprovar a diminuição 

do número de estabilidade das zonas em questão pela diminuição do fator Q´. 

Ainda que a falha intersete o jazigo entre o painel Central e Sul é possível afirmar, com base 

num vasto histórico de casos, que a sua presença é mais sentida no painel Sul. 

5.2.2.1. Análise de estabilidade do Cenário 2 

Visto o principal objetivo deste estudo ser a análise de estabilidade de desmontes de Zinco no 

jazigo de Feitais com 15m de largura e 40m de altura (cenário 2), realizou-se uma análise 

pormenorizada dos resultados obtidos para este cenário. 

Realizou-se apenas a análise de estabilidade pormenorizada ao cenário 2 visto que a utilização 

da geometria proposta pelo cenário 1 é já prática recorrente da empresa há, aproximadamente, 

uma década, ao contrário do que se verifica com o cenário 2. Por outro lado, não se justifica a 

realização da análise de estabilidade do cenário 1 pois a partir da determinação das dimensões 

máximas das bancadas é possível aferir se as medidas por este (cenário 1) comtempladas são 

válidas, tendo em conta as litologias analisadas. 

A largura máxima admissível para bancadas com 40m de altura foi determinada com base no 

gráfico de estabilidade de Potvin et al. (1988), através da determinação do raio hidráulico 

recomendado para uma escavação estável (Figura 56 a) e b)). 

Falha de 

Feitais 

Figura 55 - Interseção da falha de Feitais no piso 310 da mina de Feitais. 
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(a) (b) 

Figura 56 - Raio hidráulico recomendado para assegurar a estabilidade da coroa (a) e para o topo (b). 

Através dos valores obtidos para o raio hidráulico (Figura 56), é então possível estimar a largura 

máxima admissível para a coroa da bancada e aferir se essa pode assumir o valor pretendido, 

15 m de largura (Tabela 25). 

Tabela 24 - Larguras máximas admissíveis para as bancadas (sulfureto maciço). 

Piso Frente N' coroa RH recomendado (m) Largura recomendada (m) 
Comprimento 

(m) 

230 SZ023 63.12 11.55 52.23 32 

270 SZ050 58.67 11.26 49.35 53 

270 SZ072 35.24 9.43 34.60 43 

270 SZ066 49.32 10.60 43.42 46 

270 SZ042-44 27.4 8.63 29.62 45 

270 SZ057 29.66 8.88 31.07 28 

310 SZ074 130.9 14.89 106.10 20 

310 SZ068 52.75 10.85 45.58 56 

310 SZ026 53.25 10.88 45.89 37 

350 SZ068 53.39 10.89 45.98 45 

350 SZ032 10.27 6.13 17.43 23 

350 GAM-NE 44.45 10.22 40.36 24 

350 SZ046 25.00 8.36 28.06 50 

350 SZ052 37.61 9.64 36.09 37 

370 GAM-ND 36.71 9.56 35.53 36 

370 GAM-NE 39.74 9.83 37.42 38 

410 SZ066 27.23 8.62 29.51 33 

410 SZ040 25.00 8.36 28.06 114 

410 SZ060 8.05 5.63 15.48 34 

410 SZ048 20.24 7.77 24.87 37 

410 SZ063 5.61 4.97 13.07 44 

430 SZ023 41.8 10.00 38.71 75 

450 SZ042 22.91 8.11 26.67 82 

450 SZ062 101.9 13.65 80.08 22 

Observa-se que a largura máxima é superior à pretendida em quase todos os casos analisados 

com exceção do F410SZ063. Esta bancada está situada no painel sul e encontra-se sob 
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influência da falha de Feitais e, por esta razão, não constitui um valor representativo das 

características geológico-geotécnicas do sulfureto maciço. Por esta razão, é possível admitir que 

a coroa da bancada consegue suportar a largura pretendida mas que é sempre necessária a 

realização de uma análise empírica para a validação dessa premissa, de acordo com as 

características encontradas no local. 

Porém, visto que o topo da bancada é constituído por rocha encaixante (riólito) é ainda 

necessário realizar a análise empírica relativa a esta litologia para poder conseguir a validação 

total desta premissa, tendo em conta a altura constante da bancada de 41,41m. O riólito possui, 

na generalidade, um número de estabilidade inferior ao do sulfureto maciço pressupondo, à 

partida, uma menor largura máxima admitida (Tabela 26). 

Tabela 25 - Larguras máximas admissíveis para as bancadas (rocha encaixante). 

Piso Frente N' RH recomendado (m) Largura recomendada (m) 

270 SZ050 6.33 5.18 13.82 

270 SZ072 2.72 3.86 9.49 

310 SZ032 1.70 3.28 7.78 

310 SZ074 1.51 3.14 7.41 

310 SZ034 2.06 3.51 8.44 

350 SZ068 1.22 2.92 6.79 

410 SZ040 1.08 2.80 6.47 

410 SZ052 1.33 3.01 7.05 

410 SZ060 3.69 4.29 10.82 

450 SZ060 2.71 3.86 9.48 

Observando os valores obtidos na Tabela 26 verifica-se que em nenhum dos casos se mostra 

possível suportar um vão de 15 m, assegurando a estabilidade da escavação. Por esta razão, e 

para garantir que as dimensões do topo da bancada não põem em causa a estabilidade geral da 

bancada mostra-se necessário proceder ao reforço do mesmo. É recomendável a colocação de 

cabos para o reforço do topo, pois estes são o único tipo de sustimento que tem capacidade para 

suportar blocos de grandes dimensões. 

De acordo com o método proposto por Potvin et al. (1988), apresentado no Capítulo 2, seguindo 

o dimensionamento de cabos que este propõe tendo em conta um cenário conservativo (curva 

B), os valores obtidos para cada um dos casos encontram-se na Tabela 27. 
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Tabela 26 - Características dos cabos a colocar no topo da bancada. 

Piso Frente RQD JN RH 
Comprimento 

cabos (m) 
(RQD/Jn)/RH 

Cabos/m2 

(curva B) 
Cabos/m2 

(curva C) 

270 SZ050 92 6 5.51 9.00 2.78 0.17  

270 SZ072 82 4 5.51 9.00 3.72 
Densidade 
Inadequada 

0.19 

310 SZ032 72 4 5.51 9.00 3.27 
Densidade 
inadequada 

0.22 

310 SZ074 85 4 5.51 9.00 3.86 
Densidade 
inadequada 

0.16 

310 SZ034 92 6 5.51 9.00 2.78 0.17  

350 SZ068 72 6 5.51 9.00 2.18 0.25  

410 SZ040 85 6 5.51 9.00 2.57 0.18  

410 SZ052 87 6 5.51 9.00 2.63 0.20  

410 SZ060 72 12 5.51 9.00 1.09 0.33  

450 SZ060 92 6 5.51 9.00 2.78 0.17  

Dos valores obtidos para o dimensionamento da malha de cabos, verificou-se que em três dos 

casos analisados (F310SZ072, F310SZ032 e F310SZ074) a determinação da densidade de 

cabos tendo em conta o cenário traduzido pela curva B proporia uma densidade muito baixa para 

a malha o que, de acordo com a Figura 21, seria inadequado. Por esta razão, recorreu-se ao 

dimensionamento da densidade de cabos através da curva C, que traduz um cenário muito 

conservativo em termos de segurança. 

Relativamente ao comprimento máximo admitido, este é determinado através de um processo 

semelhante ao realizado para a coroa e topo da bancada mas que utiliza o número de 

estabilidade referente aos hasteais da bancada (Figura 57). 

Os valores obtidos para os raios hidráulicos, obtidos da Figura 56, encontra-se na Tabela 28, 

bem como o comprimento máximo que a bancada que cada bancada pode assumir, tendo em 

conta a altura constante da bancada de 41.41m. 
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Tabela 27 - Comprimentos máximos admissíveis para as bancadas, segundo Potvin et al. (1988). 

