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Resumo 

O principal objetivo deste trabalho é estudar a influência da rugosidade, na interface rocha – paste fill, 

na resistência ao corte em desmontes mineiros recorrendo ao coeficiente de rugosidade de 

descontinuidades (JRC). 

Nesse sentido, realizou-se um programa de ensaios laboratoriais que teve como base a quantificação 

da rugosidade superficial das amostras de rocha e a realização de ensaios de corte direto nas interfaces 

rocha – paste fill. 

Para o estudo do comportamento ao corte das interfaces rocha – paste fill ensaiaram-se um total de 40 

provetes, cada um deles submetido a cinco tensões normais (𝜎𝑛), na seguinte ordem: 45.6, 77.1, 108.6, 

140.0 e 171.5 kPa, a uma velocidade constante de deslocamento tangencial (0.5 mm/min). 

Os resultados dos ensaios para os diferentes tempos de cura (7 e 28 dias) e teores de cimento (2.5% 

e 4.5%) foram analisados e comparados com os parâmetros de rugosidade superficial de modo a 

investigar uma possível correlação entre a resistência ao corte das interfaces rocha – paste fill e as 

suas características morfológicas. 

Os resultados obtidos permitiram concluir que o parâmetro rugosidade não pode ser desconsiderado 

em análises de estabilidade de desmontes cheios. 

 

Palavras-chave: interfaces rocha – paste fill, resistência ao corte, rugosidade, tempo de cura, teor de 

cimento 
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Abstract 

The main objective of this work is to study the influence of surface roughness on shear strength of paste 

fill – rock walls interfaces, in mining stopes, using the joint roughness coefficient (JRC). 

In this sense, a laboratory test program was carried out based on the quantification of the surface 

roughness of the rock samples and the performance of direct shear tests on the paste fill – rock walls 

interfaces. 

A total of 40 specimens were tested, each of them subjected to five normal stresses (𝜎𝑛), in the following 

order: 45.6, 77.1, 108.6, 140.0 and 171.5 kPa, a constant shear rate (0.5 mm / min). 

The results of the tests for the different curing times (7 and 28 days) and cement contents (2.5% and 

4.5%) were analyzed and compared with the surface roughness parameters in order to investigate a 

possible correlation between shear strength of paste fill – rock walls interfaces and their morphological 

characteristics. 

 In summary, it is considered that surface roughness cannot be disregarded in stability analyzes of 

backfilled stopes. 

 

Keywords: paste fill–rock walls interfaces, shear strength, roughness, curing time, cement content 
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1. Introdução 

 Motivação, enquadramento do tema e objetivo do trabalho 

A indústria mineira constitui uma verdadeira «locomotiva económica» (Menezes, 1988). As receitas 

geradas por este sector são relevantes para o crescimento económico de diversos países e vitais para 

o bem-estar das populações mundiais (Yilmaz e Guresci, 2017). Por outro lado, as principais atividades 

da indústria mineira produzem grandes volumes de resíduos mineiros, incluindo escombros e 

rejeitados, que são normalmente armazenados à superfície.  

Os resíduos mineiros são problemáticos porque podem incluir na sua constituição substâncias nocivas 

(tais como metais pesados/tóxicos, metaloides, lixiviados, elementos radioativos, etc) que podem 

causar sérios problemas tanto para a saúde humana como para o meio ambiente. Consequentemente, 

devido às rígidas diretrizes ambientais, o tratamento, a gestão e a monitorização destes resíduos 

problemáticos tornou-se um dos principais desafios da maioria das operações mineiras modernas em 

todo o mundo (Lottermoser, 2010; Yilmaz e Guresci, 2017). 

As técnicas de gestão de resíduos mineiros compreendem métodos de deposição superficial e em 

subterrâneo. A maioria das operações mineiras utiliza a fração grosseira dos rejeitados para 

enchimento subterrâneo, enquanto os finos são geralmente depositados à superfície em barragens de 

rejeitados (Yilmaz, 2010). No entanto, todos os métodos de deposição superficial têm o potencial de 

causar os seus próprios problemas geotécnicos (por exemplo, rotura de barragens de rejeitados e 

possibilidade de liquefação dos rejeitados espessados face à ocorrência de um sismo, etc) e 

geoambientais (por exemplo, drenagem mineira ácida) (Cui, 2017). Em contrapartida, as tecnologias 

de deposição em subterrâneo vieram revolucionar a indústria mineira, permitindo a reutilização de pelos 

menos 50% da totalidade dos rejeitados produzidos como enchimento mineiro no preenchimento dos 

desmontes subterrâneos criados pela extração mineral, diminuindo assim a sua deposição à superfície 

(Koupouli et al., 2016, 2017). 

O enchimento mineiro tornou-se assim uma prática comum em diversas operações subterrâneas, 

desempenhando um papel fundamental na estabilidade local e regional das explorações (Nasir e Fall, 

2008). 

Uma vez depositado em subterrâneo, o enchimento deve satisfazer certos requisitos de resistência de 

modo a garantir um ambiente de trabalho seguro, evitando qualquer potencial rotura do enchimento, 

que resulta muitas vezes em mortes ou lesões. Além disso, a ocorrência deste tipo de roturas também 

pode ter consideráveis consequências financeiras (por exemplo, diluição do minério, danos nos 

equipamentos, consequências ao nível da produtividade da mina – atrasos na produção, custos de 

seguro) (Fall e Nasir, 2010). As razões para tais roturas podem ser complexas e envolver uma série de 

fatores, tais como qualidade da mistura produzida (otimização das receitas de enchimento), condições 

“in-situ” (por exemplo, interações entre o enchimento e o maciço rochoso circundante, episódios 

sísmicos, golpes de terreno, temperatura “in-situ”), erros de dimensionamento geotécnico, rotura das 

portas de enchimento (Hassani e Archibald,1998; Yilmaz, 2010).  
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Uma boa compreensão do comportamento mecânico do enchimento e a sua interação com o maciço 

rochoso circundante é um passo fundamental para avaliar a resposta geomecânica dos desmontes 

cheios e questões relacionadas com a estabilidade subterrânea (Falaknaz, 2014). Os vários estudos 

focados no comportamento mecânico enchimento/maciço rochoso indicaram que o enchimento, 

mesmo quando contém uma quantidade significativa de agente ligante, permanece um material menos 

rígido do que o maciço rochoso circundante. No entanto, as forças de interação que se desenvolvem 

entre a rocha e o enchimento induzem transferência de carga ao longo da sua interface, favorecendo 

o efeito de arco no enchimento. Esta transferência de carga deve ser compreendida de modo a avaliar 

adequadamente o comportamento do enchimento otimizando o projeto em termos de segurança e a 

nível operacional. 

A transferência de cargas através das interfaces rocha-enchimento pode ocorrer tanto pelo atrito entre 

as partículas do enchimento e a superfície do material rochoso ou pelas resistências passivas 

mobilizadas à medida que as características da topografia da superfície forçam as partículas a 

deslocarem-se (Mitchell e Villet, 1987). As superfícies pouco rugosas transferem carga essencialmente 

por atrito, enquanto as superfícies muito rugosas podem ser capazes de mobilizar resistências passivas 

adicionais (Martinez e Frost, 2017). 

É neste sentido que se realiza o presente estudo que tem como objetivo estudar a influência da 

rugosidade, na interface rocha – paste fill, na resistência ao corte em desmontes mineiros, recorrendo 

ao coeficiente de rugosidade de descontinuidades (JRC). 

 

 Estrutura da dissertação 

O trabalho encontra-se estruturado em 5 capítulos que se descrevem sucintamente. Ao capítulo 1 de 

introdução segue-se o capítulo 2 de revisão da literatura, onde se pretende efetuar o enquadramento 

teórico necessário à investigação, descrevendo: o enchimento mineiro, a estabilidade dos desmontes 

cheios, a resistência ao corte de descontinuidades, a avaliação da rugosidade a partir da geometria 

das superfícies e as investigações anteriores relacionadas com o tema em estudo. O capítulo 3 dedica-

se à descrição e caracterização dos materiais utilizados no trabalho experimental, bem como os 

equipamentos e metodologias com a finalidade de analisar o problema em questão. O capítulo 4 

apresenta os resultados do trabalho experimental e, respetivas, análise e discussão. Por fim, o capítulo 

5 apresenta as principais conclusões deste trabalho e sugere possíveis trabalhos futuros. 
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2. Estado da Arte 

 Enchimento Mineiro 

O enchimento mineiro refere-se a todo o material ou mistura de materiais que é utilizado no 

preenchimento de cavidades subterrâneas produzidas pela extração mineral. Consiste em materiais 

como escombros, agregados, areias, ou rejeitados de lavaria, aos quais podem adicionar-se agentes 

ligantes, sendo o mais comum o cimento Portland, e outros aditivos. 

O uso de enchimento contribui para a eliminação e valorização dos resíduos da exploração, o que, por 

sua vez, contribui para a diminuição do impacte ambiental, reduzindo as dimensões das instalações de 

armazenamento à superfície (por exemplo, barragens de rejeitados). A principal função do enchimento 

mineiro é garantir a estabilidade local e regional a longo prazo e limitar a exposição das escavações 

subterrâneas. Operacionalmente, dependendo do método de exploração utilizado, o enchimento 

permite controlar a convergência das paredes dos desmontes, reduzir a importância da queda de 

blocos, constituir plataformas de trabalho (em métodos de desmonte ascendentes), constituir pilares 

artificiais (em métodos de desmonte por grandes câmaras, aplicáveis a jazigos maciços) e criar tetos 

falsos (em métodos de desmonte descendentes) (Costa e Silva, 2013). 

Existem diferentes tipos de enchimento, tais como enchimento seco (ou rock fill), enchimento hidráulico 

(ou hydraulic fill) e enchimento em pasta (ou paste fill) (Hassani e Archibald, 1998; Potvin, 2005).  

Alguns dos principais fatores que influenciam a seleção do tipo de enchimento são as propriedades 

físicas e mecânicas do minério e do maciço rochoso, os requisitos de resistência do enchimento e os 

métodos de exploração (Falaknaz, 2014). No entanto, devido às suas vantagens ambientais e na 

prevenção de riscos geológicos, o paste fill tornou-se um tema de interesse para os investigadores e 

engenheiros da área nas últimas duas décadas (Yang et al., 2017) e, como tal, é alvo de destaque 

nesta dissertação. 

2.1.1. Paste Fill 

Desde a sua introdução em 1990, a mais recente tecnologia para deposição de rejeitados (paste fill) 

possibilitou uma técnica de gestão de resíduos mineiros eficiente e ambientalmente não destrutiva, 

devido às suas vantagens técnicas, operacionais e ambientais, em relação aos outros tipos de 

enchimento mineiro (Khaldoun, 2016; Yilmaz e Fall, 2017). Este sucesso na sua utilização deu-se 

essencialmente ao seu carácter versátil, permitindo assim o aumento da extração dos recursos minerais 

(Kahldoun, 2016). 

As características mais atrativas do paste fill são: a) permite a utilização de rejeitados totais sem 

necessidade de remover a sua fração fina na produção da pasta, ao contrário do que acontece para o 

caso do enchimento hidráulico; b) reduz significativamente a deposição de rejeitados a serem 

armazenados à superfície, limitando os problemas de poluição ambiental devido à drenagem mineira 

ácida. Isto terá efeito direto na redução de custos associados ao armazenamento de rejeitados à 

superfície, ou seja, reduz os custos de reabilitação pós-fecho da mina; c) permite atingir maiores 
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resistências mecânicas que o enchimento hidráulico, para a mesma dosagem em agente ligante 

(Ercikdi et al., 2017); d) permite uma melhor recuperação das reservas exploradas uma vez que suporta 

as paredes dos pilares adjacentes à medida que as operações de extração  avançam; e) reduz a 

diluição do minério e os ciclos de trabalho; e f) melhora as condições de trabalho resultando em 

melhores fatores de segurança.  

O paste fill é assim uma das mais importantes inovações tecnológicas das últimas décadas com os 

objetivos de aumentar a produtividade das minas, fazer uma adequada gestão dos resíduos mineiros 

e contribuir, com uma perspetiva sustentável, para a melhoria das condições de saúde e segurança 

nas operações mineiras. 

2.1.2. Principais ingredientes 

O paste fill, ou CPB (Cemented Paste Backfill), pode ser descrito como um material compósito 

relativamente complexo que consiste tipicamente numa mistura de rejeitados espessados, água e 

agentes ligantes (Figura 2.1). A percentagem de sólidos em peso (%𝑆𝑝) dos rejeitados (que se 

apresentam na forma de uma polpa) varia entre 75-85%. A água utilizada ou é água limpa ou água 

industrial (água aproveitada dos processos mineiros). A dosagem em agente ligante varia normalmente 

entre 2-7%, sendo o mais utilizado o cimento Portland comum (GPC – General Purpose Cement). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No entanto, devido ao elevado custo do cimento e às questões ambientais relacionadas com a sua 

produção, diversas minas em todo o mundo estão a considerar a utilização de escórias de alto-forno 

e/ou cinzas volantes para substituir parcialmente o cimento comum por um cimento misturado. Os 

cimentos misturados podem ser constituídos por várias proporções de cimento GPC e pelo material de 

substituição, dependendo dos requisitos necessários (Niroshan et al., 2017). 

Figura 2.1 – Diagrama esquemático que mostra os principais ingredientes dos paste fill 
(adaptado de Yilmaz e Guresci, 2017) 
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O papel dos agentes ligantes é desenvolver a coesão e a resistência necessárias ao material de 

enchimento para que as suas faces expostas sejam autoportantes e permaneçam estáveis durante as 

operações de extração dos desmontes adjacentes. A água é adicionada em quantidade suficiente com 

o intuito de se obter uma mistura com a consistência desejada ao transporte da pasta ao longo de uma 

rede de tubagens.  

Os principais ingredientes do paste fill, e as suas características físicas, químicas e mineralógicas, 

desempenham um papel fundamental na sua resistência e estabilidade a curto e a longo prazo, no seu 

transporte e deposição em subterrâneo. (Yilmaz et al., 2004; Ercikdi et al., 2017). 

Contudo, e de acordo com vários estudos, convém referir que não existe um tipo de enchimento 

característico ou uma mistura de referência para todas as aplicações relacionadas com este material 

porque um sistema de enchimento é específico de cada mina (Niroshan et al., 2017). Deste modo, 

nenhuma receita pode ser generalizada para rejeitados de outras minas e, portanto, cada tipo de 

rejeitados requer uma mistura apropriada com um tipo e uma dosagem ótima em agente ligante (Ercikdi 

et al., 2017). 

2.1.3. Preparação e transporte das misturas de paste fill 

Os rejeitados produzidos nas instalações da lavaria são enviados, sob a forma de uma polpa diluída, 

através de tubagens, para os espessadores existentes na central de pasta. Esta polpa é desidratada 

por processos de espessamento e filtração até se obter a concentração de sólidos desejada. 

Posteriormente, são adicionados o agente ligante e a água de mistura de modo a produzir um paste fill 

com a consistência desejada. Este é assim encaminhado através de uma rede de tubagens para os 

desmontes subterrâneos que se pretendem preencher, assegurando as funções a desempenhar 

(Khaldoun, 2016; Yilmaz e Guresci, 2017). O sistema de transporte é fortemente dependente da 

configuração da mina e pode ser realizado por gravidade e/ou bombeamento (Belem e Benzaaozua, 

2004, 2008). 