Piso Frente N' hasteais 
RH recomendado 

(m) 
Comprimento 

recomendado (m) 
Comprimento previsto 

(m) 

230 SZ023 38.18 9.69 36.45 33.00 

270 SZ050 44.59 10.23 40.45 53.00 

270 SZ072 10.93 6.27 17.98 45.00 

270 SZ066 23.72 8.21 27.21 26.00 

270 SZ042-44 31.90 9.10 32.50 25.00 

270 SZ057 12.88 6.64 19.53 36.00 

310 SZ074 40.60 9.90 37.96 57.00 

310 SZ068 49.10 10.58 43.28 46.00 

310 SZ026 49.56 10.62 43.57 37.00 

350 SZ068 21.53 7.94 25.75 46.00 

350 SZ032 5.57 4.95 13.03 23.00 

350 GAM-NE 35.85 9.48 34.99 38.00 

350 SZ046 23.27 8.16 26.91 36.00 

350 SZ052 46.66 10.39 41.75 114.0 

370 GAM-ND 15.94 7.15 21.83 49.00 

370 GAM-NE 43.76 10.16 39.93 26.00 

410 SZ066 12.25 6.52 19.04 40.00 

410 SZ040 23.27 8.16 26.91 90.00 

410 SZ060 4.37 4.55 11.67 114.0 

410 SZ048 18.82 7.57 23.89 49.00 

410 SZ063 4.87 4.73 12.25 40.00 

430 SZ023 43.44 10.14 39.73 90.00 

450 SZ042 16.34 7.21 22.13 82.00 

450 SZ062 77.48 12.40 61.88 35.00 

É possível concluir que, na maioria dos casos, o comprimento máximo admitido é inferior ao 

comprimento planeado pela empresa para o dimensionamento das bancadas, indicando que a 

estabilidade da escavação não se encontra assegurada. 

Perante este cenário poder-se-á limitar o comprimento da bancada ao comprimento máximo 

recomendado por esta análise ou ainda dimensionar duas bancadas, separadas no seu 

comprimento por um pilar, que perfaçam o comprimento dimensionado pela empresa para o 

local. 

É importante, por fim, frisar que não foi tida em conta o enchimento das bancadas nos cálculos 

realizados nas diferentes fases do estudo, considerando que foi sempre assumido o cenário mais 

desfavorável no que diz respeito à estabilidade geotécnica das bancadas. 
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6. Conclusão e trabalhos futuros 

6.1. Conclusão 

Com base nos resultados obtidos pelos quatro sistemas de classificação geomecânicos para as 

duas litologias observa-se que, de forma geral, Q e RMR atribuem qualidade superior à rocha e 

o MRMR (1990) e o MRMR (2000) qualidade inferior. Perante estes resultados é possível afirmar 

que, do ponto de vista da segurança, é recomendável a classificação do maciço rochoso através 

dos dois últimos sistemas de classificação. 

A reta de correlação entre o Q e o RMR determinada para o caso de estudo, o jazigo de Feitais, 

fornece a seguinte relação RMR=7.186lnQ+45.844 e apresenta um coeficiente de determinação 

(R²) de 66.32%. Fazendo uma comparação com as equações de Q e RMR apresentadas no 

Capítulo 2, conclui-se que todas produzem resultados muito variáveis para Q<25 e, pelo 

contrário, para valores de Q>25, verifica-se que os resultados obtidos são praticamente 

coincidentes. Por esta razão, conclui-se que a sua aplicação produz melhores resultados quando 

aplicada a zonas do maciço rochoso de qualidade superior. 

Da análise à tensão principal máxima σ1 conclui-se que a sua redistribuição promove uma grande 

incidência de esforços nos cantos da bancada, o aparecimento de zonas de tração no piso e na 

coroa e uma zona sujeita a esforços compressivos nos hasteais. Com o aumento da 

profundidade verifica-se o aparecimento de zonas de descompressão ao longo dos hasteais no 

cenário 2, justificando-se pelo facto de o aumento da altura da bancada promover um maior 

desvio horizontal da trajetória das tensões. Este fenómeno é mais significativo a menores 

profundidade, nas quais o estado de tensão a atuar não é tão elevado. 

Relativamente à análise da tensão principal mínima σ3, conclui-se que provoca elevados esforços 

nos cantos da bancada e a criação de zonas de tração na restante periferia da bancada. Com o 

aumento da profundidade, no cenário 1, verifica-se um aumento das tensões atuantes devido ao 

aumento do estado de tensão. No cenário 2 observa-se uma grande variação no comportamento 

do maciço rochoso na zona dos hasteais, sendo a zona sujeita a esforços de tração mais extensa 

a menores profundidades. 

Da análise ao valor máximo verificado na análise das tensões σ1 e σ3, concluiu-se que o aumento 

da área da bancada (cenário 2) promove uma maior abertura na trajetória do arco de 

redistribuição das tensões e, desta forma, um decréscimo da magnitude das tensões incidentes 

na bancada. O valor máximo da tensão, em ambas as análises, incide nos vértices da bancada 

devido à sobreposição das tensões provenientes da coroa/piso e dos hasteais e, por esta razão, 

é possível concluir que o dimensionamento de bancadas com os cantos mais arredondados 

promoveria o alívio dos esforços compressivos nos locais em questão. 

Os deslocamentos totais tomam o valor máximo na coroa e no piso da bancada, sendo a coroa 

o local mais suscetível à rotura. Com o aumento da profundidade verifica-se o acréscimo 
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considerável dos deslocamentos na coroa em ambos os cenários e, no cenário 2, também um 

aumento dos deslocamentos nos hasteais. 

O aumento da profundidade provoca uma diminuição do fator de segurança na coroa nos dois 

cenários e no cenário 2 essa diminuição é também bastante visível nos hasteais. Os cantos da 

bancada são os locais sujeitos a um fator de segurança mais elevado e a menores 

deslocamentos, justificado pelas elevadas tensões incidentes nestes locais. 

Quando se simulou a abertura simultânea de cinco bancadas verificou-se que a trajetória de σ1 

e σ3 sofreu um desvio nas bancadas centrais provocando a descompressão dos pilares, 

acabando por se concentrar nas bancadas situadas nas extremidades que se encontram sujeitas 

a um elevado estado de tensão. As bancadas nas quais se verifica o alívio de tensões são 

também as que se encontram sujeitas a maiores deslocamentos e menor fator de segurança, 

especialmente na coroa. Destas premissas conclui-se, então, que a zona mais suscetível à 

criação de instabilização na bancada é a coroa pois nesta é fornecida maior liberdade de 

movimento ao material (maiores deslocamentos), no qual é iminente o perigo de rotura por 

tração.  

Através da análise empírica concluiu-se que a estabilidade das bancadas diminui com o aumento 

da profundidade, justificado pelo acréscimo do estado de tensão. Porém, este fenómeno não se 

verifica a partir dos 400m de profundidade podendo-se isto encontrar relacionado com o facto de 

não se verificar um desenvolvimento mineiro tão elevado nos pisos mais profundos, em 

comparação com os pisos mais superficiais. Tal como se verificou pela análise numérica, a 

existência de cavidades promove a descompressão do maciço e induz a fracturação do material 

(menor RQD). Verificou-se ainda uma diminuição do número de estabilidade perto da zona de 

influência da falha de Feitais, especialmente no painel sul. 

Da análise de estabilidade realizada ao cenário 2 conclui-se que os maiores problemas de 

estabilidade decorrentes da geometria proposta se verificam nos hasteais e no topo das 

bancadas. A dimensão arbitrada para a coroa não revela qualquer problema do ponto de vista 

da estabilidade. 

Pela análise dos hasteais foi possível concluir que, na maioria dos casos estudados, as suas 

dimensões excedem as máximas admissíveis. De forma a não comprometer a estabilidade e, 

caso a geometria proposta pelo cenário 2 seja uma imposição, é estritamente necessária a 

realização da análise empírica para cada caso, ainda em fase de planeamento. Desta forma, os 

40m de altura propostos para a geometria deste método de desmonte podem ser praticados. 

Face à largura proposta (15m), é possível afirmar que as características geológico-geotécnicas 

do minério permitem a sua realização mas, por outro lado, os resultados obtidos pela análise do 

riólito não conseguem validar a mesma hipótese, sendo portanto necessário proceder ao seu 

reforço seguindo o procedimento sugerido por Potvin et al. (1988). 
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Em suma, da análise realizada ao cenário 2, verifica-se que os maiores obstáculos face à 

alteração da geometria das bancadas de 12x20m para 15x40m são: 

• Criação de zonas de relaxamento de tensões nos hasteais; 

• Grande aumento dos deslocamentos perante o cenário 1, especialmente nos hasteais; 

• Diminuição do fator de segurança nos hasteais; 

• Necessidade obrigatória de aplicação de sustimento no topo da bancada, visto que as 

características geológico-geotécnicas do riólito não permitem o auto-suporte de um vão 

de 15m, ou optar por não expor o contacto litológico sulfureto maciço-riólito a teto da 

bancada (topo). 

Porém, esta geometria pode ser praticada na exploração de Zinco no jazigo de Feitais. 

recorrendo sempre à realização de uma análise de estabilidade a priori, com uma monitorização 

do comportamento dos hasteais e correto dimensionamento de sustimento (cabos). 
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6.2. Trabalhos futuros 

No contexto industrial, seria de grande interesse a realização de um estudo semelhante ao 

desenvolvido nesta Dissertação mas com especial foco na estabilidade associada ao desmonte 

de bancadas secundárias, considerando as propriedades e características do pastefill e todos os 

constrangimentos desta decorrentes. 

Num contexto científico e de investigação, poder-se-ia complementar a base de dados ao longo 

deste trabalho e testar as alterações propostas por Mitri, et al. (2010) e Vallejos, et al. (2016) 

para o fator A inserido no método do gráfico de estabilidade de Potvin, et al. (1988), a fim de 

determinar se as mesmas se mostram estatisticamente significativas, relativamente ao caso em 

estudo, e se têm a capacidade de produzir resultados mais aproximados à realidade que o 

método utilizado. 

Seria ainda interessante o desenvolvimento de um algoritmo autónomo com vista à análise de 

estabilidade de bancadas realizado por meio de um sistema de decisão baseado em redes 

neuronais. Para este cenário seria imperativa a existência de um número elevado de 

observações para a aplicação do mesmo e, posteriormente, a realização de um estudo 

comparativo entre os valores obtidos da análise de estabilidade pelo método empírico e numérico 

e através da criação do algoritmo. 

Por fim, de forma a complementar diretamente o estudo desenvolvido ao longo desta 

Dissertação, poder-se-ia proceder à realização da modelação numérica a três dimensões (3D), 

na qual se mostrasse possível a análise conjunta de todas as faces da bancada, tendo em conta 

as características do sulfureto maciço e do riólito, e dessa forma poder avaliar a adequação da 

mesma ao contexto real. 
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Anexo A – Redes estereográficas DIPS 7.0 

Tabela 28 - Redes estereográfica obtida pelo programa DIPS 7.0. 

F270SZ066 
 

 

Projeção estereográfica Dados de input (dip/dip direction) 
F230SZ053  

F270SZ042-44  

F270SZ050  

F270SZ050 (HW) 
 

 



B 

 

F270SZ057 
 

 

F310SZ032  

F310SZ074 (HW)  

F310SZ074 
 

 

F310SZ034 HW   



C 

 

F350SZ068_HW 
 

 

F350SZ068  

F350GAM-NE 
 

 

F370GAM-ND 
 

 

F370GAM-NE 
 

 

 



D 

 

F410SZ063 
 

 

 F410SZ040 (HW) 
 

 

F410SZ060 (HW) 
 

 

F410SZ040 
 

 

F410SZ048 
 

 



E 

 

F410SZ060  

F410SZ068 
 

 

F430SZ023  

F450SZ042 
 

 

F450SZ062 
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Anexo B – Dados obtidos pelos levantamentos geotécnicos 

Tabela 29 – Fatores de cálculo atribuídos para a determinação de Q. 

Localização Piso Frente Nº familias RQD Jn Jr Ja Jw Q 

Maciço 230 SZ053 2+R 89 6 3 1 1 17,70 

Maciço 270 SZ050 2+R 91 6 3 1 1 18,17 

Teto 270 SZ050_HW 2+R 92 6 3 3 1 6,13 

Teto 270 SZ072_HW 2 82 4 2 3 1 5,49 

Maciço 270 SZ066 2+R 85 4 1,5 1 1 8,52 

Maciço 270 SZ072 3 82 9 1,5 1 1 4,10 

Maciço 270 SZ042/44 2+R 85 6 3 2 1 8,52 

Maciço 270 SZ057 2+R 92 6 1,5 1 1 9,19 

Maciço 310 SZ032 2 65 4 2 4 1 2,18 

Teto 310 SZ074_HW 2 79 4 2 3 1 3,20 

Maciço 310 SZ074 2+R 75 6 3 1 1 15,06 

Teto 310 SZ034 2+R 92 6 2 2 1 6,12 

Maciço 310 SZ068 2+R 75 6 3 1 1 15,06 

Maciço 310 SZ026 2+R 79 6 3 2 1 7,86 

Teto 350 SZ068_HW 2+R 72 6 2 4 1 2,40 

Maciço 350 SZ032 2+R 85 6 1,5 2 1 4,26 

Maciço 350 GAM-NE 2+R 92 6 3 1 1 18,36 

Maciço 350 SZ068 2+R 85 6 3 1 1 17,04 

Maciço 350 SZ046 3+R 69 12 3 1 1 6,88 

Maciço 350 SZ052 3+R 69 12 1,5 1 1 3,44 

Maciço 370 GAM-ND 2+R 85 6 3 1 1 17,06 

Maciço 370 GAM-NE 2+R 92 6 3 1 1 18,36 

Maciço 410 SZ066 3+R 79 12 1,5 2 1 1,80 

Teto 410 SZ040_HW 2+R 85 6 2 4 1 2,89 

Teto 410 SZ052_HW 2+R 87 6 2 2 1 5,80 

Teto 410 SZ060_HW 2+R 65 6 2 1 1 9,60 

Maciço 410 SZ040 2+R 88 6 1,5 1 1 8,84 

Maciço 410 SZ048 2+R 89 6 1,5 1 1 8,86 

Maciço 410 SZ063 3+R 72 12 1,5 2 0,66 1,19 

Maciço 410 SZ060 2+R 85 6 1,5 2 1 4,26 

Maciço 430 SZ023 3+R 88 12 1,5 1 1 4,42 

Teto 450 SZ060_HW 2+R 92 6 1,5 2 1 4,6 

Maciço 450 SZ042 2 88 4 3 2 1 14,25 

Maciço 450 SZ062 2 95 4 3 1 1 28,56 
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Tabela 30 - Fatores de cálculo atribuídos para a determinação de RMR. 