A pasta comporta-se do ponto de vista reológico como um fluido plástico de Bingham, resultando num 

escoamento do tipo “tampão” e exibindo fortemente um comportamento não-Newtoniano, ou seja, é 

necessário aplicar uma determinada pressão para iniciar o seu fluxo. Nesse sentido, torna-se 

fundamental avaliar as propriedades reológicas (tensão de cedência e viscosidade) do CPB (Silva, 

2017). 

A tensão de cedência, ou yield stress, é a pressão mínima necessária para ultrapassar o atrito estático 

dos materiais fluidos, ou seja, para que haja escoamento deste tipo de materiais. A viscosidade de um 

fluido é uma medida da sua resistência à deformação gradual por tensões de corte ou tensões de tração 

(Belem e Benzaazoua, 2004, 2008; Ercikdi et al., 2017). 

Estas características podem ser quantificadas em laboratório utilizando equipamentos como reómetros 

ou viscosímetros. O ensaio de abaixamento, ou slump test (semelhante ao realizado para o caso do 

betão), é um método indireto para determinar a tensão de cedência na central da pasta utilizando uma 

correlação estabelecida entre a tensão de cedência e o slump para os seus rejeitados particulares. O 
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valor do slump varia de mina para mina, mas encontra-se normalmente compreendido entre 15.24 cm 

e 25.4 cm, considerando um cone de slump referência com 30.48 cm de altura, 20.32 cm na base e 

10.16 cm de diâmetro na parte superior (Ercikdi et al., 2017). 

2.1.4. Deposição em subterrâneo 

Após a extração do minério o desmonte subterrâneo fica disponível para o processo de preenchimento. 

Uma barreira estrutural de betão projetado reforçado com malha-sol (denominada de barricada ou porta 

de enchimento) deve ser construída de modo a limitar o volume onde se pretende colocar o material 

de enchimento, inicialmente fluido. Concluída esta etapa, o paste fill é então depositado no desmonte 

aberto (Yilmaz et al., 2004). 

Na maioria dos casos, os desmontes são preenchidos em duas fases de descarga. Inicialmente, é 

depositado um paste fill com alto teor em cimento (plug fill), até uma certa altura (7m), antes de se 

proceder ao restante preenchimento do desmonte, frequentemente de forma contínua, com um paste 

fill de baixo teor em agente ligante (residual fill). O teor de cimento no plug fill varia entre 5% e 7%, 

enquanto no residual fill este conteúdo varia entre 2% e 5% (Sivakugan et al., 2015; Yilmaz e Guresci, 

2017).  

O plug fill é normalmente deixado a curar durante 2 a 7 dias antes da deposição do residual fill de modo 

a permitir a dissipação da pressão na água dos poros e evitar o excesso de pressão sobre as portas 

de enchimento (Yilmaz et al., 2014). No entanto, um adequado dimensionamento de uma porta de 

enchimento requer uma estimação correta das cargas exercidas sobre a mesma que, por sua vez, 

dependem da distribuição de tensões dentro do desmonte cheio (Gomes, 2016; Koupouli et al., 2016, 

2017). 

A pressão interna induzida pelo carregamento do paste fill semifluido é inicialmente hidrostática (p), e 

teoricamente é dada como o produto da densidade do paste fill (𝜌), a altura do enchimento (ℎ), e a 

gravidade (𝑔), como expresso na equação: 

 p = 𝜌. 𝑔. ℎ (2.1) 

O carregamento hidrostático persistirá até que o material ganhe resistência ao corte devido aos efeitos 

da hidratação do cimento e do processo de consolidação (le Roux et al., 2005; Thompson et al., 2012; 

Veenstra, 2013; Karaoglu e Yilmaz, 2017). Logo que o paste fill ganhe resistência ao corte, a 

determinação das transições de pressão induzidas pelo paste fill envolve a interação solo – estrutura, 

onde as pressões são transferidas do paste fill para o maciço rochoso, muito mais rígido e resistente, 

num fenómeno denominado efeito de arco (Mitchell et al., 1982). 

Quando ocorre o fenómeno dos efeitos de arco, a tensão vertical exercida na base do desmonte cheio 

torna-se inferior à pressão de sobrecarga, ou seja, à pressão vertical correspondente ao peso do 

material, devido à transferência de tensão horizontal para as paredes laterais do maciço rochoso 

circundante, um pouco como acontece com o caso das portas de enchimento (Marston, 1930; Terzaghi, 
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1943). Esta transferência de pressão está associada sobretudo à interação friccional e/ou coesiva entre 

o paste fill e as paredes laterais rochosas (Belem e Benzaazoua, 2008). 

Se um enchimento for muito impermeável e a água não drenar por gravidade, não ocorrerá qualquer 

assentamento por consolidação do paste fill. Sem assentamento, nenhuma tensão de corte é 

mobilizada na interface rocha-paste fill e não ocorrerá o fenómeno dos efeitos de arco. No outro extremo 

do espectro (se o paste fill drenar livremente), o enchimento começa a assentar por consolidação à 

medida que é depositado e a distorção que ocorre devido a este assentamento resulta na mobilização 

de tensões de corte na interface rocha-enchimento. O movimento que ocorre é inicialmente contrariado 

pela resistência ao corte da interface (ou do material adjacente à interface), de modo que quanto mais 

rígido for o enchimento, maiores serão as tensões geradas até ao limite de resistência ao corte 

disponível (Fahey et al., 2007). 

A resistência ao corte que pode ser mobilizada na interface depende do nível de atrito que, por sua vez, 

depende da tensão horizontal efetiva que atua em qualquer plano potencial de deslizamento, como a 

interface (Fourie et al., 2007). Isto ilustra assim que, para qualquer enchimento que não drene 

livremente, é a tensão efetiva, e não a tensão total, que é fundamental para quantificar o estado de 

tensão dentro do desmonte e, portanto, como é que o efeito de arco e, assim, o alívio de tensões sobre 

as portas de enchimento podem realmente ocorrer (Fahey et al., 2007). 

Segundo um estudo realizado por Liu et al. (2016a, 2016b), o grau de redução da tensão pelo efeito de 

arco depende de vários fatores, incluindo as condições dos contactos entre o enchimento e o maciço 

rochoso. Num desmonte com superfície planas e lisas, o enchimento pode instalar-se sem mobilizar 

atrito nas paredes, resultando num menor grau do fenómeno dos efeitos de arco e num estado de 

tensão próximo ao sustentado pela solução de sobrecarga no desmonte cheio. Num desmonte com 

paredes irregulares e rugosas, o movimento do enchimento será dificultado, resultando em efeitos de 

arco significativos e numa redução de tensões no desmonte cheio.  

De um ponto de vista matemático, a rugosidade das paredes e o ângulo de atrito interno da rocha 

influenciam o desenvolvimento de tensões de corte na interface e, assim, a distribuição de tensões 

internas no CPB. Portanto, torna-se necessário quantificar experimentalmente esta rugosidade e os 

parâmetros de resistência (coesão e ângulo de atrito) ao corte das interfaces rocha-CPB de modo a 

analisar os efeitos das características do maciço rochoso na distribuição de tensões ao longo do CPB. 

(Liu et al., 2016a, 2016b; Koupouli et al., 2016, 2017; Cui e Fall, 2017).  

 Estabilidade de um desmonte cheio 

Assegurar a estabilidade de um desmonte subterrâneo antes, durante e após o processo de enchimento 

é importante não só devido à probabilidade de ocorrem roturas nas primeiras etapas ou durante o 

processo de preenchimento, mas também ao desencadear de uma rotura maior no desmonte 

semipreenchido (Sheshpari, 2015).  

A estabilidade de um desmonte cheio depende assim da resistência do material que o constitui e da 

distribuição de tensões nele instaladas. Como tal, é fundamental, que o CPB satisfaça certos requisitos 
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de estabilidade ou resistência mecânica de modo a garantir o suporte subterrâneo do maciço rochoso 

circundante e plataformas de trabalho seguras para os operadores (Belem e Benzaaozua, 2004, 2008). 

Assim o ganho de resistência e a estabilidade do paste fill têm grande importante prática no 

dimensionamento deste tipo de estruturas (Cui, 2017).  

2.2.1. Fatores que afetam a resistência e a estabilidade do paste fill 

A resistência e a estabilidade mecânica do paste fill são fortemente afetadas, a curto e a longo prazo, 

pelos chamados fatores intrínsecos e fatores extrínsecos (Figura 2.2). 

Os fatores intrínsecos incluem todos os parâmetros relacionados com as propriedades físicas, químicas 

e mineralógicas dos principais constituintes do paste fill (rejeitados, agente ligante e água de mistura), 

bem como as propriedades da mistura (por exemplo, a razão água/cimento, percentagem de sólidos 

em peso). Por outro lado, os fatores extrínsecos incluem todos os fenómenos que ocorrem à escala de 

um desmonte cheio e a sua interação com o maciço rochoso adjacente (por exemplo, condições de 

cura, processo de consolidação, condições de drenagem, geometria e dimensões do desmonte, 

vibrações induzidas por detonações, tipo de deposição, estabilidade das portas de enchimento, efeitos 

de arco, retração da massa de enchimento, pressão de confinamento) (Yilmaz et al., 2004; Yilmaz et 

al., 2015; Ercikdi et al., 2017; Yin et al., 2018). 

Outro aspeto muito importante deve-se à expansão volumétrica do corpo de enchimento uma vez que 

o efeito de expansão melhora a interação rocha-enchimento, tal como a interação interfacial, a 

convergência das paredes, o efeito de arco, entre outros (Yin et al., 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2 - Fatores intrínsecos e extrínsecos que afetam a qualidade do paste fill 
[adaptado de Yin et al., 2018 (modificado após Yilmaz et al., 2015)] 
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É ainda importante reconhecer e explicar as diferenças encontradas entre as amostras laboratoriais e 

as amostras “in-situ” de modo a ser possível uma adequada avaliação dos resultados obtidos em 

laboratório. Por exemplo, le Roux et al. (2005) demonstrou que a resistência ao corte do CPB “in-situ” 

é 50-80% superior à observada em amostras laboratoriais. Outros estudos recentes indicaram que, a 

resistência à compressão uniaxial (RCU) de amostras “in-situ” é 4 a 6 vezes superior à obtida em 

amostras laboratoriais para a mesma receita de mistura (Belem et al. 2002; le Roux et al. 2002; 

Cayouette 2003; Yilmaz et al. 2004a, Revell, 2004) (apud Yilmaz, 2010). As diferenças observadas são 

atribuíveis a efeitos de escala, métodos de deposição e condições “in-situ”, aos processos THMC 

(térmicos-hidráulicos-mecânicos-químicos) associados ao CPB (Yilmaz, 2010; Thompson et al., 2012; 

Sheshpari, 2015). 

2.2.2. Propriedades mecânicas do CPB 

A estabilidade mecânica é um dos critérios mais importantes dos sistemas de enchimento (Fall et al., 

2007 apud Ghirian e Fall, 2017). O paste fill é um material geotécnico cujo comportamento e 

propriedades mecânicas, tais como a resistência à compressão uniaxial (RCU) e ao corte, evoluem 

com o tempo e podem ser avaliados através de diferentes ensaios laboratoriais (Falaknaz, 2014; 

Sheshpari, 2015). O método mais comum, económico e direto para determinar a resistência mecânica 

dos materiais de enchimento é o ensaio de compressão uniaxial (Carvalho, 2014; Ghirian e Fall, 2017). 

Outros métodos, como os ensaios de corte direto e triaxial, também podem ser utilizados para 

determinar as propriedades de resistência ao corte e o critério de rotura do paste fill (por exemplo, le 

Roux et al., 2005; Rankine e Sivakugan, 2007; Fall et al., 2007; Ghirian e Fall, 2014 apud Ghirian e Fall, 

2017).  

Além destes ensaios laboratoriais convencionais, existem ainda diversas técnicas indiretas que têm 

sido recentemente utilizadas para avaliar a resistência à compressão uniaxial do paste fill, como a 

medição de ondas ultrassónicas, aplicação do método de maturidade e medição da velocidade de 

propagação das ondas de corte (ondas S) (por exemplo, Klein e Siman, 2006; Mozaffaridana, 2011; 

Ercikdi et al., 2014; apud Mariana, 2016; Ghirian e Fall, 2017).  

2.2.2.1. Resistência à compressão uniaxial (RCU) 

A resistência mínima necessária à estabilidade do paste fill é controlada pelo tipo de função a 

desempenhar em ambiente subterrâneo. Por exemplo, para prevenir o risco de liquefação e a rotura 

das portas de enchimento é necessária apenas uma RCU de 0,15 MPa nos estágios iniciais de cura 

(Ercikdi et al., 2017). 

Em minas onde o método de exploração utilizado é o “Cut-and-fill” e o “Sublevel” é sugerido que o CPB 

atinja uma RCU de 0,7 MPa após 28 dias de cura de modo a permanecer estável durante as operações 

de extração dos desmontes adjacentes. Além disso, como o CPB serve de plataforma de trabalho para 

equipamentos e trabalhadores, é essencial ter um elevado ganho de resistência nos primeiros dias de 

cura (Belem e Benzaazoua, 2004, 2008). Para o suporte do teto, o paste fill é obrigado a ter um valor 
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de resistência à compressão uniaxial (RCU) ≥ 4 MPa. A taxa no ganho da resistência tem especial 

importância ao nível da redução do tempo do ciclo de trabalhos (Ercikdi et al., 2017). 

2.2.2.2. Resistência ao corte 

A resistência ao corte é das propriedades mais importantes dos enchimentos cimentados quando estes 

se apresentam com uma face exposta (Kuganathan, 2005) (ver exemplo da Figura 2.3). À medida que 

os sucessivos desmontes são extraídos, o enchimento previamente depositado é exposto e, como tal, 

as faces verticais ou subverticais expostas devem ter resistência ao corte suficiente de modo a que 

permaneçam estáveis e sejam autoportantes durante as operações de extração dos desmontes 

adjacentes (Fahey et al., 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O enchimento mineiro desenvolve resistência ao corte essencialmente através dos seguintes 

mecanismos: a) resistência ao atrito entre as partículas do enchimento; b) imbricamento das partículas 

do enchimento; e c) coesão ou alguma cimentação das partículas do enchimento nos pontos ou 

superfície de contacto. 

A resistência ao corte do enchimento é tradicionalmente representada pelo critério de rotura de Mohr-

Coulomb, que considera que, a resistência ao corte, ao longo de um plano, está relacionada com a 

tensão normal aplicada àquele através da seguinte expressão: 

 𝜏 = 𝑐 + 𝜎 tan ∅ (2.2) 

(em termos de tensões totais) 

Figura 2.3 – Face de enchimento exposta [adaptado de Yilmaz e Yumlu, 2017] 
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Uma vez que as tensões tangenciais só podem ser mobilizadas pelo esqueleto sólido (ou seja, pela 

estrutura formada pelas partículas sólidas), e de acordo com o princípio da tensão efetiva de Terzaghi 

(1943), a resistência ao corte é expressa em função da tensão normal efetiva: 

 𝜏 = 𝑐 ′ + (𝜎 − 𝑢) tan ∅′ (2.3) 

 𝜏 = 𝑐 ′ + 𝜎 ′ tan∅′ (2.4) 

(em termos de tensões efetivas) 

A equação de Mohr-Coulomb pode ser representada graficamente, em termos de tensões efetivas ou 

tensões totais, como mostra a Figura 2.4. Para o cálculo de estabilidade de uma massa de enchimento 

cimentado, os parâmetros obtidos em termos de tensão total a partir da envolvente de Mohr-Coulomb 

são os mais apropriados porque a água foi toda consumida na hidratação do cimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A informação disponível na literatura sobre as propriedades ou parâmetros de resistência ao corte 

(coesão e ângulo de atrito interno) do CPB é limitada. Ensaios triaxiais (por exemplo, Belem et al., 2000; 

le Roux et al., 2005; Rankine e Sivakugan, 2007) e de corte direto (por exemplo, Veenstra, 2013) foram 

realizados em estudos anteriores para determinar as propriedades de resistência ao corte do 

enchimento, os quais mostraram valores diferentes do ângulo de atrito interno (φ) em relação ao tempo 

de cura, tipo e teor em agente ligante, e tipo de rejeitados (Ghirian e Fall, 2017).  