Localização Piso Frente Espaçamento Continuidade Abertura Rugosidade Enchimento Alteração RMR 

Maciço 230 SZ053 8 2 6 5 6 6 65 

Maciço 270 SZ050 8 4 4 3 6 6 66 

Teto 270 SZ050_HW 8 4 4 3 2 3 56 

Teto 270 SZ072_HW 8 2 4 1 2 3 54 

Maciço 270 SZ066 8 4 4 0 6 6 60 

Maciço 270 SZ072 8 4 4 0 6 6 52 

Maciço 270 SZ042/44 8 2 4 3 6 6 68 

Maciço 270 SZ057 8 4 4 0 6 6 63 

Maciço 310 SZ032 8 2 4 1 2 3 55 

Teto 310 SZ074_HW 8 2 4 1 2 3 50 

Maciço 310 SZ074 8 4 6 8 2 6 63 

Teto 310 SZ034 8 2 6 1 6 5 58 

Maciço 310 SZ068 8 4 5 5 2 6 62 

Maciço 310 SZ026 8 4 4 3 4 6 61 

Teto 350 SZ068_HW 8 2 4 1 2 6 53 

Maciço 350 SZ032 8 2 4 3 4 5 58 

Maciço 350 GAM-NE 8 4 4 3 6 6 66 

Maciço 350 SZ068 8 4 6 5 6 6 67 

Maciço 350 SZ046 8 4 5 5 6 6 62 

Maciço 350 SZ052 10 2 5 3 6 6 62 

Maciço 370 GAM-ND 8 4 4 5 6 5 64 

Maciço 370 GAM-NE 10 4 4 5 6 6 77 

Maciço 410 SZ066 8 2 4 0 4 6 41 

Teto 410 SZ040_HW 8 2 1 1 2 1 54 

Teto 410 SZ052_HW 10 2 4 1 2 5 58 

Teto 410 SZ060_HW 8 2 4 1 2 6 56 

Maciço 410 SZ040 8 2 4 1 6 6 59 

Maciço 410 SZ048 8 2 4 0 4 5 62 

Maciço 410 SZ063 8 2 4 0 4 6 44 

Maciço 410 SZ060 8 2 4 0 4 6 56 

Maciço 430 SZ023 10 2 4 0 6 6 60 

Teto 450 SZ060_HW 10 2 4 5 4 5 60 

Maciço 450 SZ042 8 4 4 5 4 5 65 

Maciço 450 SZ062 10 4 4 3 6 6 68 
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Tabela 31 - Fatores de cálculo atribuídos para a determinação de MRMR (1990). 

Localização Piso Frente IRS RQD Espaç. 
Condição 

desc. 
RMR 

(Laubscher) 
Alteração Orientação 

Tensões 
induzidas 

Detonação MRMR 1990 

Maciço 230 SZ053 18 14 14 25 71 0,9 0,7 1,2 0,94 50,46 

Teto 270 SZ072_HW 6 12 13 13 44 0,82 0,7 1,2 0,94 28 

Teto 270 SZ050_HW 6 14 15 15 50 0,88 0,7 1,2 0,94 35 

Maciço 270 SZ042/44 18 14 14 26 72 0,88 0,7 1,2 0,94 50,03 

Maciço 270 SZ072 18 12 7 20 57 0,88 0,8 1,2 0,94 45,26 

Maciço 270 SZ050 18 14 14 26 72 0,88 0,85 1,2 0,94 60,75 

Maciço 270 SZ066 18 14 7 22 61 0,88 0,7 1,2 0,94 42,39 

Maciço 270 SZ057 18 14 15 24 71 0,88 0,8 1,2 0,94 60,00 

Teto 310 SZ074_HW 18 12 12 11 53 0,88 0,7 1,2 0,94 37 

Teto 310 SZ034 6 14 15 24 59 0,88 0,7 1,2 0,94 41 

Maciço 310 SZ032 18 10 12 13 53 0,88 0,7 1,2 0,94 36,83 

Maciço 310 SZ026 18 12 14 22 66 0,9 0,7 1,2 0,94 46,90 

Maciço 310 SZ074 18 12 6 25 61 0,88 0,7 1,2 0,94 42,39 

Maciço 310 SZ068 18 12 13 26 69 0,88 0,7 1,2 0,94 47,00 

Teto 350 SZ068_HW 6 12 13 15 46 0,88 0,7 1,2 0,94 32 

Maciço 350 SZ032 18 14 14 12 58 0,88 0,75 1,2 0,94 43,18 

Maciço 350 SZ046 18 10 7 26 61 0,88 0,7 1,2 0,94 42,39 

Maciço 350 SZ052 18 10 6 22 56 0,88 0,7 1,2 0,94 38,91 

Maciço 350 SZ068 18 14 14 25 71 0,88 0,7 1,2 0,94 49,33 

Maciço 350 GAM-NE 18 14 8 26 66 0,88 0,7 1,2 0,94 45,86 

Maciço 370 GAM-ND 18 14 14 26 72 0,82 0,7 1,2 0,94 46,62 

Maciço 370 GAM-NE 18 14 14 25 71 0,88 0,7 1,2 0,94 49,33 

Teto 410 SZ040_HW 6 14 13 15 48 0,88 0,7 1,2 0,94 33 

Teto 410 SZ052_HW 6 14 14 13 47 0,88 0,75 1,2 0,94 35 

Teto 410 SZ060_HW 6 10 12 13 41 0,88 0,7 1,2 0,94 28 

Maciço 410 SZ063 18 12 7 6 43 0,88 0,7 1,2 0,94 29,88 

Maciço 410 SZ060 18 14 15 19 66 0,88 0,7 1,2 0,94 45,86 

Maciço 410 SZ066 18 12 7 6 43 0,88 0,7 1,2 0,94 29 

Maciço 410 SZ040 18 14 14 23 69 0,88 0,7 1,2 0,94 47,94 

Maciço 410 SZ048 18 14 14 19 65 0,88 0,7 1,2 0,94 45,17 

Maciço 430 SZ023 18 14 9 22 63 0,88 0,8 1,2 0,94 50,03 

Teto 450 SZ060_HW 6 14 15 16 51 0,88 0,7 1,2 0,94 35 

Maciço 450 SZ042 18 14 7 22 61 0,88 0,7 1,2 0,94 42,39 

Maciço 450 SZ062 18 14 15 26 73 0,88 0,7 1,2 0,94 50,72 
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Tabela 32 - Fatores de cálculo atribuídos para a determinação de MRMR (2000). 

Localizaç
ão 

Piso Frente IRS Preench. Dureza ff/m Ajuste 
RBS 

[rating] 

Condição 
descotinuida

des 

RMR 
(Laubscher) 