Pierce (1997, apud Ghirian e Fall, 2017) concluiu que a coesão aumenta significativamente com a 

quantidade em agente ligante e com a evolução do tempo de cura. Por outro lado, o ângulo de atrito 

diminuiu com a evolução do tempo de cura. 

Belem et al. (2000, apud Ghirian e Fall, 2017) realizaram ensaios de compressão triaxiais consolidados 

drenados (CD)) em amostras de CPB e verificaram que o ângulo de atrito das amostras aos 112 dias 

variava entre 5⁰ e 28⁰, dependendo do tipo e teor em agente ligante (3, 4.5 e 6%). Também verificaram 

Figura 2.4 – Envolvente de resistência de Mohr-Coulomb para 
enchimentos cimentados (adaptado de Kuganathan, 2005) 
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que o ângulo de atrito diminui à medida que a coesão do enchimento aumenta. Além disso, também 

descobriram que para um determinado tempo de cura, o ângulo de atrito diminui quando a percentagem 

em cimento aumenta.  

le Roux et al. (2005) realizaram testes triaxiais e verificaram que o ângulo de atrito varia entre 32⁰ e 37⁰ 

para uma amostra de CPB não saturada e indeformada (não perturbada) a 90 dias de cura (amostra 

curada em campo), enquanto as amostras preparadas em laboratório da mesma mistura de CPB 

mostraram um ângulo de atrito de 37⁰, o que sugere que não existe uma alteração significativa no 

ângulo de atrito devido às condições de cura “in situ”. 

Rankine e Sivakugan (2007, apud Ghirian e Fall, 2017) realizaram testes triaxiais CD em amostras de 

CPB e referiram que o ângulo de atrito é ligeiramente reduzido de 38⁰ (aos 14 dias) para 37.9⁰ (aos 28 

dias); e de 35.7⁰ (aos 14 dias) para 32.7⁰ (aos 28 dias), para amostras com um teor em cimento de 2% 

e 6%, respetivamente. 

Veenstra (2013) realizou testes de corte direto e mostrou que o ângulo de atrito diminui quando o tempo 

de cura aumenta. Foram usadas diferentes distribuições granulométricas dos rejeitados e diferentes % 

em ligante para preparar as amostras de CPB. Os valores típicos obtidos variaram em média de 38⁰ 

para 43⁰ (a 1 dia); e de 23⁰ para 36⁰ após 7 dias de cura. 

A revisão dos trabalhos anteriores mostra que existe um ligeiro decréscimo no ângulo de atrito com a 

evolução do tempo de cura, principalmente a longo prazo. Este fenómeno ainda não foi bem percebido, 

mas provavelmente estará relacionado com diferentes mecanismos, como os processos químicos 

relacionados com a hidratação do cimento, oxidação do enchimento mineiro, auto-dessecação, 

drenagem, estado de tensão “in situ” e o índice de vazios presente no enchimento (Ghirian e Fall, 2017).  

As alterações verificadas no ângulo de atrito com o aumento do tempo de cura, em experiências de 

coluna realizadas por Ghirian e Fall (2014), mostraram que o ângulo de atrito de amostras de CPB 

retiradas do meio da coluna diminui de 46⁰ (aos 7 dias) para 39⁰ (aos 90 dias). No entanto, as amostras 

retiradas da parte superior e inferior da coluna mostraram comportamentos diferentes devido aos 

efeitos de retração de secagem e drenagem. Nestas amostras, o ângulo de atrito aumentou com o 

tempo de cura de aproximadamente de 42⁰ (a 7 dias) para aproximadamente 52-55⁰ (a 90 dias), seguido 

de uma redução para 48⁰ (a 150 dias) (Ghirian e Fall, 2017).  

Ghirian e Fall (2015, apud Ghirian e Fall, 2017) também verificaram alterações no ângulo de atrito a 

curto prazo, nas suas experiências com células de carga. O ângulo de atrito de amostras de CPB não 

drenadas, curadas sob tensões aplicadas, diminuiu ligeiramente à medida que o tempo de cura 

aumenta; enquanto o ângulo de atrito da amostra de controlo (curada sob nenhuma tensão aplicada) 

permaneceu quase constante.  

A coesão é uma propriedade dependente do tempo e pode desenvolver-se até 1,5 MPa, dependendo 

do tipo e teor em agente ligante, percentagem de sólidos em peso (% Sp) e tempo de cura (Ghirian e 

Fall, 2017). A maioria dos estudos realizados que examinaram o desenvolvimento da coesão no 

enchimento referiu um aumento da coesão com o tempo de cura. 
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Rankine e Sivakugan (2007, apud Ghirian e Fall, 2017) desenvolveram uma série de ensaios não 

consolidados não drenados (UU) e mencionaram que as alterações na coesão não drenada no CPB, 

com um tempo de cura mais longo e para um teor em cimento de 6%, variou entre 158 e 384 KPa para 

tempos de cura de 1 a 9 meses. 

Veenstra (2013) referiu que os valores de coesão obtidos nos testes de corte direto aumentaram de 40-

130 KPa (a 7dias) para 240-680 KPa (a 21 dias) para os materiais estudados. 

Ghirian e Fall (2013, apud Ghirian e Fall, 2017), dos resultados das suas experiências em coluna, 

mostraram que a coesão aumenta à medida que o tempo de cura aumenta de 83 KPa (a 7 dias) para 

400 KPa (a 90 dias). Notou-se ainda que a coesão de 90 para 150 dias diminuiu apesar do contínuo 

desenvolvimento da hidratação do cimento devido aos efeitos de deterioração como resultado da 

evaporação superficial no topo da coluna e da retração associada e microfraturas. 

Ghirian e Fall (2015, apud Ghirian e Fall, 2017) mostraram que a coesão e a ligação (bonding) na matriz 

do cimento podem ser melhoradas quando são aplicadas tensões durante a cura. 

2.2.3. Distribuição de tensões e efeitos de arco 

O fenómeno dos efeitos de arco funciona a favor da estabilidade do desmonte cheio, permitindo que o 

dimensionamento e a análise de estabilidade deste tipo de estruturas sejam realizados de modo a 

resistirem a cargas mais baixas do que o esperado quando o efeito de arco é desconsiderado. Uma 

melhor compreensão deste fenómeno e dos métodos para quantificar estas reduções nas condições 

de tensão dentro do enchimento levará a um dimensionamento tecnicamente mais eficiente e 

económico deste tipo de estruturas (Singh et al., 2009). 

A distribuição de tensões dentro do enchimento explicada na literatura mostra que a geometria dos 

desmontes cheios, a rugosidade das paredes (laterais) e o peso específico do enchimento, governam 

fortemente a ação dos efeitos de arco dentro do enchimento (Marston, 1930; Terzaghi, 1943). 

2.2.3.1. Desmontes cheios confinados 

Como mencionado anteriormente, após a deposição do paste fill em subterrâneo, o processo de 

consolidação por gravidade originará a mobilização de resistência ao corte na interface rocha-

enchimento, que é expressa em termos de coesão (𝑐) e ângulo de atrito (∅). Como resultado, devido 

ao fenómeno dos efeitos de arco, a tensão vertical exercida na base do desmonte cheio será 

consideravelmente inferior à tensão de sobrecarga correspondente ao peso do material. Isto deve-se à 

transferência de pressão horizontal para as paredes laterais da galeria, verificando-se o mesmo para o 

caso das portas de enchimento (Marston, 1930; Terzaghi, 1943; Belem e Benzaazoua, 2004, 2008). 

As soluções analíticas desenvolvidas para avaliar a distribuição de tensões em desmontes cheios 

individuais baseiam-se na teoria da Mecânica dos Solos apresentada por Marston (1930). Embora 

inicialmente desenvolvida para estimar a pressão horizontal (𝜎ℎ, em kPa) exercida na base de 

trincheiras preenchidas, este método não se verificou adequado para desmontes cheios, pois utiliza o 

coeficiente de impulso ativo 𝐾𝑎, o que corresponde a uma situação em que o enchimento empurra as 
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paredes do desmonte. Em desmontes subterrâneos o material de enchimento deve ser considerado 

como estando ou em condição de repouso ou em condição passiva, pois as paredes laterais ou 

exercem forças nos enchimentos ou completam todo o deslocamento antes da deposição da pasta 

(Hughes, 2014).  

Esta metodologia foi assim modificada para avaliar bidimensionalmente a distribuição de tensões em 

desmontes verticais cheios. A solução modificada de Marston foi proposta por Aubertin et al. (2003) 

para desmontes cheios verticais com material de enchimento sem coesão. A versão modificada para 

prever a pressão horizontal (𝜎ℎ) ao longo das paredes laterais a uma profundidade 𝐻 correspondente 

à base do desmonte é dada da seguinte maneira (Falaknaz, 2014): 

 𝜎ℎ = 𝛾𝐵 [
1 − exp (−

2𝐾𝐻 tan𝜙 ′

𝐵
)

2 tan𝜙 ′
] (2.5) 

A correspondente pressão vertical (𝜎𝑣) na base do desmonte é dada por (Falaknaz, 2014): 

 𝜎𝑣 =
𝜎ℎ

𝐾⁄  (2.6) 

Onde 𝛾 é o peso específico do enchimento (kN/m3); 𝐵 é a largura do desmonte (m); 𝐻 é a altura do 

desmonte (m); 𝜙 ′ é o ângulo de atrito interno do enchimento (°); e 𝐾 é o coeficiente de impulso. Com 

base no movimento das paredes e nas características do material, o valor de 𝐾 pode ser expresso 

através das seguintes equação: 

 

𝐾 = 𝐾0 = 1 − sin𝜙 ′ 

𝐾 = 𝐾𝑎 = tan2(45° − 𝜙 ′ 2⁄ ) 

𝐾 = 𝐾𝑝 = tan2(45° + 𝜙 ′ 2⁄ ) 

 

(2.7) 

Onde 𝐾0 é o coeficiente de impulso em repouso (impulso com que o enchimento solicita as paredes do 

desmonte sem que haja qualquer deformação ou deslocamento das mesmas); 𝐾𝑎 é o coeficiente de 

impulso ativo (condição em que o enchimento empurra as paredes do desmonte); e 𝐾𝑝 é o coeficiente 

de impulso passivo (condição em que as paredes do desmonte empurram o enchimento). 

Em desmontes cheios, o 𝐾𝑎 parece improvável porque o paste fill tem uma pressão interna insuficiente 

para empurrar as paredes do desmonte. Assim, as condições de impulsos de terra prevalecentes serão 

provavelmente as condições em repouso e as passivas (Belem e Benzaazoua, 2004, 2008; Hughes, 

2014). 

Posteriormente, Li et al. (2005) expandiram estas equações para materiais coesos, cujas formulações 

correspondentes podem ser escritas da seguinte forma (Falaknaz, 2014): 
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 𝜎ℎ =
𝛾𝐵 − 2𝑐(1 + tan 𝛼 tan∅)

2 tan𝜙 ′
[1 − exp (−

2𝐾𝐻 tan𝜙 ′

𝐵
)] (2.8) 

 

 𝜎𝑣 =
𝜎ℎ

𝐾⁄  (2.9) 

Onde 𝑐 é a coesão do material de enchimento (kPa); 𝛼 é um ângulo com base na condição do 

enchimento; e 𝐾 é o coeficiente de impulso com base no movimento das paredes e nas características 

do material. 

De modo a obter uma estimativa mais realista da distribuição de tensões, Li et al. (2005) também 

propuseram uma solução tridimensional para desmontes cheios verticais com base na solução de 

Marston, mas para enchimentos cimentados coesos (Falaknaz, 2014). A Figura 2.5 mostra um 

desmonte vertical cheio relativamente estreito e todas as forças que atuam sobre um troço de camada, 

onde 𝐻, 𝐵 e 𝐿 são a altura, a largura e o comprimento do desmonte, respetivamente. As quatro paredes 

podem ter propriedades diferentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As tensões vertical e horizontal a uma profundidade ℎ podem ser expressas através das seguintes 

equações (Falaknaz, 2014): 

 𝜎𝑣ℎ =
𝛾 − (𝑘13𝐵

−1 + 𝑘24𝐿
−1)

(𝜆13𝐵
−1 + 𝜆24𝐿

−1)
(1 − exp[−ℎ((𝜆13𝐵

−1 + 𝜆24𝐿
−1))]) (2.10) 

Em que, 

𝜎ℎℎ𝑖 = 𝑘𝑖𝜎𝑣ℎ + 2𝑐 tan𝛼𝑖 

𝜆13 = 𝑘1 tan 𝛿1 + 𝑘3 tan 𝛿3 

Figura 2.5 - Desmonte cheio vertical com forças atuantes 
no elemento de camada (adaptado de Falaknaz, 2014) 
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𝜆24 = 𝑘2 tan 𝛿2 + 𝑘4 tan 𝛿4 

𝑘13 = 𝑐1 + 𝑐3 + 2𝑐(tan 𝛼1 tan 𝛿1 + tan 𝛼3 tan 𝛿3) 

𝑘24 = 𝑐2 + 𝑐4 + 2𝑐(tan 𝛼2 tan 𝛿2 + tan𝛼4 tan 𝛿4) 

 

Onde 𝛿𝑖 e 𝑐𝑖 (𝑖 = 1 − 4) são o ângulo de atrito (°) e a coesão (kPa) da interface 𝑖 rocha-enchimento (𝑖 =

1 − 4). O valor de 𝑘𝑖 (𝑖 = 1 − 4) baseia-se no caso ativo de Rankine e 𝛼𝑖 (𝑖 = 1 − 4) é o ângulo do plano 

de rotura com a horizontal (em repouso 𝛼𝑖 = 0, em condição ativa 𝛼𝑖 =
∅
2⁄ − 45°). Quando o ângulo 

de atrito do material de enchimento 𝜙′𝑏 é maior que o ângulo de atrito da interface (𝜙′𝑏 ≥ 𝛿𝑖), a rotura 

ocorrerá ao longo da interface rocha-enchimento. Caso contrário (𝜙′𝑏 ≤ 𝛿𝑖), a rotura ocorrerá pelo 

material de enchimento.  

No entanto, não existe informação suficiente sobre este comportamento e a realização de ensaios de 

corte direto em campo é complicada e dispendiosa. Portanto, o ângulo de atrito entre o CPB e as 

paredes do desmonte é frequentemente assumido como o ângulo de atrito interno dos materiais de 

CPB, considerando os seguintes pressupostos: (i) o ângulo de atrito da interface é geralmente superior 

ao ângulo de atrito do material CPB devido ao elevado grau de rugosidade das paredes dos desmontes; 

(ii) na maioria dos casos, a rugosidade presente nestas paredes será tal que a rotura ocorrerá através 

do enchimento ao invés da própria interface (Nasir e Fall, 2008; Sheshpari, 2015).  

Portanto, o ângulo de atrito da interface é frequentemente subestimado, o que leva à subestimação do 

fenómeno dos efeitos de arco no CPB e, portanto, a estabilidade global do desmonte cheio é 

subestimada (Mitchell et al., 1982; Nasir e Fall, 2008; Sheshpari, 2015). 

Em casos de interfaces com superfícies rochosas lisas ou pouco rugosas, a rotura por corte pode 

ocorrer ao longo das interfaces rocha-CPB. Consequentemente, e de acordo com os pressupostos 

anteriormente mencionados, tal situação levaria a uma sobrestimação dos efeitos de arco e do 

comportamento ao corte da interface rocha-CPB. Por sua vez, isto resultaria numa sobrestimação da 

estabilidade dos desmontes cheios cuja rotura poderá acarretar sérias consequências operacionais, 

económicas e mesmo humanas (Nasir e Fall, 2008; Sheshpari, 2015). 

Ao longo dos últimos anos, várias alternativas foram propostas à solução modificada de Marston (Li et 

al., 2005; Caceres, 2005; Li e Aubertin, 2008; Li e Aubertin, 2010; Ting et al., 2011; Ting et al., 2014; 

Falaknaz et al., 2015) e ao modelo tridimensional proposto por Li et al. (2005) (Li e Aubertin, 2009a; Li 

e Aubertin, 2009b). Estas alternativas encontram-se resumidas e especificadas nas tabelas 2.1 e 2.2 

(Newman e Agioutantis, 2017).  

A modelação numérica é outra abordagem normalmente utilizada para avaliar o estado de tensão em 

desmontes cheios individuais, e investigar a influência de diferentes parâmetros, tais como as 

propriedades do enchimento, características da interface rocha-enchimento, taxa de preenchimento e 

pressão na água dos poros (Falaknaz, 2014) (tabelas 2.1 e 2.2). 
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Recentemente, Liu et al. (2016a, 2016b) realizaram simulações numéricas de modo a analisar a 

influência de interfaces planas e interfaces irregulares na distribuição de tensões em desmontes cheios. 

Os resultados obtidos indicaram que os principais parâmetros de resistência ao corte da interface 

(𝛿 𝑒 𝐶𝑖) são os principais factores que influenciam o estado de tensão nos desmontes cheios. Portanto, 

uma caracterização adequada das resistências ao corte das interfaces é importante.  

Cui e Fall (2017) desenvolveram um modelo multifísico integrado para avaliar os efeitos de arco e a 

redistribuição de tensões na massa de enchimento tendo em consideração os processos THMC 

associados. Os resultados da simulação mostraram que o grau de rugosidade das paredes dos 

desmontes tem uma influência significativa na distribuição de tensões no desmonte cheio. Com um 

aumento no grau da rugosidade das paredes dos desmontes, existe um maior grau de consolidação do 

CPB durante o processo de preenchimento, ou seja, as variações de volume num desmonte com 

Tabela 2.1 - Compilação da literatura moderna sobre o desenvolvimento da análise de tensões em 
desmontes cheio (adaptado de Newman e Agioutantis, 2017) 

 

Tabela 2.2 - Suposições materiais feitas na literatura moderna de análise de 
tensões em desmontes cheio (adaptado de Newman e Agioutantis, 2017) 
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paredes mais rugosas são reduzidas após a conclusão do processo de enchimento. Isto pode ser 

atribuído ao aumento do fenómeno dos efeitos de arco com uma interface rocha-paste fill que tenha 

maior rugosidade superficial. Como resultado, a tensão vertical que atua no ponto monitorizado diminui 

com um efeito de arco aumentado e, portanto, as variações de volume associadas são reduzidas em 

desmontes com paredes mais rugosas durante o estágio de preenchimento. O aumento do grau de 

rugosidade da interface pode contribuir fortemente para o desenvolvimento dos efeitos de arco no CPB, 

o que é favorável à sua estabilidade. Isto é atribuído ao efeito da rugosidade superficial da rocha nos 

parâmetros de resistência ao corte da interface, ou seja, uma parede rugosa pode melhorar as 

características/propriedades da interface (coesão e ângulo de atrito), resultando assim numa maior 

resistência ao corte da interface. Portanto, os resultados obtidos revelam que a distribuição de tensões 

internas no CPB é sensível à alteração das propriedades da interface, induzida pela variação das 

propriedades do maciço rochoso. 

Além disso, algumas publicações recentes, utilizando abordagens experimentais, sugerem que a 

rugosidade da interface desempenha um papel crítico nos parâmetros de resistência ao corte das 

interfaces (Nasir e Fall, 2008; Manaras, 2009; Fall e Nasir, 2010; Koupouli et al., 2016; Koupouli et al., 

2017). No entanto, os trabalhos disponíveis não são suficientes para demonstrar uma relação completa 

e consistente entre as resistências ao corte da interface e do enchimento. Mais trabalhos experimentais 

devem ser realizados para compreender melhor a resistência ao corte das interfaces sob diferentes 

condições. 

2.2.3.2. Desmontes cheios com uma face exposta 

Nos métodos de exploração por “Cut-and-fill” e “Open Stopes” os desmontes são normalmente divididos 

em desmontes primários e secundários (Figura 2.6) para facilitar a recuperação de pilares (Mitchell et 

al., 1982). O desmonte primário é inicialmente extraído e, posteriormente, preenchido com material de 

enchimento cimentado que atua como pilar artificial durante as operações de extração do desmonte 

secundário adjacente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6 - Método de desmonte por Corte e Enchimento, com pormenor dos desmontes 
primários e secundários (retirado de Ercikdi et al., 2017) 
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Para ajudar a compreender o conceito de estabilidade aplicado ao fenómeno de rotura, Mitchell et al. 

(1982) desenvolveram uma solução analítica tridimensional (3D) com base no método de equilíbrio 

limite para um bloco de enchimento cimentado com uma face exposta, como mostra a Figura 2.7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considera-se que a rotura dentro do bloco ocorre através de um plano deslizante inclinado com um 

ângulo 𝛼 (= 45° + ∅/2) em relação à horizontal, que forma uma cunha. Neste modelo, a resistência ao 

corte entre o enchimento e as paredes do desmonte deve-se apenas à coesão do enchimento, o que 

evita o deslizamento do bloco. A coesão necessária para manter a estabilidade do bloco por ser 

expressa da seguinte forma: 

 𝐹. 𝑆. =
tan∅

tan𝛼
+

2𝐶𝐿

(𝐻 −
𝐵 × tan𝛼

2
) (𝛾𝐿 − 2𝐶𝑏) sin 2𝛼

 (2.11) 

 

 𝑐 =
𝛾𝐻

2 (
𝐻
𝐿
+ tan𝛼)

, para FS = 1  e 𝐶 = 𝐶𝑏 (2.12) 

 

Onde 𝛼 é o ângulo do plano de rotura com a horizontal (45° + ∅ 2⁄ ); ∅ é o ângulo de atrito interno (°) 

do material de enchimento (frequentemente assumido como ∅ = 0); 𝑐𝑏 é a coesão ao longo das paredes 

laterais e o enchimento (coesão da interface rocha-enchimento) (kPa); 𝛾 é o peso unitário do 

enchimento/ peso específico (peso por unidade de volume) (kN/m3); 𝐿 é o comprimento do bloco (m); 

𝑤 é a largura do bloco (m); 𝐻 é a altura do bloco (m); e 𝐹. 𝑆. é o factor de segurança. 

As análises de estabilidade referentes aos desmontes cheios são sempre feitas com base em fatores 

de segurança (𝐹𝑆), que não são mais que quocientes entre as cargas máximas admitidas pelas 

estruturas de enchimento e as cargas aplicadas às mesmas (solicitação externa). As cargas máximas 

admitidas são a soma das forças de coesão e do atrito estabelecido entre as partículas de enchimento. 

A solicitação externa refere-se à força da gravidade associada ao peso do bloco de enchimento que 

Figura 2.7 - Um bloco confinado com uma face 
aberta (adaptado de Yang et al., 2017) 
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desliza ao longo de um potencial plano de rotura. Nestas análises se o 𝐹𝑆 < 1, ocorre o deslizamento 

da massa superior de enchimento, levando à instabilidade da estrutura; caso contrário, se o 𝐹𝑆 ≥  1 

não ocorrerá rotura ou deslizamento da massa superior do enchimento, permanecendo assim a 

estrutura estável. 

Posteriormente, Dirige et al. (2009) consideraram um modelo semelhante ao de Mitchell et al. (1982) e 

desenvolveram uma solução para estimar a resistência mínima necessária ao enchimento e o fator de 

segurança em desmontes com paredes inclinadas (Figura 2.8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesta solução, o teto (hanging wall) é considerado como uma superfície livre sem resistência ao corte, 

enquanto a resistência do muro (footwall) é assumida como constante e igual à do material de 

enchimento. Para um corpo de minério com uma inclinação inferior a 90⁰ com paredes com superfícies 

relativamente lisas, o fator de segurança é dado pela seguinte expressão: 

 𝐹. 𝑆. =
tan∅

tan𝛼
+

𝑐𝐿𝑊
cos 𝛼
𝐹𝑣 sin 𝛼

+
cos 𝛽 tan∅

sin 𝛼
 (2.13) 

 

Onde 𝛼 (= 45° + ∅ 2⁄ ) é o ângulo do plano de rotura dentro do enchimento (°); ∅ é o ângulo de atrito 

(°); 𝛽 é a inclinação do hanging wall/footwall; 𝑐 é a coesão do enchimento (kPa); 𝐿 é o comprimento do 

desmonte (m); e 𝑤 é a largura do desmonte (m). 

 

 

Figura 2.8 - Um bloco confinado inclinado com uma face aberta 
(retirado de Dirige et al., 2009) 
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A força vertical exercida pelo peso do potencial bloco deslizante (kN) é dada por: 

 𝐹𝑣 = (𝛾𝑊𝐿𝐻∗) − ((𝛾𝑊𝐿𝐻∗) cos 𝛽 tan∅) (2.14) 

Onde 𝛾 é o peso específico do enchimento (peso por unidade de volume) (kN/m3); 𝐻∗ = 𝐻 − (𝐿. tan 𝛼)/2 

(m); 𝐻 é a altura do enchimento (m).  

Para paredes com superfícies rugosas, o fator de segurança é expresso da seguinte forma: 

 𝐹. 𝑆. =
tan∅

tan𝛼
+

𝑐𝐿𝑊
cos𝛼
𝐹𝑣 sin 𝛼

+
cos 𝛽 tan∅

sin 𝛼
+

𝑐𝐿𝐻∗

sin 𝛽

𝐹𝑣 sin 𝛼
 

(2.15) 

Com: 

 𝐹𝑣 = (𝛾𝑊𝐿𝐻∗) − {(
𝑐𝐿𝐻∗

sin 𝛽
) + (𝛾𝑊𝐿𝐻∗) cos 𝛽 tan∅} (2.16) 

Dirige et al. (2009) recorreram assim ao FLAC 3D para avaliar o comportamento do enchimento durante 

os processos de extração de pilares adjacentes. Foram simulados desmontes com diferentes 

dimensões (3 m de largura, 15 m de comprimento e 30 m de altura; 7.5 m de largura, 15 m de 

comprimento e 40 metros de altura) e com diferentes condições de rugosidade das paredes do 

desmonte (incluindo, superfícies lisas e rugosas).  

Os seus resultados mostraram que, para desmontes inclinados com paredes lisas, a rotura do 

enchimento foi governada pelo próprio peso. As forças resistentes desenvolvidas no contacto footwall-

enchimento e no plano de rotura do enchimento tenderam a evitar esta rotura. Para desmontes 

inclinados com paredes rugosas, esta rugosidade contribuiu para a estabilidade do enchimento durante 

a remoção do desmonte adjacente. Neste caso, as forças resistentes desenvolvidas no plano de rotura 

do enchimento tenderam a evitar a rotura do paste fill. Os resultados também mostraram que os 

desmontes com paredes rugosas foram consideravelmente estáveis, enquanto os desmontes com 

paredes lisas podiam tornar-se estáveis ao aumentar o conteúdo de ligante. 

De um modo geral é possível afirmar que, a estabilidade do enchimento aumentou com o decréscimo 

da largura e altura do desmonte; com a inclinação do corpo de minério; com o aumento do teor de 

ligante; e com a rugosidade das paredes do desmonte. 

No entanto, esta solução de equilíbrio limite depende de uma série de conjeturas que podem não ser 

de todo realistas, como subentender que a coesão ao longo das paredes laterais é igual à coesão do 

material de enchimento; que a resistência ao atrito ao longo das paredes laterais é nula; e que a 

resistência mobilizada ao longo da parede traseira do desmonte é irrelevante (e.g., Li e Aubertin, 2012, 

2014) (apud Dirige et al.,2009). 

Com base na solução proposta por Mitchell et al. (1982), Li (2014) modificou a solução de Mitchell de 

modo a que tivesse em consideração duas fases de enchimento para cada desmonte extraído (plug fill 
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e residual fill) (ver tabelas 2.3 e 2.4). As soluções propostas por Li (2014) podem ser usadas tanto para 

o dimensionamento do material de enchimento utilizando um plug e um residual fill, bem como para a 

análise de estabilidade da exposição do enchimento (Newman e Agioutantis, 2017). 

 

 

 

 

  

Embora as soluções analíticas apresentadas anteriormente tenham sido desenvolvidas na tentativa de 

estimar com maior precisão a transferência de tensões do material de enchimento para o maciço 

rochoso circundante (sob influência do fenómeno dos efeitos de arco), foram feitas muitas conjeturas 

na definição da interface rocha-enchimento (ver tabelas 2.1 e 2.2). 

Os modelos numéricos (tabela 2.1) realizados para validar as soluções analíticas anteriormente 

mencionadas, evidenciaram o enorme efeito que as propriedades das interfaces rocha-enchimento têm 

sobre a distribuição de tensões dentro e ao redor do desmonte cheio. Ao aumentar o ângulo de atrito 

da interface, verificou-se um aumento no grau do fenómeno dos efeitos de arco, que contribuíram para 

a redução da concentração de tensões no material de enchimento. O mesmo se verificou com o 

aumento da coesão (Newman e Agioutantis, 2017). 

Da mesma forma, as análises de estabilidade de desmontes cheios com uma face exposta assumiram 

que a coesão da interface rocha-enchimento é igual à coesão interna do material de enchimento e que 

a resistência ao corte (coesão e ângulo de atrito) ao longo da parede traseira (back wall) e o ângulo de 

atrito ao longo das duas paredes laterais eram irrelevantes. Nesse sentido, torna-se essencial definir 

com maior precisão as propriedades das interfaces rocha-enchimento de modo a que os engenheiros 

da indústria recebam uma representação mais realista da redistribuição de tensões no material de 

enchimento, bem como ao nível da estabilidade do enchimento durante as operações de extração do 

desmonte secundário adjacente. São assim necessárias investigações laboratoriais adicionais para 

clarificar o comportamento coesivo e friccional das interfaces rocha-enchimento.  

Alguns dos parâmetros destes modelos, como a coesão e o ângulo de atrito, podem ser obtidos graças 

aos chamados critérios de rotura que serão abordados a seguir. 