Alteração Orientação 
Tensões 
induzidas 

Água/Gelo Detonação MRMR 

Maciço 230 SZ053 171 - - 2  24 30 74 0,88 0,95 1,2 1 0,94 69,78 

Teto 270 
SZ072_H

W 
50 sericite 6 4 0,84 13,6 13 37,4 0,88 0,8 1,2 1 0,94 29,70 

Teto 270 
SZ050_H

W 
50 sericite 6 2 0,86 14,3 14 48,3 0,82 0,8 1,2 1 0,94 35,74 

Maciço 270 
SZ042/4

4 
171 

carbonat
o 

3 2 0,82 22,6 12 54,6 0,88 0,8 1,2 1 0,94 43,36 

Maciço 270 SZ072 171 - - 4  24 26 61 0,88 0,8 1,2 1 0,94 48,44 

Maciço 270 SZ050 171 - - 4  24 30 68,5 0,88 0,8 1,2 1 0,94 54,40 

Maciço 270 SZ066 171 - - 5  24 26 62 0,88 0,8 1,2 1 0,94 49,23 

Maciço 270 SZ057 171 - - 6  24 26 62 0,88 0,8 1,2 1 0,94 49,23 

Teto 310 
SZ074_H

W 
50 argila 2 2 0,79 13 11 44 0,88 0,8 1,2 1 0,94 34,94 

Teto 310 SZ034 50 argila 2 2 0,79 13 11 44 0,88 0,8 1,2 1 0,94 34,94 

Maciço 310 SZ032 171 argila 2 4 0,77 21,5 11 47 0,88 0,85 1,2 1 0,94 39,66 

Maciço 310 SZ026 171 
carbonat

o 
3 4 0,83 22,7 13 50,2 0,9 0,8 1,2 1 0,94 40,77 

Maciço 310 SZ074 171 - - 5  24 30 66 0,88 0,8 1,2 1 0,94 52,41 

Maciço 310 SZ068 171   4  24 30 68,5 0,88 0,8 1,2 0,9 0,94 48,96 

Teto 350 
SZ068_H

W 
50 argila 2 7 0,74 12,5 14 31,5 0,9 0,8 1,2 1 0,94 25,58 

Maciço 350 SZ032 171 calcite 3 3 0,80 22 10 46,5 0,88 0,8 1,2 1 0,94 36,93 

Maciço 350 SZ046 171   7  24 29 56 0,88 0,8 1,2 1 0,94 44,47 

Maciço 350 SZ052 171   1  24 27 76 0,88 0,8 1,2 1 0,94 60,35 

Maciço 350 SZ068 171 - - 5  24 27 65,5 0,88 0,8 1,2 1 0,94 52,01 

Maciço 350 GAM-NE 171 - - 4  24 29 67,5 0,88 0,9 1,2 1 0,94 60,30 

Maciço 370 GAM-ND 171 - - 2  24 29 65 0,88 0,9 1,2 1 0,94 58,07 

Maciço 370 GAM-NE 171 - - 1  24 29 79 0,88 0,8 1,2 1 0,94 62,73 

Teto 410 
SZ040_H

W 
50 argila 2 5 0,74 12,5 10 34,5 0,88 0,8 1,2 1 0,94 27,40 

Teto 410 
SZ052_H

W 
50 

carbonat
o 

3 1 0,84 13,6 11 37,4 0,88 0,8 1,2 1 0,94 29,70 

Teto 410 
SZ060_H

W 
50 - - 7  19 27 51 0,82 0,8 1,2 1 0,94 37,74 

Maciço 410 SZ063 171 
carbonat

o 
3 6 0,73 21 11 40 0,88 0,8 1,2 0,85 0,94 27,00 

Maciço 410 SZ060 171 
carbonat

o 
3 3 0,8 22 12 48,5 0,88 0,8 1,2 1 0,94 38,51 

MAciço 410 SZ066 171 
carbonat

o 
3 9 6 20,3 11 39.3 0,88 0,85 1,2 1 0,94 33,00 

Maciço 410 SZ040 171 - - 4  24 25 63,5 0,88 0,8 1,2 1 0,94 50,43 

Maciço 410 SZ048 171 - - 4  24 25 63,5 0,88 0,8 1,2 1 0,94 50,43 

Maciço 430 SZ023 171 - - 1  24 15 64 0,88 0,8 1,2 1 0,94 50,82 

Teto 450 
SZ060_H

W 
50 

carbonat
o 

3 1 0,84 13,6 13 37,4 0,88 0,8 1,2 1 0,94 29,70 

Maciço 450 SZ042 171 
carbonat

o 
3 3 0,80 22 13 49,5 0,88 0,8 1,2 1 0,94 40,00 

Maciço 450 SZ062 171 - - 1  24 29 79 0,88 0,8 1,2 1 0,94 62,73 

 



J 
 

Anexo C – Parâmetros utilizados no cálculo de N’ 

 

F230SZ053 

 

 Dip Dip Direction Espaçamento (m) Análise 

S1 82 273 0,25 e 

S2 71 143 0,33 e 

Rocha Sulf. Maciço 

Extensão litológica (m) 32 

R.Q.D. 89 

Jn 6 

Jr 3 

Ja 1 

RCU (Mpa) 171 

σ máx (Mpa) 7,4 

Direção da familia de descontinuidades critica 53 

Azimute do desmonte(°)/Hangingwall(°) 45 

Inclinação  do  desmonte (°) 75 

Inclinação da desc. Critica (°) 71 
 

Litologia 
Maciço 

Teto Paredes 

Q´ 44,5 44,5 

Fator A 1 1 

Fator B 0,22 0,22 

Fator C 6,447085729 3,9 

N´ 63,11696929 38,181 

RH 5,106382979 9,025572861 
 

F270SZ050 

 Dip Dip Direction Espaçamento (m) Análise 

S1 61 161 0,25 e 

S2 89 71 0,43 a 
 

Rocha Sulf. Maciço 

Extensão litológica (m) 53 

R.Q.D. 91 

Jn 6 

Jr 3 

Ja 1 

RCU (Mpa) 171 

σ máx (Mpa) 14 

Direção da familia de descontinuidades critica 71 

Azimute do desmonte(°)/Hangingwall(°) 45 

Inclinação  do  desmonte (°) 75 

Inclinação da desc. Critica (°) 61 
 

Litologia 
Maciço 

Teto Paredes 

Q´ 45,5 45,5 

Fator A 1 1 

Fator B 0,2 0,2 

Fator C 6,447085729 4,9 

N´ 58,66848014 44,59 

RH 5,845588235 11,62356296 
 

F270SZ050 HW 

 Dip Dip Direction Espaç. (m) Análise 

S1 73 30 0,25 e 

S2 44 185 0,5 c 
 

 

Rocha Encaixante 

Extensão litológica (m)  

R.Q.D. 92 

Jn 6 

Jr 3 

Ja 3 

RCU (Mpa) 85 

σ máx (Mpa) 14 

Direção da familia de descontinuidades critica 120 

Azimute do desmonte (°) 135 

Inclinação do desmonte (°) 75 

Inclinação da desc. Critica (°) 73 

 

Litologia 
Vulcânicas (hangingwall) 

Topo 

Q´ 15,33 

Fator A 0,57 

Fator B 0,20 

Fator C 3,70 

N´ 6,33 

RH 5,51 

F270SZ072 

 Dip Dip Direction Espaç. (m) Análise 

S1 76 74 0,17 e 

S2 16 155 0,25 c 
 

Rocha Encaixante 

Extensão litológica (m)  

R.Q.D. 82 

Jn 4 

Jr 2 

Ja 3 

RCU (Mpa) 50 

σ máx (Mpa) 14 

Direção da familia de descontinuidades critica 164 

Azimute do desmonte(°)/Hangingwall(°) 135 

Inclinação  do  desmonte (°) 75 

Inclinação da desc. Critica (°) 76 
 

 

Litologia 
Vulcânicas (hangingwall) 

Topo 

Q´ 13,66666667 

Fator A 0,276785714 

Fator B 0,2 

Fator C 3,6 

N´ 2,723571429 

RH 5,505709776 

  



K 
 

F270SZ066 

 Dip Dip Direction Espaçamento (m) Análise 

S1 79 173 0,25 e 

S2 43 310 0,33 C 
 

 

Rocha Sulf. Maciço 

Extensão litológica (m) 46 

R.Q.D. 85 

Jn 6 

Jr 1,5 

Ja 1 

RCU (Mpa) 171 

σ máx (Mpa) 14 

Direção da familia de descontinuidades critica 83 

Azimute do desmonte(°)/Hangingwall(°) 45 

Inclinação  do  desmonte (°) 75 

Inclinação da desc. Critica (°) 79 

 

Litologia Maciço 

Teto Paredes 

Q´ 21,25 21,25 

Fator A 1 1 

Fator B 0,36 0,36 

Fator C 6,447085729 3,1 

N´ 49,32020583 23,715 

RH 5,655737705 10,89626673 

F270SZ072 

 Dip Dip Direction Espaçamento (m) Análise 

S1 75 192 0,25 c 

S2 90 355 0,5 e 

S3 50 270 0,33 c 
 

Rocha Sulf. Maciço 

Extensão litológica (m) 43 

R.Q.D. 82 

Jn 9 

Jr 1,5 

Ja 1 

RCU (Mpa) 171 

σ máx (Mpa) 14 

Direção da familia de descontinuidades critica 85 

Azimute do desmonte(°)/Hangingwall(°) 45 

Inclinação  do  desmonte (°) 75 

Inclinação da desc. Critica (°) 90 
 

 

Litologia 
Maciço 

Teto Paredes 

Q´ 13,66666667 13,66666667 

Fator A 1 1 

Fator B 0,4 0,4 

Fator C 6,447085729 2 

N´ 35,24406865 10,93333333 

RH 5,560344828 10,5476421 

F270SZ042-44 

 Dip Dip Direction Espaçamento (m) Análise 

S1 35 27 0,25 c 

S2 68 164 0,33 a 
 

Rocha 
Sulf. 