Tabela 2.3 - Compilação da literatura moderna sobre o desenvolvimento da análise de tensões em 
desmontes cheio com uma face exposta (adaptado de Newman e Agioutantis, 2017) 

Tabela 2.4 - Suposições materiais feitas na literatura moderna de análise de 
tensões em desmontes cheio (adaptado de Newman e Agioutantis, 2017) 
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 Resistência ao corte de descontinuidades 

O termo descontinuidade é utilizado em Mecânica das Rochas num sentido muito geral para designar 

qualquer entidade geológica que interrompa a continuidade física de um dado meio rochoso. Por outras 

palavras, é um plano de rotura entre dois materiais (frequentemente, rochosos) ao longo do qual estes 

se podem mover um em relação ao outro. Inclui todo o tipo de fraturas, contactos geológicos, diáclases, 

superfícies de estratificação e xistosidade, alternâncias litológicas, falhas, etc. Em termos práticos, 

pode designar-se por descontinuidade qualquer superfície natural em que a resistência à tração é nula 

ou muito baixa (ISRM, 1978 in Dos Santos e Nertan, 1998).  

O fator mais importante dentro da natureza de uma descontinuidade é a sua rugosidade porque 

determina fortemente a resistência ao corte. Regra geral, quanto maior é a rugosidade das superfícies 

da descontinuidade maior será a sua resistência, pois a presença de irregularidades dificulta o 

movimento durante os processos de deslocamento por deslizamento na direção das descontinuidades 

(Tapahuasco, 2017). 

O estudo do comportamento mecânico de uma descontinuidade baseia-se na relação entre a tensão 

de corte aplicada na direção paralela à descontinuidade e o respetivo deslocamento tangencial 

associado. O comportamento típico de uma descontinuidade está representado na Figura 2.9. O 

método mais utilizado para avaliar o comportamento ao corte de descontinuidades rochosas é o ensaio 

de corte direto. Este tipo de ensaio é normalmente realizado em laboratório, mas também pode ser 

realizado em campo, utilizando uma caixa de corte portátil para testar as descontinuidades contidas em 

tarolos de sondagens ou como teste “in-situ” em amostras de maiores dimensões. Os métodos de 

preparação de amostras e a realização desses testes são discutidas pela Comissão ISRM (1974), 

Goodman (1976, 1989) e Hoek e Bray (1981) (apud Brady e Brown, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.9 - Comportamento ao corte típico de descontinuidades rochosas 
(adaptado de Hoek, 2007) 
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2.3.1. Critérios de rotura 

Uma das primeiras abordagens para calcular a resistência ao corte de descontinuidades foi a aplicação 

do critério de Mohr-Coulomb, estabelecido por Mohr em 1900. Este critério é normalmente utilizado 

para o caso de superfícies planas e lisas cuja envolvente de rotura pode ser expressa pela seguinte 

equação linear: 

 𝜏𝑝 = 𝐶 + 𝜎𝑛  tan ∅ (2.17) 

Esta abordagem baseou-se na combinação do critério de rotura de Mohr, estabelecido em 1882, e da 

equação de Coulomb, estabelecida em 1776, na qual a determinação da resistência ao corte de pico 

teve em consideração a chamada coesão aparente (𝐶), além da tensão normal (𝜎𝑛) e do ângulo de 

atrito (∅). A coesão aparente tem sido reconhecida como estando relacionada com a rugosidade das 

descontinuidades. No estado residual, após a rotura do provete ou para uma descontinuidade plana e 

não alterada, a coesão aparente é geralmente assumida como zero (Buocz, 2016; Kim, 2017). 

No entanto, sobre descontinuidades naturais, a tensão de corte mostra uma relação não-linear com a 

tensão normal. Para ultrapassar este problema, Patton (1966) e Goldstein et al. (1966) sugeriram um 

novo critério baseado na pesquisa de Newland e Allely (1957). Newland e Allely (1957) desenvolveram 

um modelo para determinar a tensão de corte, a uma determinada tensão normal, com base na 

observação do comportamento dilatante de um material granular, como é o caso da areia, como mostra 

a equação (Kim, 2017):  

 

𝜏 = 𝜎𝑛 tan(∅𝑏 + 𝑖) , 𝜎𝑛 ≤ 𝜎𝑡 

𝜏 = 𝑐 + 𝜎𝑛 tan(∅𝑟) , 𝜎𝑛 > 𝜎𝑡 

(2.18) 

Na primeira equação, 𝑖 representa o ângulo de inclinação da aspereza em direcção ao corte, como 

mostra a Figura 2.10. Patton (1966) e Goldstein et al. (1966) realizaram testes de corte direto sobre 

descontinuidades com asperidades em forma de serra. Chegaram à conclusão que esta equação seria 

apenas válida para baixas tensões normais. Para altas tensões normais, as asperezas seriam cortadas 

e o seu comportamento ao corte seguiria a relação de Mohr-Coulomb (Figura 2.10). Assim o modelo 

de Patton pode ser apresentado como um modelo bilinear e uma forma generalizada do critério de 

Mohr-Coulomb considerando o efeito da dilatância (Yang, 2010). 

Patton (1966 apud Yang et al., 2001) reconheceu que as asperidades de uma descontinuidade rochosa 

ocorrem em muitas escalas. Este autor classificou a rugosidade em categorias de 1ª ordem (ondulação) 

e de 2ª ordem (irregularidades). O comportamento das descontinuidades rochosas é controlado 

principalmente pelas asperidades de 2ª ordem durante pequenos deslocamentos, enquanto as 

asperidades de 1ª ordem governam o comportamento de cisalhamento para grandes deslocamentos. 

Barton (Barton, 1973) e Hoek e Bray (1981, apud Yang et al., 2001) também afirmaram que, para baixos 

níveis de tensão normal, as asperidades de 2ª ordem controlam o processo de cisalhamento. À medida 
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que a tensão normal aumenta, as asperidades de 2ª ordem são cortadas e as asperidades de 1ª ordem 

assumem-se como o fator de controlo. 

 

 

 

 

 

 

 

A equação de Patton revelou-se bastante simples, mas não reflete a realidade das descontinuidades 

naturais que raramente têm um comportamento tal como o idealizado no seu modelo. 

Além do modelo bilinear de Patton, vários modelos empíricos foram propostos, como os modelos 

parabólicos de Jaeger (1971). Modelos mais elaborados tendo em consideração a rugosidade e a 

dilatância da superfície foram propostos por Landanyi e Archambault (1970), Barton (1973) e Barton e 

Choubey (1977) (apud Kim, 2017). Entre estes, o modelo de Barton é o mais utilizado: 

 𝜏 = 𝜎𝑛 𝑡𝑎𝑛 (𝜙𝑏 + 𝐽𝑅𝐶 𝑙𝑜𝑔10 (
𝐽𝐶𝑆

𝜎𝑛
)) (2.19) 

A resistência ao corte é assim descrita como uma função da relação entre a resistência à compressão 

das paredes da descontinuidade (𝐽𝐶𝑆), o ângulo de atrito básico (𝜙𝑏), a tensão normal efetiva (𝜎𝑛) e o 

coeficiente de rugosidade da descontinuidade (JRC). 

Barton (1973) desenvolveu o seu primeiro critério de resistência não-linear a partir de uma análise de 

dados referenciados na literatura. Barton e Choubey (1977), com base em resultados de ensaios de 

corte direto sobre 136 amostras de descontinuidades, de 8 tipos diferentes de rocha, reformularam a 

equação anterior para o caso geral de descontinuidades sãs ou alteradas, da seguinte forma: 

 𝜏 = 𝜎𝑛 tan (∅𝑟 + 𝐽𝑅𝐶 log10 (
𝐽𝐶𝑆

𝜎𝑛
)) (2.20) 

Onde ∅𝑟 é o ângulo de atrito residual, que pode ser estimado a partir da seguinte expressão:    

 ∅𝑟 = (∅𝑏 − 20) + 20(𝑟 𝑅⁄ ) (2.21) 

Onde 𝑟 é o valor do ressalto do martelo de Schmidt nas paredes da descontinuidade e 𝑅 é o valor do 

ressalto do martelo de Schmidt na superfície serrada da rocha. 

Figura 2.10 - Experiência de Patton sobre a resistência ao corte de 
descontinuidades com asperidades em forma de serra (adaptado de Hoek, 2007) 
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A equação (2.17) sugere a existência de 3 componentes na avaliação da resistência tangencial – uma 

componente friccional relacionada com ∅𝑟 , uma componente geométrica controlada pela rugosidade 

da descontinuidade (𝐽𝑅𝐶) e, por fim, uma componente relacionada com a rotura das asperidades, 

controlada pela razão (
𝐽𝐶𝑆

𝜎𝑛
). A combinação destas duas últimas componentes determina o efeito global 

da rugosidade anteriormente atribuído ao ângulo 𝑖 (definido na equação de Patton), sendo então a 

resistência global função de (∅𝑟 + 𝑖) (Brady e Brown, 2005). 

O parâmetro JRC pode ser estimado por comparação visual da superfície de descontinuidade em 

estudo com os 10 perfis standard publicados por Barton e Choubey (1977) e representados na figura 

2.11. O valor deste parâmetro varia entre 0 (superfícies lisas e planas) e 20 (superfícies muito ásperas 

e onduladas). A Sociedade Internacional de Mecânica das Rochas adotou estes perfis nos seus 

procedimentos sugeridos para medir a rugosidade das descontinuidades (ISRM, 1978 apud Brady e 

Brown, 2005). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estes perfis são uma ajuda para a estimação visual do JRC, o que torna este método rápido e simples, 

mas consideravelmente tendencioso pela subjetividade do avaliador e devido à falta de 

representatividade destes perfis em relação a todos os tipos de rocha existentes (Alameda-Hernández 

et al., 2014). 

Figura 2.11 - Perfis Standard de rugosidade e 
correspondentes valores de JRC (Barton e Choubey, 1977) 
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Em alternativa a esta metodologia, o parâmetro JRC pode ser determinado a partir de ensaios 

realizados a baixas tensões como o pull test ou o tilt test (inclinação progressiva). O valor de JRC 

relaciona-se com o ângulo de inclinação (𝛼) pela seguinte expressão (Barton e Choubey, 1977): 

 
𝐽𝑅𝐶 =

𝛼 − ∅𝑟

log10 (
𝐽𝐶𝑆
𝜎𝑛

)
 

(2.22) 

Segundo Barton e Bandis (1990 apud Miguel, 2011) este tipo de ensaios é, geralmente, impossível para 

descontinuidades com valores de JRC superiores a 10. 

No caso de amostras laboratoriais (a pequena escala), a escala da rugosidade da superfície será 

aproximadamente a mesma que a dos perfis ilustrados (Figura 2.11). No entanto, em campo, o 

comprimento da superfície de interesse pode ser de vários metros ou mesmo dezenas de metros, e o 

valor do JRC deve ser estimado para a superfície a grande escala (Hoek, 2007). Nesse sentido, Barton 

(1982) propôs um método alternativo (Figura 2.12) para estimar o parâmetro JRC em função da 

amplitude das asperidades (mm) e do comprimento do perfil de observação (m), admitindo este valores 

superiores a 0.10 m (Hoek, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2.12 – Método alternativo para estimar o JRC, em campo 
(adaptado de Hoek, 2007) 
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Com base em vastos testes sobre descontinuidades, réplicas de descontinuidades, e uma revisão da 

literatura, Barton e Bandis (1982 apud Hoek, 2007) propuseram um factor de correção de escala para 

o JRC definido através da seguinte relação: 

 𝐽𝑅𝐶𝑛 = 𝐽𝑅𝐶0 (
𝐿𝑛
𝐿0
)
−0.02𝐽𝑅𝐶0

 (2.23) 

Onde 𝐽𝑅𝐶0 e 𝐿0 referem-se a amostras de escala laboratorial de 100 mm e, 𝐽𝑅𝐶𝑛 e 𝐿𝑛 referem-se a 

tamanhos de blocos “in situ”. 

Devido à maior possibilidade da ocorrência de debilidades nas superfícies a grande escala, é provável 

que o JCS diminua com o aumenta da escala. Desse modo, Barton e Bandis (1982 apud Hoek, 2007) 

também propuseram um factor de correcção de escala para o JCS definido pela seguinte expressão:  

 𝐽𝐶𝑆𝑛 = 𝐽𝐶𝑆0 (
𝐿𝑛
𝐿0
)
−0.03𝐽𝐶𝑆0

 (2.24) 

Da mesma forma que para o caso anterior, os parâmetros 𝐽𝐶𝑆0 e 𝐿0 referem-se a amostras de escala 

laboratorial de 100 mm e, 𝐽𝑅𝐶𝑛 e 𝐿𝑛 referem-se a tamanhos de blocos “in situ”. 

A resistência da descontinuidade sobre uma escala real pode então ser estimada através da seguinte 

expressão (Barton, 1990 apud Vallejo et al., 2002): 

 𝜏 = 𝜎𝑛 tan (𝐽𝑅𝐶𝑛 log10 (
𝐽𝐶𝑆𝑛
𝜎𝑛

) + ∅𝑟 + 𝑖) (2.25) 

Onde 𝑖 é o ângulo da ondulação das descontinuidades em grande escala. 

 

2.3.2. Parâmetros de avaliação da rugosidade a partir da geometria da 

superfície 

Como já foi referido, a metodologia proposta por Barton e Choubey (1977) para determinar o parâmetro 

JRC é bastante subjetiva uma vez que é influenciada pela experiência do indivíduo que realiza a 

análise. Esta subjetividade pode ser evitada aplicando parâmetros de rugosidade calculados através 

de algoritmos matemáticos para perfis ou superfícies digitalizadas. No entanto, uma adequada 

parametrização da rugosidade das descontinuidades rochosas ainda não foi estabelecida devido à 

complexidade geométrica destas superfícies naturais (Alameda-Hernández et al. 2014). 

Alguns destes parâmetros de rugosidade têm sido bastante citados na prática de engenharia e em 

pesquisas académicas, tais como: 
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• Rugosidade média (𝑹𝒂): é a média aritmética dos valores absolutos das ordenadas dos 

afastamentos dos pontos do perfil de rugosidade, em relação à linha média. Este parâmetro pode 

ser calculado pela seguinte equação (Palma, 2006; Miguel, 2011): 

 𝑅𝑎 =
1

𝐿
∫ |𝑦𝑖| 𝑑𝑥
𝐿

𝑜

 (2.26) 

 

• Desvio quadrático médio (𝑹𝒒): é um parâmetro correspondente ao 𝑅𝑎. Representa o desvio 

quadrático, ou o valor médio do quadrado dos desvios, do perfil. Pode ser definido pela seguinte 

expressão (Palma, 2006; Miguel, 2011): 

 𝑅𝑞 = √
1

𝐿
∫ 𝑦𝑖

2
𝐿

𝑜

𝑑𝑥 (2.27) 

 

• Altura máxima do perfil (𝑹𝒕): é definida como a distância entre o ponto mais alto e o ponto mais 

baixo do perfil (Muralikrishnan e Raja, 2009): 

 𝑅𝑡 = 𝑅𝑚𝑎𝑥 − 𝑅𝑚𝑖𝑛 (2.28) 

 

• Parâmetro 𝒁𝟐: representa o desvio quadrático médio da primeira derivada do perfil e foi proposto 

por Myers, em 1962. É dado pela seguinte equação (Liu et al., 2017): 

 𝑍2 = [
1

𝐿
∫ (

𝑑𝑦

𝑑𝑥
)
2

𝑑𝑥

𝑥=𝐿

𝑥=0

]

1
2⁄

= [
1

𝐿
∑

(𝑦𝑖+1 − 𝑦𝑖)
2

𝑥𝑖+1 − 𝑥𝑖

𝑛−1

𝑖=1

]

1
2⁄

 (2.29) 

 

• Índice de rugosidade do perfil (𝑹𝒑): foi proposto por EL-Soudani, em 1978, e consiste na razão 

entre o comprimento real de um perfil de rugosidade 2D e o seu comprimento nominal. Perfis 

caracterizados como sendo mais rugosos exibem maiores valores de 𝑅𝑝 porque o comprimento 

verdadeiro do perfil é maior devido ao aumento das ondulações e irregularidades. Pode ser definido 

pela seguinte expressão (Liu et al., 2017): 

 𝑅𝑝 =
1

𝐿
∑[(𝑥𝑖+1 − 𝑥𝑖)

2 + (𝑦𝑖+1 − 𝑦)2]
1
2⁄

𝑛−1

𝑖=1

 (2.30) 

 

• Coeficiente de rugosidade superficial, 𝑹𝒔 (El Soudani, 1978 apud Belem et al., 2007; Miguel, 

2011): define-se como a razão entre a área de superfície real 𝐴𝑡, independentemente da área 
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de contacto, e a sua área projectada 𝐴𝑛 (ou área da secção transversal de medição), da 

seguinte forma: 

 𝑅𝑠(𝑗) = (
𝐴𝑡
𝐴𝑛
)
𝑗=𝑙,𝑢

= [
∑𝐴𝑖
𝐴𝑛

]
 𝑗=𝑙,𝑢

, (2.31) 

Onde 𝑗 representa a superfície da parede inferior (𝑗 = 𝑙) ou a superfície da parede superior (𝑗 = 𝑢); e 𝐴𝑖 

é a área verdadeira da superfície elementar (Figura 2.12). Quando 𝑅𝑠 = 1 a superfície da fractura é 

perfeitamente lisa e plana e corresponde à sua área projetada (𝐴𝑡 = 𝐴𝑛), sendo 𝑅𝑠 = 2 o valor limite 

superior. 

Um dos métodos para estimar 𝐴𝑡 é através da triangulação dos dados topográficos da superfície da 

fratura, pela soma de todas as áreas elementares triangulares 𝐴𝑖 (Figura 2.13). No entanto, um método 

alternativo é estimar a área real de superfície desenvolvida 𝐴𝑡 a partir dos dados topográficos 

tridimensionais da superfície da parede da descontinuidade 𝑧(𝑥, 𝑦) utilizando um método integral de 

acordo com a seguinte relação (Belem et al. 2007): 

 𝐴𝑡 =∑𝐴𝑖 ≈ ∆𝑥 ∆𝑦 ∑ ∑ √1 + (
𝑧𝑖+1,𝑗 − 𝑧𝑖,𝑗

∆𝑥
)
2

+ (
𝑧𝑖,𝑗+1 − 𝑧𝑖,𝑗

∆𝑦
)
2

𝑁𝑦−1

𝑗=1

𝑁𝑥−1

𝑖=1

 , (2.32) 

Onde ∆𝑥 e ∆𝑦 são os intervalos de amostragem ao longo dos eixos 𝑥 e 𝑦; 𝑁𝑥 é o número de pontos de 

dados ao longo do eixo x; 𝑁𝑦 é o número de pontos de dados ao longo do eixo y; e 𝑧𝑖,𝑗 = 𝑧(𝑥𝑖 , 𝑦𝑗) é o 

valor discreto da altura de asperidade única da superfície de descontinuidade.  

 

 

 

 

 

 

 

• Parâmetro de Tatone e Grasseli (2009): a métrica de rugosidade (𝜃𝑚𝑎𝑥
∗ 𝐶 + 1⁄ ) proposta por 

Tatone e Grasselli (2009) para perfis 3D foi adaptada pelos mesmo autores (2009) para 

parâmetros 2D. O 𝐶 é deduzido mediante uma análise de regressão (equação 2.31) 

considerando que: 𝐿𝜃∗ é o comprimento da fração do perfil com maior inclinação que um valor 

limiar 𝜃∗ divido pelo comprimento total do perfil. Assim, 𝐿0 é o comprimento normalizado da 

fração do perfil com uma inclinação positiva e 𝜃𝑚𝑎𝑥
∗ , é a maior inclinação que o perfil apresenta 

(Alameda-Hernández et al., 2014; Tapahuasco, 2017).  

Figura 2.13 - Área real e projetada de uma superfície rochosa 
(adaptado de Belem et al., 2007) 
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 𝐿𝜃∗ = 𝐿0 (
𝜃𝑚𝑎𝑥
∗ − 𝜃∗

𝜃𝑚𝑎𝑥
∗

)
𝐶

 (2.33) 

Outro parâmetro usado para caracterizar objetivamente a rugosidade 2D é a dimensão fractal 

(Mandelbrot, 1977 apud Tapahuasco, 2017).  Lee et al. (1990 apud Tapahuasco, 2017) apresentaram 

uma relação para D calculada através do método do divisor e do JRC (tabela 2.5). Posteriormente, tal 

como para o caso da dimensão fractal, foram publicadas diferentes correlações entre os parâmetros 

estatísticos e os valores de JRC, para vários intervalos de amostragem, resumidos na tabela 2.5. 

 

Tabela 2.5 – Correlação entre os diferentes parâmetros geométricos e o JRC                                  

(adaptado de Yong et al., 2017; Tapahuasco, 2017) 

Referência Equação de regressão 
Intervalo de 

amostragem 

Tse e Cruden (1979) 𝐽𝑅𝐶 = 32.2 + 32.47 log10 𝑍2 1.27 mm 

Lee et al. (1990) 𝐽𝑅𝐶 = 0.87804 + 37.7844 (
𝐷 − 1

0.015
) − 16.9303 (

𝐷 − 1

0.015
)
2

 N/A 

Yu e Vayssade (1991) 

𝐽𝑅𝐶 = 60.31𝑍2 − 4.5 0.25 mm 

𝐽𝑅𝐶 = 61.79𝑍2 − 3.47 0.50 mm 

𝐽𝑅𝐶 = 64.22𝑍2 − 2.1 1.00 mm 

Yang et al. (2001) 𝐽𝑅𝐶 = 32.69 + 32.98 log10 𝑍2 0.50 mm 

Tatone e Grasselli 

(2010) 

𝐽𝑅𝐶 = 51.85(𝑍2)
0,60 − 10.37 0.50 mm 

𝐽𝑅𝐶 = 55.03(𝑍2)
0,74 − 6.10 1.00 mm 

𝐽𝑅𝐶 = [0.036 +
0.0127

𝑙𝑛𝑅𝑝
]

−1

 0.50 mm 

𝐽𝑅𝐶 = [0.038 +
0.0107

𝑙𝑛𝑅𝑝
]

−1

 1.00 mm 

𝐽𝑅𝐶 = 3.95 (
𝜃𝑚𝑎𝑥
∗

𝐶 + 1
)
0,7

− 7.98 0.50 mm 

𝐽𝑅𝐶 = 2.40 (
𝜃𝑚𝑎𝑥
∗

𝐶 + 1
)
0,85

− 4.42 1.00 mm 
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 Resistência ao corte nas interfaces rocha – paste fill  

Como explicitado anteriormente, um dos fatores mais importante na estabilidade do paste fill é a 

mobilização de atrito entre as paredes do desmonte e o paste fill. Este atrito pode ser quantificado com 

base em testes empíricos ou códigos de modelação da Mecânica das Rochas (Manaras, 2009). Uma 

maneira indireta de correlacionar a resistência na interface com a rugosidade, o tempo de cura e o teor 

de cimento, é avaliar os parâmetros de resistência (coesão e ângulo de atrito) recorrendo a ensaios de 

corte direto (Nasir e Fall, 2008; Manaras, 2009; Fall e Nasir, 2010; Koupouli et al., 2016, 2017). 

A compreensão integral do comportamento de interação rocha-enchimento é importante para analisar, 

dimensionar e monitorizar desmontes cheios. Como o comportamento ao corte da interface entre o 

enchimento e o maciço rochoso circundante afeta o seu comportamento de interação, alguns 

investigadores realizaram estudos laboratoriais para investigar os fatores que controlam o 

comportamento ao corte das interfaces rocha-enchimento. 

Nasir e Fall (2008) realizaram ensaios de corte direto para investigar o comportamento ao corte das 

interfaces “rocha (calcário) – CPB”. Na simulação destas interfaces foram utilizados rejeitados artificiais, 

mais concretamente sílica moída, de modo a evitar qualquer potencial impacto dos componentes 

químicos dos rejeitados sobre as propriedades da interface. Posteriormente, estes mesmos autores 

(Nasir e Fall, 2010) realizaram um outro estudo dentro da mesma temática, mas sobre interfaces “betão 

– CPB” e “tijolo – CPB” para investigar o comportamento mecânico das interfaces “estruturas de 

contenção – enchimento”. As superfícies destas interfaces foram caracterizadas como sendo pouco 

rugosas ou mesmo lisas de acordo com o parâmetro de rugosidade RL, introduzido por Gokhall e 

Underwwod (1990 apud Nasir e Fall, 2008; Fall e Nasir, 2010).  

O intervalo de valores para as tensões normais aplicadas variou entre 100 e 200 kPa e foram 

investigados quatro tempos de cura diferentes (1, 3, 7 e 28 dias) para um teor de cimento de 4,5%. Da 

mesma forma, foram realizados ensaios de corte direto sobre amostras de CPB para termos de 

comparação. 

As principais conclusões foram que, o comportamento e os parâmetros de resistência ao corte das 

interfaces “calcário/betão/tijolo – CPB” são dependentes do tempo e fortemente influenciados pela 

tensão normal aplicada (Figuras 2.14 e 2.15). Além disso, os parâmetros de resistência ao corte 

(coesão e ângulo de atrito) das interfaces betão-CPB e tijolo-CPB foram muitos semelhantes, o que 

permitiu concluir que, neste caso, o tipo de material utilizado teve pouca influência sobre os parâmetros 

de resistência ao corte. 
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Os resultados obtidos por estes autores também permitiram verificar que, para as mesmas condições 

de tensão normal aplicada, a resistência ao corte dos materiais de CPB foi superior à das interfaces 

“calcário/betão/tijolo – CPB”. Foi ainda sugerido que o ângulo de atrito das interfaces (𝛿) foi superior ao 

ângulo de atrito interno (∅) do material de enchimento de acordo com a seguinte relação: 𝛿 > 2 3⁄ ∅.  

De facto, como mencionado anteriormente, Marston (1930) propôs que o ângulo de atrito das interfaces 

(𝛿) estaria compreendido entre 1 3⁄ ∅ e 2 3⁄ ∅, enquanto Terzaghi (1943) considerou que 𝛿 = ∅ 

(Sheshpari, 2015; Koupouli et al., 2016, 2017).  

No entanto, os resultados apresentados por Nasir e Fall (2008, 2010) foram obtidos a partir de testes 

realizados em CPB puramente artificial que é diferente de rejeitados verdadeiros e num intervalo de 

rugosidade limitado da interface, que se acredita ter um impacto significativo no comportamento ao 

corte das interfaces rocha-CPB. 

Um outro estudo sobre os mecanismos de rotura de interfaces “rocha (simulada com betão) – 

enchimento” foi realizado por Manaras (2009), onde o autor destacou a importância do teor de cimento, 

do tempo de cura e da rugosidade das paredes das superfícies rochosas. As amostras de CPB foram 

preparadas utilizando rejeitados da mina de Brunswick (no Canadá). Foram utilizados perfis típicos de 

JRC (Barton e Choubey, 1977) para quantificar a rugosidade das paredes da descontinuidade, tendo 

Figura 2.14 – Envolvente de rotura da interface rocha-CPB vs tempo de cura (à esquerda) e efeito do tempo 

de cura sobre o ângulo de atrito e coesão da interface rocha- CPB (adaptado de Nasir e Fall, 2008) 

Figura 2.15 – Efeito do tempo de cura sobre ângulo de atrito 
do material de CPB e das interfaces betão/tijolo-CPB 

(adaptado de Nasir e Fall, 2010) 
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sido selecionados cinco perfis representativos (JRC 0, JRC 3, JRC 11, JRC 15 e JRC 19) que foram 

fabricados em laboratório.  

As tensões normais aplicadas variaram entre 35 a 1500 kPa e foram testados 3 tempos de cura 

diferentes (14, 28 e 56 dias). As amostras de CPB foram preparadas com uma percentagem de sólidos 

em peso de 80% e com três teores de cimento diferentes (2,5%; 5%; e 7,5%). 

De acordo com as necessidades da sua pesquisa, Manaras (2009) reformulou a equação de Barton da 

seguinte forma: 

 𝜏𝑝 = 𝑐 + 𝜎𝑛 tan (∅𝑏 + 𝐽𝑅𝐶 log10 (
𝐽𝐶𝑆

𝜎𝑛
)) (2.34) 

Onde 𝑐 é a coesão do paste fill. 

A resistência de uma descontinuidade “betão – paste fill” aumenta consideravelmente quando o paste 

fill é curado no topo da base de betão. A resistência ao corte adicional que vem da resistência de ligação 

que o cimento oferece é um parâmetro que não é antecipado na equação de Barton (1973). A equação 

de Barton foi desenvolvida para descontinuidades rochosas e sem preenchimento e as forças de 

ligação são mais fracas em comparação com as que o cimento oferece. A resistência adicional que esta 

força de ligação oferece à resistência ao corte da descontinuidade está correlacionada com a coesão 

(𝑐). 

Naturalmente, a adesão que será desenvolvida entre o paste fill e a base de betão não estará presente 

se a cura da pasta não ocorrer no topo da base de betão (ou seja, não ocorrer em contacto com a 

rocha). A adesão que a equação de Barton infere é principalmente um fator de rugosidade da interface. 

A equação de Barton modificada (Manaras, 2009) é uma tentativa arbitrária do autor de combinar os 

critérios de Barton (1973) e de Mohr-Coulomb (Mohr, 1900). Uma comparação dos resultados obtidos 

entre esta nova equação e experiências reais mostrou a precisão da equação. 

Nas figuras 2.16 e 2.17 é possível observar que o ângulo de atrito aumenta com a quantidade de 

cimento, a rugosidade da superfície das paredes e o tempo de cura. No entanto, o efeito do tempo de 

cura sobre o ângulo de atrito não pode ser generalizado para todos os teores de cimento que foram 

utilizados neste estudo. 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.16 – Efeito do parâmetro JRC sobre o ângulo de atrito nas interfaces betão-CPB aos 14 dias (à 

esquerda) e aos 28 dias (à direita) (retirado de Manaras, 2009) 
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O ângulo de atrito da interface variou entre 35 e 40⁰ para amostras de CPB com 2,5% de cimento e 

curadas entre 14 e 28 dias. Este ângulo de atrito variou entre 39 e 41⁰ quando o teor de cimento foi de 

5%. O ângulo de atrito variou entre 41 e 50⁰ quando o teor de cimento aumentou para 7,5%.  

As amostras com 5% em cimento foram as mais capazes de apresentar resistência contra o ataque de 

sulfatos, ao contrário das amostras com 7,5% em cimento em que o ataque de sulfatos foi desenvolvido 

de forma mais agressiva após os 28 dias de cura. 

A tensão normal aplicada também mostrou ser um fator crítico, concluindo-se que existem limites ao 

nível da tensão normal para o qual a rugosidade é importante. 

Devido à incoerência de resultados, não foi possível quantificar a coesão desenvolvida entre os dois 

materiais.  

Embora os resultados dos estudos anteriormente descritos tenham contribuído para uma melhor 

compreensão dos fenómenos que ocorrem nas interfaces, foram realizados, na sua maioria, em 

materiais puramente artificiais ou fabricados em laboratório, que se comportam e têm características e 

propriedades diferentes dos materiais associados a um determinado contexto real. 