Maciço 

Extensão litológica (m) 45 

R.Q.D. 85 

Jn 6 

Jr 3 

Ja 2 

RCU (Mpa) 171 

σ máx (Mpa) 14 

Direção da familia de descontinuidades critica 117 

Azimute do desmonte(°)/Hangingwall(°) 136 

Inclinação  do  desmonte (°) 75 

Inclinação da desc. Critica (°) 35 
 

Litologia 
Maciço 

Teto Paredes 

Q´ 21,25 21,25 

Fator A 1 1 

Fator B 0,2 0,2 

Fator C 6,447085729 7,5 

N´ 27,40011435 31,875 

RH 5,901639344 10,78274818 
 

F270SZ057 

 Dip Dip Direction Espaçamento (m) Análise 

S1 82 162 0,25 e 

S2 88 274 0,5 e 
 

Rocha Sulf. Maciço 

Extensão litológica (m) 28 

R.Q.D. 92 

Jn 6 

Jr 1,5 

Ja 1 

RCU (Mpa) 171 

σ máx (Mpa) 14 

Direção da familia de descontinuidades critica 72 

Azimute do desmonte(°)/Hangingwall(°) 45 

Inclinação  do  desmonte (°) 75 

Inclinação da desc. Critica (°) 82 
 

 

Litologia 
Maciço 

Teto Paredes 

Q´ 23 23 

Fator A 1 1 

Fator B 0,2 0,2 

Fator C 6,447085729 2,8 

N´ 29,65659436 12,88 

RH 4,88372093 8,352483996 

F310SZ032 

 Dip Dip Direction Espaçamento (m) Análise 

S1 71 42 0,1 a 

S2 30 125 0,33 c 
 

Rocha Encaixante 

Extensão litológica (m) 1 

R.Q.D. 72 

Jn 4 

Jr 2 

Ja 4 

RCU (Mpa) 50 

σ máx (Mpa) 18,6 

Direção da familia de descontinuidades critica 35 

Azimute do desmonte(°)/Hangingwall(°) 45 

Inclinação  do  desmonte (°) 75 

Inclinação da desc. Critica (°) 30 
 

 

Litologia 

Vulcânicas 
 (hangingwall) 

Topo 

Q´ 6 

Fator A 0,177419355 

Fator B 0,2 

Fator C 8 

N´ 1,703225806 

RH 5,505709776 

  



L 
 

F310SZ074 

Sulfureto maciço Riólito 
 Dip Dip Direction Espaçamento (m) Análise 

S1 80 26 0,2 e 

S2 34 178 0,33 b 
 

 Dip Dip Direction Espaçamento (m) Análise 

S1 79 360 0,25 e 

S2 68 184 0,2 c 
 

 

Rocha Sulf. Maciço Encaixante 

Extensão litológica (m) 20  

R.Q.D. 75 85 

Jn 6 4 

Jr 3 2 

Ja 1 3 

RCU (Mpa) 171 50 

σ máx (Mpa) 18.6 18.6 

Direção da familia de descontinuidades 
critica 

94 116 

Azimute do desmonte(°)/Hangingwall(°) 45 135 

Inclinação do desmonte (°) 75 75 

Inclinação da desc. Critica (°) 90 80 

 

Litologia 
Maciço Vulcânicas (hangingwall) 

Teto Paredes Topo 

Q´ 37,5 37,5 14,16666667 

Fator A 0,933467742 0,93346774 0,177419355 

Fator B 0,58 0,58 0,2 

Fator C 6,447085729 2 3 

N´ 130,8946876 40,60584677 1,508064516 

RH 4,285714286 6,74325697 5,505709776 

F310SZ034 

 Dip Dip Direction Espaçamento (m) Análise 

S1 77 52 0,33 e 

S2 33 168 0,5 b 
 

Rocha Encaixante 

Extensão litológica (m)  

R.Q.D. 92 

Jn 6 

Jr 2 

Ja 2 

RCU (Mpa) 50 

σ máx (Mpa) 18,6 

Direção da familia de descontinuidades critica 142 

Azimute do desmonte(°)/Hangingwall(°) 135 

Inclinação  do  desmonte (°) 75 

Inclinação da desc. Critica (°) 77 
 

 

Litologia 
Vulcânicas (hangingwall) 

Topo 

Q´ 15,33333333 

Fator A 0,177419355 

Fator B 0,23 

Fator C 3,3 

N´ 2,064806452 

RH 5,505709776 

F310SZ068 

 Dip Dip Direction Espaçamento (m) Análise 

S1 72 179 0,2 e 

S2 50 309 0,25 e 
 

Rocha Sulf. Maciço 

Extensão litológica (m) 56 

R.Q.D. 75 

Jn 6 

Jr 3 

Ja 1 

RCU (Mpa) 171 

σ máx (Mpa) 18,6 

Direção da familia de descontinuidades critica 39 

Azimute do desmonte(°)/Hangingwall(°) 45 

Inclinação  do  desmonte (°) 75 

Inclinação da desc. Critica (°) 50 
 

 

Litologia 
Maciço 

Teto Paredes 

Q´ 37,5 37,5 

Fator A 0,909274194 0,909274194 

Fator B 0,24 0,24 

Fator C 6,447085729 6 

N´ 52,7595181 49,10080645 

RH 5,915492958 11,90326308 

F310SZ026 

 Dip Dip Direction Espaçamento (m) Análise 

S1 50 178 0,33 e 

S2 45 195 0,25 b 
 

 

Rocha Sulf. Maciço 

Extensão litológica (m) 37 

R.Q.D. 79 

Jn 6 

Jr 3 

Ja 2 

RCU (Mpa) 171 

σ máx (Mpa) 18,6 

Direção da familia de descontinuidades critica 88 

Azimute do desmonte(°)/Hangingwall(°) 45 

Inclinação  do  desmonte (°) 75 

Inclinação da desc. Critica (°) 50 

 

Litologia 
Maciço 

Teto Paredes 

Q´ 19,75 19,75 

Fator A 0,909274194 0,909274194 

Fator B 0,46 0,46 

Fator C 6,447085729 6 

N´ 53,25780243 49,56453629 

RH 5,336538462 9,770362732 

 

  



M 
 

F350SZ068 

Sulfureto maciço Riólito 

 

Maciço Dip Dip Direction Espaçamento (m) Análise 

S1 33 235 0,25 d 

S2 84 102 0,33 e 
 

Rocha encaixante Dip Dip Direction Espaçamento (m) Análise 

S1 32 209 0,125 c 

S2 72 71 0,33 e 

 

Rocha Sulf. Maciço Encaixante 

Extensão litológica (m) 45  

R.Q.D. 85 72 

Jn 6 6 

Jr 3 2 

Ja 1 4 

RCU (Mpa) 171 50 

σ máx (Mpa) 22 22 

Direção da familia de descontinuidades 
critica 

12 161 

Azimute do desmonte(°)/Hangingwall(°) 45 135 

Inclinação  do  desmonte (°) 75 75 

Inclinação da desc. Critica (°) 84 72 

 