Nesse sentido, Koupouli et al. (2016) realizaram uma investigação laboratorial, recorrendo um 

equipamento de corte direto, para estudar o comportamento mecânico das interfaces reais “granito - 

paste fill” e “paste fill - paste fill” e determinar a resistência ao corte desenvolvida a curto prazo, que se 

acredita ser responsável pela ocorrência dos efeitos de arco nos desmontes cheios. Foram testados 2 

teores de cimento (2,3% e 8,2%) e 2 tempos de cura (3 e 7 dias). As superfícies destas interfaces foram 

caracterizadas como sendo pouco rugosas de acordo com o parâmetro de rugosidade superficial 𝑅𝑠 

proposto por EL-Soudani (1978). 

Para cada interface foram aplicados 3 níveis de tensão normal (50 kPa, 100 kPa e 150 kPa) e apenas 

um único provete foi usado para cada nível de tensão. 

Estes níveis de tensão normal foram escolhidos com base em medições “in-situ”, realizadas na mina 

DYN, de modo a determinar as pressões que se desenvolvem num determinado desmonte cheio. De 

facto, estas medições mostraram que a pressão máxima horizontal exercida na massa de enchimento 

não excedia os 200 kPa (Belem et al., 2004; Koupouli et al., 2016). 

Figura 2.17 - Efeito do parâmetro JRC sobre o ângulo de atrito 
nas interfaces betão-CPB aos 56 dias (retirado de Manaras, 2009) 
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Os resultados obtidos mostraram que o comportamento ao corte das interfaces “granito - paste fill” é 

muito mais dependente do teor de cimento do que do tempo de cura. Os resultados mostraram a 

existência de uma coesão aparente para todas as interfaces testadas. A coesão aparente das interfaces 

“paste fill - paste fill” foi superior à das interfaces “granito - paste fill” (tabela 2.6). Foi também possível 

observar que os ângulos de atrito foram relativamente semelhantes para todas as interfaces testadas, 

independentemente do tempo de cura e do teor em cimento. O ângulo de atrito variou entre 38-40⁰ para 

as interfaces “granito - paste fill”, enquanto que para as interfaces “paste fill - paste fill” variou entre 37-

44⁰, para os diferentes teores de cimento e tempos de cura testados. 

 

 

 

 

 

 

Um quinto estudo foi realizado pelos mesmos autores (Koupouli et al., 2017), mas com o objetivo de 

testar a influência da rugosidade sobre a resistência ao corte das interfaces “rocha - paste fill”. As 

interfaces rochosas foram reproduzidas através de réplicas em argamassa de duas superfícies 

rochosas naturais (xisto e granito) com rugosidades bastante distintas. Estas superfícies foram 

caracterizadas recorrendo ao coeficiente de rugosidade superficial 𝑅𝑠 (EL-Soudani, 1978), que é 

definido como a razão entre a área real da superfície e a sua área projetada (𝑅𝑠 = 𝐴𝑡 𝐴𝑛⁄ ). As superfícies 

de xisto são muito mais rugosas que as superfícies de granito (Figura 2.18). 

Para cada interface foram aplicados 3 níveis de tensão normal (50 kPa, 100 kPa e 150 kPa) e foram 

investigados dois tempos de cura diferentes (14 e 28 dias) para um teor de cimento de 5%. Foram 

assim determinados os parâmetros de resistência ao corte das interfaces. 

 

 

Tabela 2.6 – Interfaces “rocha – paste fill”: ângulo de atrito e coesões aparentes para 
os diferentes tempos de cura e teores de cimento (adaptado de Koupouli et al., 2016) 

Figura 2.18 - Curvas tensão de corte – deslocamento tangencial para as interfaces “xisto-CPB” (à 

esquerda) e as interfaces “granito-CPB” (à direita) (retirado de Koupouli et al., 2017) 
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A tabela 2.7 resume os resultados obtidos para as interfaces de granito G1 e G2 e para as interfaces 

de xisto S1 e S4. A principal observação foi que a resistência ao corte das interfaces “argamassa - 

paste fill” depende principalmente da sua rugosidade. Os resultados mostraram que a resistência ao 

corte das interfaces de xisto (mais rugosas) é superior à das interfaces de granito (menos rugosas).  

 

 

 

 

 

 

 

Estes resultados mostraram assim que, o tempo de cura do CPB não teve grande impacto nos 

parâmetros de resistência ao corte das interfaces, contrariamente à rugosidade da superfície. Um 

estudo recente realizado por Koupouli (2015 apud Koupouli et al., 2017) mostrou que a coesão da 

matriz de CPB variou entre 130-140 KPa, enquanto o ângulo de atrito variou entre 39-43⁰. Portanto, de 

acordo com os resultados deste estudo, 𝑐 > 𝑐𝑏 e 𝜙 < 𝛿. 

Os resultados destes testes permitiram estimar a resistência ao corte desenvolvida a curto prazo nas 

interfaces rocha-enchimento, que se acredita ser a responsável pela ocorrência dos efeitos de arco nos 

desmontes cheios. 

Os resultados obtidos também serão úteis para melhores estimativas da distribuição de tensões num 

desmonte cheio utilizando soluções analíticas que tenham em consideração o fenómeno dos efeitos de 

arco (por exemplo, Aubertin et al., 2003; Li et al., 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2.7 - Parâmetros de resistência ao corte das interfaces “granito/xisto – pastefill” 
para os diferentes tempos de cura (adaptado de Koupouli et al., 2017) 
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3. Trabalho experimental 

O presente capítulo encontra-se dividido em três áreas de atividades: a primeira parte dedica-se à 

descrição e caracterização dos materiais utilizados no trabalho experimental. Na segunda e terceira 

partes descrevem-se todos os equipamentos e metodologias utilizadas com a finalidade de analisar o 

problema em questão. 

Para estudar a complexa interação e mecanismos de rotura que ocorrem durante a interação “rocha – 

paste fill”, nomeadamente, a influência das características geométricas das superfícies rochosas, o 

tempo de cura (7 e 28 dias) e o teor de cimento (2.5% e 4.5%) do paste fill na resistência ao corte das 

interfaces “rocha – paste fill”, a empresa SOMINCOR – Sociedade Mineira de Neves-Corvo S.A., 

subsidiária da Lundin Mining, prontificou-se a disponibilizar as amostras em estudo: rejeitado da central 

de paste fill (cake) e amostras de minério de cobre e minério de zinco, ambos descritos com detalhe 

mais à frente.  

As rochas associadas aos depósitos minerais são diferentes de mina para mina, uma vez que, são 

geralmente constituídas por uma associação mineral única que requer diferentes técnicas de 

processamento mineral. A combinação dos vários tipos de rocha e técnicas de processamento resultará 

num produto de rejeitados que também é exclusivo de cada mina e, portanto, deve ser analisado para 

cada caso específico de modo a ser feita a correta avaliação das propriedades resistentes do material 

de enchimento. 

 Caso de estudo: Mina de Neves-Corvo 

A mina de Neves-Corvo localiza-se no Baixo Alentejo, na margem Sul da Faixa Piritosa Ibérica (FPI), a 

cerca de 220 km a sudeste de Lisboa e a cerca de 15 quilómetros de Castro Verde. Esta zona é 

caracterizada por importantes jazigos de sulfuretos maciços polimetálicos, originários da atividade 

vulcânica ocorrida na região. A principal paragénese mineral presente nestes depósitos é composta por 

pirite, calcopirite, blenda, cassiterite, tetraedrite, galena, bornite e arsenopirite (Gaspar e Pinto, 1991). 

Até ao momento foram identificadas sete massas mineralizadas, sendo que nem todas entraram ainda 

em exploração: Neves, Corvo, Graça, Zambujal, Lombador, Semblana e Monte Branco (Figura 3.1). 

 

Figura 3.1 - Localização de Neves-Corvo e outros sulfuretos maciços vulcano-sedimentares dentro da 
FPI (à esquerda) e vista isométrica das zonas mineralizadas de Neves-Corvo e Semblana (à direita) 

(www.lundinmining.com/s/Neves-Corvo.asp) 
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Atualmente, são definidos dois tipos de minério em Neves-Corvo, minérios de cobre e de zinco, 

apresentando cada um deles algumas subdivisões. No caso do minério de cobre existem três 

subdivisões: 1) MC, minério de cobre, que designa tanto sulfuretos maciços como fissurais, estando a 

única diferença na quantidade de ganga não-silicatada, que é claramente maior no caso do minério 

maciço; 2) MF, minério fissural do tipo stockwork; e 3) minério com penalizantes (por exemplo, Hg), que 

normalmente estão associados à esfalerite (Rodrigues, 2016). 

No caso do minério de zinco, existem quatro subdivisões: 1) MZ, minério de zinco sem concentrações 

significativas de penalizantes; 2) MCZ, minério de zinco com alto teor de cobre (razão Cu/Zn > 1:4); 3) 

MZP, minério de zinco com alto teor de chumbo (razão Pb/Zn > 1:4); e 4) MCZP, minério de zinco com 

alto teor de cobre e chumbo (ambas as razões acima de 1:4) (Rodrigues, 2016). 

A mina opera em quatro métodos de desmonte diferentes: Bench & Fill (Bancada e Enchimento), Drift 

& Fill (Desenvolvimento em minério e Enchimento), Mini Bench & Fill (Mini-Bancada e Enchimento) e 

Optimized Bench & Fill (Bancada Otimizada e Enchimento). Atualmente, cerca de 40% dos rejeitados 

produzidos pela exploração são usados no enchimento dos desmontes.  

A mistura padrão do enchimento em pasta é constituída por 95% a 97% de rejeitados e 5% a 2.5% de 

cimento. Normalmente, nos desmontes secundários, de modo a não haver liquefação, utiliza-se um 

teor de cimento de 2.5%. Por outro lado, quando se pretende a exposição da pasta, aquando da 

extração dos desmontes adjacentes, utilizam-se teores de cimento compreendidos entre 4.5% 

(exposições altas) e 5.5% (exposição total da pasta). O enchimento mais alto com cimento é usado nos 

métodos Bench & Fill e Sill Pillar, enquanto o mais baixo com o método Drift & Fill (Somincor brochure, 

Communication and Public Relations, 2017). 

3.1.1. Descrição e caracterização dos materiais 

3.1.1.1. Rejeitados 

Os rejeitados utilizados na realização das misturas de paste fill são rejeitados finais do processo de 

tratamento de minérios das duas lavarias da mina, pertencentes à fração grosseira (underflow) de um 

processo de ciclonagem. Posteriormente, estes rejeitados, que se encontram na forma de uma polpa 

diluída, são enviados através de tubagens para os espessadores existentes na central da pasta. Esta 

polpa é então desidratada por processos de espessamento e filtração até se obter a concentração de 

sólidos desejada.  

As amostras de rejeitados disponibilizadas para este trabalho experimental foram recolhidas nos filtros 

de disco da central de paste fill da mina de Neves-Corvo, onde foram sujeitas a uma análise 

granulométrica de modo a determinar as dimensões das partículas dos rejeitados uma vez que estas 

influenciam diretamente as características geomecânicas do enchimento mineiro, incluindo o seu 

transporte, deposição e consolidação. A distribuição granulométrica dos rejeitados utilizados neste 

estudo apresenta-se na Figura 3.2. 
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Estes rejeitados foram transportados dentro de barris, desde a central de paste fill do complexo mineiro 

de Neves-Corvo, até ao Laboratório de Geociências e Geotecnologias (GeoLAB) do Instituto Superior 

Técnico, da Universidade de Lisboa. Aquando da sua chegada ao GeoLAB, os rejeitados foram 

homogeneizados e divididos em amostras de aproximadamente 5 kg, sendo posteriormente seladas 

em sacos de plástico de modo a evitar a evaporação (Figura 3.3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Para calcular o teor em humidade de cada amostra/por saco, os rejeitados foram homogeneizados num 

misturador Hobart e, em seguida, retirou-se uma pequena porção de material que se pesou e colocou 

numa estufa (a 80⁰C) durante 24 horas. O teor em humidade é calculado através da seguinte 

expressão: 

 𝑤 (%) =  (
𝑚2 −𝑚3

𝑚3 −𝑚1

) × 100 (3.1) 

Onde, 𝑚1 é a massa do recipiente utilizado na pesagem da amostra de rejeitados (em g); 𝑚2 é a massa 

do recipiente e dos rejeitados húmidos (em g); 𝑚3 é a massa do recipiente e dos rejeitados secos (em 

g). Conhecido este valor e o peso total da amostra é possível calcular a quantidade de cimento e a 

água a ser adicionada na realização da mistura de paste fill desejada, como será descrito mais à frente. 

O teor em humidade obtido foi de 12.6%. 

Figura 3.2 - Distribuição granulométrica cumulativa dos rejeitados 
utilizados na realização das misturas de paste fill neste trabalho laboratorial 

Figura 3.3 - Divisão e pesagem das amostras de rejeitados (à esquerda) e, respetiva, 
selagem em sacos de plástico (à direita) 
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3.1.1.2. Amostras de rocha 

Como referido anteriormente, as amostras de rocha utilizadas neste estudo também foram cedidas pela 

empresa SOMINCOR: 10 amostras de stockwork (designadas por ‘C’ ao longo deste trabalho) e 10 

amostras de minério de zinco (designadas por ‘Z’ ao longo deste trabalho). De acordo com as 

necessidades do trabalho experimental, ou seja, tendo em consideração as especificações do 

equipamento de corte direto facultado, foram realizados provetes cilíndricos de diâmetro de 63 mm com 

a ajuda de uma caroteadora. Nas figuras 3.4 e 3.5 estão representadas as amostras de rocha utilizadas 

neste estudo para a preparação das interfaces “rocha – paste fill”.  

Para obter a resistência à compressão uniaxial (RCU) de cada conjunto de amostras, foram ensaiados 

no mínimo três provetes (com 7 cm de diâmetro e 17.5 cm de altura) de acordo com as especificações 

da norma ISRM de 1979 para determinação de RCU de rochas. Foi utilizada uma prensa FORM-TEST 

(Figura 3.6), com capacidade de 100 kN e equipada com um leitor digital DigiMess M10, que permitiu 

o registo dos valores de carga durante o ensaio. Para ambos os conjuntos de amostras obtiveram-se 

valores compreendidos entre 50 e 70 MPa. 

Da mesma forma, determinou-se a resistência à compressão das amostras de paste fill, para os 

diferentes teores de cimento e tempos de cura analisados, que se apresentará mais à frente. 

 

 

 

 

 

Figura 3.5 - Amostras de stockwork disponibilizadas pela empresa Somincor (2017) 

Figura 3.4 - Amostras de minério de zinco disponibilizadas pela empresa Somincor (2017) 

Figura 3.6 - Prensa FORM-TEST 506/1000/200 D utilizada para os ensaios RCU 
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3.1.2. Medição da rugosidade das superfícies rochosas 

Para a medição da rugosidade das superfícies rochosas utilizou-se um rugosímetro de contacto (Figura 

3.7) constituído por um sistema digital para medição linear (absolute linear scale AT715) com uma 

resolução de 0.001 mm, um leitor digital (KA counter Mitutoyo) e uma mesa de rugosímetro (Miguel, 

2011). Este rugosímetro veio ainda equipado com um software de medição de superfícies, o 

SURFROCK – Surface Measurement Software (Mitutoyo Surf), que engloba todos os recursos de 

comunicação e registo de dados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O equipamento permite efetuar a recolha de dados segundo as direções X ou Y do referencial 

cartesiano convencionado (Figura 3.8). Deste modo, definiu-se para cada superfície uma malha com 

um espaçamento de 5 mm para ambas as direções X e Y. De notar que, o varrimento das superfícies 

rochosas foi realizado de acordo com a direção de deslizamento dos ensaios de corte direto, 

posteriormente realizados. Os perfis obtidos na direção Y são os perfis paralelos à direção do 

deslizamento, enquanto os perfis medidos na direção X são os perfis perpendiculares ao deslizamento. 