Litologia 
Maciço Vulcânicas (hangingwall) 

Teto Paredes Topo 

Q´ 42,5 42,5 6 

Fator A 0,749431818 0,749431818 0,130681818 

Fator B 0,26 0,26 0,2 

Fator C 6,447085729 2,6 7,8 

N´ 53,38974554 21,53117614 1,223181818 

RH 5,625 10,78274818 5,505709776 

F350SZ032 

 Dip Dip Direction Espaçamento (m) Análise 

S1 88 288 0,25 e 

S2 75 146 0,33 e 
 

Rocha Sulf. Maciço 

Extensão litológica (m) 23 

R.Q.D. 85 

Jn 6 

Jr 1,5 

Ja 2 

RCU (Mpa) 171 

σ máx (Mpa) 22 

Direção da familia de descontinuidades critica 56 

Azimute do desmonte(°)/Hangingwall(°) 45 

Inclinação  do  desmonte (°) 75 

Inclinação da desc. Critica (°) 75 
 

 

Litologia 
Maciço 

Teto Paredes 

Q´ 10,625 10,625 

Fator A 0,749431818 0,749431818 

Fator B 0,2 0,2 

Fator C 6,447085729 3,5 

N´ 10,26725876 5,573899148 

RH 4,539473684 7,393561564 

F350GAM-NE 

 Dip Dip Direction Espaçamento (m) Análise 

S1 58 159 0,33 e 

S2 38 12 0,5 b 
 

 

Rocha Sulf. Maciço 

Extensão litológica (m) 24 

R.Q.D. 92 

Jn 6 

Jr 3 

Ja 1 

RCU (Mpa) 171 

σ máx (Mpa) 22 

Direção da familia de descontinuidades critica 69 

Azimute do desmonte(°)/Hangingwall(°) 45 

Inclinação  do  desmonte (°) 75 

Inclinação da desc. Critica (°) 58 

Litologia 
Maciço 

Teto Paredes 

Q´ 46 46 

Fator A 0,749431818 0,749431818 

Fator B 0,2 0,2 

Fator C 6,447085729 5,2 

N´ 44,45119086 35,85281818 

RH 4,615384615 7,597074007 
 

F350SZ046 

 Dip Dip Direction Espaçamento (m) Análise 

S1 80 270 0,25 c 

S2 60 100 0,2 e 

S3 50 170 0,5 e 
 

Rocha Sulf. Maciço 

Extensão litológica (m) 50 

R.Q.D. 69 

Jn 12 

Jr 3 

Ja 1 

RCU (Mpa) 171 

σ máx (Mpa) 22 

Direção da familia de descontinuidades critica 80 

Azimute do desmonte(°)/Hangingwall(°) 45 

Inclinação  do  desmonte (°) 75 

Inclinação da desc. Critica (°) 50 
 

 

Litologia 
Maciço 

Teto Paredes 

Q´ 17,25 17,25 

Fator A 0,749431818 0,749431818 

Fator B 0,3 0,3 

Fator C 6,447085729 6 

N´ 25,00379486 23,26985795 

RH 5,769230769 11,32550399 

F350SZ052 

 Dip Dip Direction Espaçamento (m) Análise 

S1 30 210 0,25 d 

S2 60 5 0,25 a 

S3 80 265 0,25 c 
 

Rocha Sulf. Maciço 

Extensão litológica (m) 37 

R.Q.D. 69 

Jn 12 

Jr 1,5 

Ja 1 

RCU (Mpa) 171 

σ máx (Mpa) 22 

Direção da familia de descontinuidades critica 120 

Azimute do desmonte(°)/Hangingwall(°) 45 

Inclinação  do  desmonte (°) 75 

Inclinação da desc. Critica (°) 30 
 

 

Litologia 
Maciço 

Teto Paredes 

Q´ 8,625 8,625 

Fator A 0,749431818 0,749431818 

Fator B 0,9025 0,9025 

Fator C 6,447085729 8 

N´ 37,60987476 46,6689929 

RH 5,336538462 9,770362732 

 

 



N 
 

F370GAM-ND 

 Dip Dip Direction Espaçamento (m) Análise 

S1 82 148 0,2 e 

S2 29 245 0,5 d 
 

Rocha Sulf. Maciço 

Extensão litológica (m) 36 

R.Q.D. 85 

Jn 6 

Jr 3 

Ja 1 

RCU (Mpa) 171 

σ máx (Mpa) 24,2 

Direção da familia de descontinuidades critica 58 

Azimute do desmonte(°)/Hangingwall(°) 45 

Inclinação  do  desmonte (°) 75 

Inclinação da desc. Critica (°) 82 
 

 

Litologia 
Maciço 

Teto Paredes 

Q´ 42,5 42,5 

Fator A 0,669938017 0,669938017 

Fator B 0,2 0,2 

Fator C 6,447085729 2,8 

N´ 36,71275652 15,94452479 

RH 5,294117647 9,629101746 

F370GAM-NE 

 Dip Dip Direction Espaçamento (m) Análise 

S1 39 333 0,5 c 

S2 39 158 0,33 c 
 

Rocha Sulf. Maciço 

Extensão litológica (m) 38 

R.Q.D. 92 

Jn 6 

Jr 3 

Ja 1 

RCU (Mpa) 171 

σ máx (Mpa) 24,2 

Direção da familia de descontinuidades critica 68 

Azimute do desmonte(°)/Hangingwall(°) 45 

Inclinação  do  desmonte (°) 75 

Inclinação da desc. Critica (°) 39 
 

 

Litologia 
Maciço 

Teto Paredes 

Q´ 46 46 

Fator A 0,669938017 0,669938017 

Fator B 0,2 0,2 

Fator C 6,447085729 7,1 

N´ 39,73616 43,76035124 

RH 5,377358491 9,908066002 

F410SZ066 

 Dip Dip Direction Espaçamento (m) Análise 

S1 81 162 0,3 e 

S2 81 83 0,4 a 

S3 40 223 0,5 d 
 

 

Rocha Sulf. Maciço 

Extensão litológica (m) 33 

R.Q.D. 58 

Jn 12 

Jr 1,5 

Ja 1 

RCU (Mpa) 171 

σ máx (Mpa) 27,251408 

Direção da familia de descontinuidades critica 252 

Azimute do desmonte(°)/Hangingwall(°) 45 

Inclinação  do  desmonte (°) 75 

Inclinação da desc. Critica (°) 81 

Litologia 
Maciço 

Teto Paredes 

Q´ 7,25 7,25 

Fator A 0,580926828 0,580926828 

Fator B 1,003 1,003 

Fator C 6,447085729 2,9 

N´ 27,23477664 12,25062851 

RH 5,15625 9,18253814 
 

F410SZ040 

Sulfureto maciço Riólito 

 

Maciço Dip Dip Direction Espaçamento (m) Análise 

S1 50 135 0,33 e 

S2 84 160 0,33 e 

 

Rocha 
encaixante 

Dip Dip Direction Espaçamento (m) Análise 

S1 86 20 0,2 e 

S2 72 35 0,33 e 

Rocha Sulf. Maciço Encaixante 

Extensão litológica (m) 114  

R.Q.D. 88 85 

Jn 6 6 

Jr 1,5 2 

Ja 1 4 

RCU (Mpa) 171 50 

σ máx (Mpa) 27 27 

Direção da familia de descontinuidades 
critica 

45 125 

Azimute do desmonte(°)/Hangingwall(°) 45 135 

Inclinação do desmonte (°) 75 75 

Inclinação da desc. Critica (°) 50 72 
 

 

Litologia 
Maciço Vulcânicas (hangingwall) 

Teto Paredes Topo 

Q´ 22 22 7,083333333 

Fator A 0,5875 0,5875 0,2 

Fator B 0,3 0,3 0,2 

Fator C 6,447085729 6 3,8 

N´ 24,99857492 23,265 1,076666667 

RH 6,627906977 15,18830053 5,505709776 

F410SZ052 HW 

 Dip Dip Direction Espaçamento (m) Análise 

S1 17 207 0,2 c 

S2 87 34 0,4 e 
 

 

Rocha Encaixante 

Extensão litológica (m)  

R.Q.D. 87 

Jn 6 

Jr 2 

Ja 2 

RCU (Mpa) 50 

σ máx (Mpa) 27 

Direção da familia de descontinuidades critica 124 

Azimute do desmonte(°)/Hangingwall(°) 135 

Inclinação  do  desmonte (°) 75 

Inclinação da desc. Critica (°) 87 

 

Litologia 
Vulcânicas (hangingwall) 

Topo 

Q´ 14,5 

Fator A 0,2 

Fator B 0,2 

Fator C 2,3  

N´ 1,334 

RH 5,505709776 

  



O 
 

F410SZ060 

Sulfureto maciço Riólito 

 

 Dip Dip Direction Espaçamento (m) Análise 

S1 75 165 0,25 e 

S2 76 262 0,5 c 

 Dip Dip Direction Espaçamento (m) Análise 

S1 67 69 0,125 e 

S2 61 36 0,33 e 

S3 62 189 0,5 e 
 

 

Rocha Sulf. Maciço Encaixante 

Extensão litológica (m) 34  

R.Q.D. 85 72 

Jn 6 12 

Jr 1,5 2 

Ja 2 1 

RCU (Mpa) 171 50 

σ máx (Mpa) 27 27 

Direção da familia de descontinuidades 
critica 

75 99 

Azimute do desmonte(°)/Hangingwall(°) 45 135 

Inclinação  do  desmonte (°) 75 75 

Inclinação da desc. Critica (°) 75 62 
 

Litologia 
Maciço Vulcânicas (hangingwall) 

Teto Paredes Topo 

Q´ 10,625 10,625 24 

Fator A 0,5875 0,5875 0,2 

Fator B 0,2 0,2 0,32 

Fator C 6,447085729 3,5 4,8 

N´ 8,04878359 4,36953125 3,6864 

RH 5,204081633 9,335340493 5,505709776 

F410SZ048 

 Dip Dip Direction Espaçamento (m) Análise 

S1 71 177 0,2 e 

S2 50 309 0,5 e 
 

Rocha Sulf. Maciço 

Extensão litológica (m) 37 

R.Q.D. 89 

Jn 6 

Jr 1,5 

Ja 1 

RCU (Mpa) 171 

σ máx (Mpa) 27 

Direção da familia de descontinuidades critica 39 

Azimute do desmonte(°)/Hangingwall(°) 45 

Inclinação  do  desmonte (°) 75 

Inclinação da desc. Critica (°) 50 
 

 

Litologia 
Maciço 

Teto Paredes 

Q´ 22,25 22,25 

Fator A 0,5875 0,5875 

Fator B 0,24 0,24 

Fator C 6,447085729 6 

N´ 20,2261197 18,8235 

RH 5,336538462 9,770362732 

F410SZ063 

 Dip Dip Direction Espaçamento (m) Análise 

S1 84 170 0,2 e 

S2 54 280 0,25 e 

S3 47 75 0,5 a 
 

Rocha Sulf. Maciço 

Extensão litológica (m) 44 

R.Q.D. 79 

Jn 12 

Jr 1,5 

Ja 2 

RCU (Mpa) 171 

σ máx (Mpa) 27 

Direção da familia de descontinuidades critica 10 

Azimute do desmonte(°)/Hangingwall(°) 45 

Inclinação  do  desmonte (°) 75 

Inclinação da desc. Critica (°) 54 
 

Litologia 
Maciço 

Teto Paredes 

Q´ 4,9375 4,9375 

Fator A 0,5875 0,5875 

Fator B 0,3 0,3 

Fator C 6,447085729 5,6 

N´ 5,61047562 4,8733125 

RH 5,593220339 10,66657146 
 

F430SZ023 

 Dip Dip Direction Espaçamento (m) Análise 

S1 43 254 0,33 c 

S2 88 259 0,33 a 

S3 83 165 1 c 
 

Rocha Sulf. Maciço 

Extensão litológica (m) 75 

R.Q.D. 92 

Jn 12 

Jr 1,5 

Ja 1 

RCU (Mpa) 171 

σ máx (Mpa) 28 

Direção da familia de descontinuidades critica 164 

Azimute do desmonte(°)/Hangingwall(°) 45 

Inclinação  do  desmonte (°) 75 

Inclinação da desc. Critica (°) 43 
 

Litologia 
Maciço 

Teto Paredes 

Q´ 11,5 11,5 

Fator A 0,562053571 0,562053571 

Fator B 1,003 1,003 

Fator C 6,447085729 6,7 

N´ 41,7965014 43,43614636 

RH 6,25 8,112981425 
 

F450SZ042 

 Dip Dip Direction Espaçamento (m) Análise 

S1 64 159 0,33 e 

S2 85 85 0,33 a 
 

Rocha Sulf. Maciço 

Extensão litológica (m) 82 

R.Q.D. 88 

Jn 4 

Jr 3 

Ja 2 

RCU (Mpa) 171 

σ máx (Mpa) 29 

Direção da familia de descontinuidades critica 69 

Azimute do desmonte(°)/Hangingwall(°) 45 

Inclinação  do  desmonte (°) 75 

Litologia 
Maciço 

Teto Paredes 

Q´ 33 33 

Fator A 0,538362069 0,538362069 

Fator B 0,2 0,2 

Fator C 6,447085729 4,6 



P 
 

 

Inclinação da desc. Critica (°) 64 N´ 22,90771832 16,34467241 

RH 6,340206186 13,75770625 
 

F450SZ062 

 Dip Dip Direction Espaçamento (m) Análise 

S1 61 177 0,25 e 

S2 82 73 0,5 a 
 

Rocha Sulf. Maciço 

Extensão litológica (m) 22 

R.Q.D. 89 

Jn 4 

Jr 3 

Ja 1 

RCU (Mpa) 171 

σ máx (Mpa) 29 

Direção da familia de descontinuidades critica 87 

Azimute do desmonte(°)/Hangingwall(°) 45 

Inclinação  do  desmonte (°) 75 

Inclinação da desc. Critica (°) 61 
 

Litologia 
Maciço 

Teto Paredes 

Q´ 66,75 66,75 

Fator A 0,538362069 0,538362069 

Fator B 0,44 0,44 

Fator C 6,447085729 4,9 

N´ 101,9393465 77,47730043 

RH 4,459459459 7,183630288 
 

F450SZ060 HW 

 Dip Dip Direction Espaçamento (m) Análise 

S1 69 52 0,25 e 

S2 51 252 0,5 e 
 

 

Rocha Encaixante 

Extensão litológica (m)  

R.Q.D. 92 

Jn 6 

Jr 1,5 

Ja 2 

RCU (Mpa) 50 

σ máx (Mpa) 29 

Direção da familia de descontinuidades critica 162 

Azimute do desmonte(°)/Hangingwall(°) 135 

Inclinação  do  desmonte (°) 75 

Inclinação da desc. Critica (°) 51 

 

Litologia 
Vulcânicas (hangingwall) 

Topo 

Q´ 11,5 

Fator A 0,2 

Fator B 0,2 

Fator C 5,9 

N´ 2,714 

RH 5,505709776 

 

 