A Figura 3.9 mostra, em planta, os perfis medidos em cada amostra, em ambas as direções X e Y. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7 - Rugosímetro de contacto do 
GeoLAB, Instituto Superior Técnico 

Figura 3.8 - Referencial cartesiano convencionado para o rugosímetro de contacto 
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Após a inicialização da medição dos perfis de rugosidade, a leitura das coordenadas X, Y e Z é efetuada 

simultaneamente no display do leitor do rugosímetro e no programa SURFROCK. Cada amostra foi 

posicionada sobre a mesa do rugosímetro e foi definido o ponto zero de contagem nos eixos X, Y, Z.  

O programa SURFROCK efetua automaticamente a gestão de aquisição dos dados bastando 

movimentar a mesa do rugosímetro através da manivela correspondente à direção selecionada, sendo 

a amostra movimentada sob a agulha de medição. 

De acordo com a dimensão das amostras, de secção circular com um diâmetro de 63 mm, obtiveram-

se 22 perfis por amostra: 11 perfis na direção X e 11 perfis na direção Y. Todos os resultados de medição 

foram importados para uma folha de cálculo Excel, tendo sido possível desenhar os perfis medidos, 

como ilustrado na Figura 3.10, para a amostra C2_1. 

Deve notar-se que, antes de se proceder ao varrimento das superfícies rochosas, as amostras foram 

limpas com água de modo a remover os resíduos agregados à superfície. Esta etapa foi necessária de 

modo a realizar um varrimento o mais preciso possível das superfícies rochosas e, também, de modo 

a não interferir com as características do material de enchimento posteriormente derramado sobre a 

sua superfície, ou seja, para que houvesse um contacto real entre a rocha e o material de enchimento 

sem a interferência de outros materiais que pudessem comprometer o seu comportamento durante a 

realização dos ensaios de corte direto. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.9 - Exemplificação dos perfis medidos em cada amostra, em ambas as direções X e Y 
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Figura 3.10 - Perfis medidos segundo a direções X e Y para a amostra C2_1 
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3.1.3. Preparação das interfaces “rocha – paste fill” 

Após o varrimento das superfícies rochosas, foram feitos moldes cilíndricos de PVC (com 65 mm de 

diâmetro e 40 mm de altura) que se dispuseram sobre as superfícies rochosas como representado na 

figura 3.11. Estes moldes permitiram limitar o volume onde se pretende colocar o material de 

enchimento, inicialmente fluido e, portanto, permitiram que a cura da pasta ocorresse no topo da rocha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguidamente, as misturas de paste fill foram preparadas para uma percentagem de sólidos em peso 

de 80%, de modo a simular as típicas propriedades de uma mistura de paste fill, e para diferentes 

teores de cimento (2.5% e 4.5%). As receitas de paste fill com 2.5% e 4.5% de cimento representam 

as típicas misturas utilizadas em Neves-Corvo consoante a função a desempenhar. As misturas com 

2.5% de cimento são utilizadas em desmontes secundários de modo a não haver liquefação, enquanto 

as misturas com 4.5% de cimento são utilizadas em casos de altas exposições da pasta aquando da 

extração de desmontes adjacentes. 

Para produzir as misturas de paste fill, os rejeitados da mina, o agente ligante (cimento Portland tipo II 

A/L 42.5R (Cimpor Loulé)) e a água (água da torneira) foram misturados e homogeneizados num 

misturador Hobart. O agente ligante utilizado é o mesmo que se aplica na central de paste fill da mina 

de Neves-Corvo. 

De modo a calcular as quantidades de cimento e de água que são necessárias adicionar a cada mistura, 

foram consideradas as seguintes expressões (Silva, 2017): 

 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎çã𝑜 𝑑𝑒 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 (%) =
𝑀𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑀𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 +𝑀á𝑔𝑢𝑎

× 100 =
𝑀𝑟𝑒𝑗𝑒𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 +𝑀𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

(𝑀𝑟𝑒𝑗𝑒𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 +𝑀𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜) +𝑀á𝑔𝑢𝑎

× 100 (3.2) 

 

 

 

𝑇𝑒𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (%) =
𝑀𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑀𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

× 100 =
𝑀𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑀𝑟𝑒𝑗𝑒𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 +𝑀𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 +𝑀á𝑔𝑢𝑎

× 100 (3.3) 

 
𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝑔) =

𝑇𝑒𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

100
×𝑀𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 

(3.4) 

 

Figura 3.11 - Moldes para a construção das interfaces 

"rocha - paste fill" 
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 𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑗𝑒𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑐𝑜𝑠 (𝑔) =
𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎çã𝑜 𝑑𝑒 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠

100
×𝑀𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 −𝑀𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (3.5) 

 

 𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑒 á𝑔𝑢𝑎 (𝑔) = 𝑀𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 −𝑀𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 −𝑀𝑟𝑒𝑗𝑒𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑐𝑜𝑠 (3.6) 

 

No entanto, sendo conhecidos a percentagem de sólidos em peso (80%), o teor em humidade dos 

rejeitados (12.6%), a percentagem de cimento a utilizar e o peso de cada amostra de rejeitados, as 

expressões anteriores podem ser dadas da seguinte forma: 

 𝑀𝑟𝑒𝑗𝑒𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 ℎú𝑚𝑖𝑑𝑜𝑠 (𝑔) = 𝑀𝑟𝑒𝑗𝑒𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑐𝑜𝑠 +𝑀𝑟𝑒𝑗𝑒𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑐𝑜𝑠 × (
𝑡𝑒𝑜𝑟 𝑑𝑒 ℎ𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒

100
)   (3.7) 

 

 𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑒 á𝑔𝑢𝑎 (𝑔) = (𝑀𝑟𝑒𝑗𝑒𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑐𝑜𝑠 +𝑀𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 +𝑀á𝑔𝑢𝑎) × (
𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎çã𝑜 𝑑𝑒 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠

100
) −𝑀𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (3.8) 

 

Determinados estes valores, é assim possível proceder-se à realização da mistura desejada. 

Tal como em Silva (2017), o procedimento da mistura combinou diferentes velocidades de rotação e 

tempos de mistura. Inicialmente, os rejeitados foram colocados dentro do recipiente do misturador 

Hobart e foram homogeneizados durante cerca de 1 minuto utilizando a velocidade de rotação 1. 

Seguidamente, a água da torneira foi lentamente adicionada e envolvida com a mesma velocidade. 

Após 1 minuto de mistura, o cimento foi então adicionado. Finalmente, misturados todos os constituintes 

da respetiva mistura de paste fill utilizou-se a velocidade de rotação 2 durante cerca de 3 minutos de 

modo a assegurar que os materiais fossem bem misturados pelo misturador Hobart. 

Concluída esta etapa, as misturas de paste fill produzidas foram então vertidas sobre as amostras de 

rocha, como ilustrado na figura 3.12, e colocadas numa câmara húmida a 28⁰C (de modo a reproduzir 

as condições subterrâneas da mina) durante 7 e 28 dias de cura (tempos de cura analisados neste 

estudo). 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.12 - Montagem das interfaces "rocha - paste fill" 
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Antes de se iniciar o programa de ensaios de corte direto, uma investigação preliminar foi realizada 

para avaliar a resistência à compressão uniaxial de cada tipo de paste fill produzido. Na tabela 3.1 

apresentam-se as características de cada mistura, incluindo a sua densidade e resistência à 

compressão uniaxial. Como referido anteriormente, para se obter a resistência à compressão uniaxial 

(RCU) de cada conjunto de amostras, foram ensaiados no mínimo três provetes/conjunto de acordo 

com as especificações da norma ISRM de 1979 para determinação de RCU de rochas.  

 

Tabela 3.1 – Características das misturas de paste fill para os diferentes teores de cimento  

Tipo de 

paste fill 
𝝆𝒎𝒊𝒔𝒕𝒖𝒓𝒂 (Kg/m3) Tempo de cura 

Dimensões dos 

provetes ensaiados 
RCU (kPa) 

2.5% 

Cimento 
2371.2 

7 dias 
Diâmetro: 7 cm 

Altura: 17.5 cm 

216. 54 

28 dias 
Diâmetro: 7 cm 

Altura: 17.5 cm 

280.63 

4.5% 

Cimento 
2372.4 

7 dias 
Diâmetro: 7 cm 

Altura: 17.5 cm 

463.40 

28 dias 
Diâmetro: 7 cm 

Altura: 17.5 cm 

858.79 

 

3.1.4. Metodologia para os ensaios de corte direto 

Os ensaios de corte direto foram realizados nas interfaces “rocha – paste fill” com o objetivo de 

determinar os parâmetros de resistência ao corte e avaliar a influência dos seguintes parâmetros: 

rugosidade superficial das superfícies rochosas, teor de cimento e tempo de cura do paste fill. Estes 

ensaios foram realizados segundo a norma britânica BS 1377-7:1990 (“Methods of test for soils for civil 

engineering purposes. Shear strength tests (total stress)”).  

O equipamento de corte direto utilizado neste trabalho encontra-se representado na Figura 3.13. 
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Este equipamento é constituído basicamente por duas meias caixas metálicas (Figura 3.14). O provete 

em estudo é então colocado no interior da caixa e provoca-se o deslocamento relativo entre as duas 

meias caixas. Uma força normal, N, é aplicada à base superior da amostra por meio de um sistema de 

pesos e alavancas (com um braço de relação 1:10) e mantida constante. Para se realizar o corte é 

imposta uma translação horizontal, com velocidade constante, à metade inferior da caixa de corte, 

enquanto a superior é mantida fixa à custa de uma reação, T, cujo valor é medido em cada instante por 

meio de um anel dinamométrico (Matos Fernandes, 2006). 

A tensão tangencial, 𝜏 (em kPa), é obtida dividindo a reação mobilizada, T (em N), pela área de secção 

de corte, S (em mm2).  

 𝜏 =
𝑇

𝑆
× 1000 (3.9) 

A tensão normal, 𝜎𝑛, aplicada ao provete é dada pela equação: 

 𝜎𝑛 =
1000 × 9.81𝑚

𝐴
, [1𝑘𝑔 = 9.81 𝑁] (3.10) 

Onde 𝑚 (em kg) é a massa do sistema (braço de alavanca + pesos colocados na base) aplicada na 

placa anelar que se encontra no topo do provete (Figura 3.14). 

 

 

 

 

Figura 3.13 – Equipamento de corte direto utilizado neste estudo 
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No decorrer destes ensaios foram registados a força e deslocamento tangenciais ao plano de corte. O 

deslocamento tangencial foi medido através de um defletómetro instalado na caixa de corte. 

Após atingido o tempo de cura pretendido (7 ou 28 dias), cada interface a ensaiar foi retirada da câmara 

húmida, desmoldada e colocada na caixa de corte reversível. Neste ensaio, a meia caixa inferior contém 

a amostra de rocha e a meia caixa superior contém a amostra de paste fill. Assim, aquando da 

preparação das interfaces, teve-se sempre o cuidado de reproduzir amostras com a mesma altura de 

rocha e de paste fill de modo a garantir que o corte se desse pela interface. A figura 3.15 mostra a 

secção transversal das interfaces “rocha – paste fill” após desmolde e antes da realização dos ensaios 

de corte direto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os ensaios foram realizados ao longo de um deslocamento tangencial de 10 mm, sempre a uma 

velocidade de corte constante de 0.5 mm/min de modo a que fosse possível registar todas as leituras 

visualmente.  

Cada interface foi submetida a cinco níveis de tensão normal (𝜎𝑛), na seguinte ordem: 45.6, 77.1, 108.6, 

140.0 e 171.1 kPa, onde se deu efectivamente a quebra de ligação entre o material de enchimento e a 

superfície rochosa logo após a aplicação do primeiro ciclo de carga. Estes níveis de tensão normal 

foram escolhidos com base em medições “in-situ” das pressões desenvolvidas em desmontes cheios 

Figura 3.14 - Caixa reversível de corte direto 

Figura 3.15 - Colocação das interfaces “rocha – paste fill” no interior da 

caixa de corte direto 
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instrumentados na mina DYN. Estas medições mostraram que a pressão horizontal máxima 

(longitudinal) na massa de enchimento não excedia os 200 kPa (Belem et al., 2004; Koupouli et al., 

2016). Deve notar-se que, a tensão normal (𝜎𝑛) a ser aplicada durante um ensaio de corte directo deve 

corresponder à pressão horizontal (longitudinal ou transversal) desenvolvida num desmonte cheio, tal 

como ilustrado na figura 3.16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após a realização dos ensaios de corte direto, cada interface (exemplificada na Figura 3.17) foi 

submetida a um novo varrimento da sua superfície.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.16 - Esquema de um desmonte cheio ilustrando a abordagem 

experimental em laboratório (adaptado de Koupouli et al., 2016) 

Figura 3.17 - Aspeto de uma interface rugosa após conclusão do 
ensaio de corte direto 
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3.1.4.1. Plano de ensaios laboratoriais 

Como mencionado anteriormente, foram utilizados 2 teores de cimento (2.5% e 4.5%) na preparação 

das amostras de paste fill, e foram analisados 2 tempos de cura diferentes (7 e 28 dias). Para cada 

interface, 5 níveis de tensão normal foram aplicados sobre o mesmo provete, havendo uma quebra de 

ligação entre a pasta e a rocha logo após o 1º ciclo de carga. Cada ensaio foi realizado ao longo de um 

deslocamento tangencial de 10 mm, a uma velocidade constante de 0.5 mm/min.  

Na figura 3.18 apresenta-se um resumo esquemático de todo o trabalho laboratorial, seguida da tabela 

3.2 onde é possível observar toda a estrutura de ensaios que foram realizados no decorrer deste 

trabalho experimental. 

 

 

 

 

  

1) Quantificação inicial das 
superfícies rochosas

2) Preparação das interfaces 
"rocha - paste fill"

3) Deposição das misturas 
de paste fill sobre as 

paredes rochosas

4) Reprodução das 
condições subterrâneas em 

câmara húmida

5) Desmolde da interface "rocha 
- paste fill"

6) Realização do ensaio de 
corte direto

7) Comportamento de rotura 
da interface "rocha - paste fill" 

8) Varrimento da interface 
após corte

Tabela 3.2 - Programa de ensaios do trabalho laboratorial 

 

Tabela 3.3 - Programa de ensaios do trabalho laboratorial 

Figura 3.18 - Resumo esquemático de todo o trabalho laboratorial 
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4. Resultados e Discussão 

Para o estudo do comportamento ao corte das interfaces rocha ‒ paste fill ensaiaram-se 40 provetes, 

cada um deles submetido a cinco tensões normais (𝜎𝑛), na seguinte ordem: 45.6, 77.1, 108.6, 140.0 e 

171.5 kPa, a uma velocidade constante de deslocamento tangencial (0.5 mm/min). Os resultados dos 

ensaios para os diferentes tempos de cura (7 e 28 dias) e teores de cimento (2.5% e 4.5%) foram 

analisados e comparados com os parâmetros de rugosidade superficial de modo a investigar uma 

possível correlação entre a resistência ao corte das interfaces rocha ‒ paste fill e as suas características 

morfológicas. Nesse sentido, procedeu-se ao varrimento das superfícies rochosas antes da realização 

dos ensaios de corte direto, como descrito no capítulo 3, e procedeu-se à sua quantificação através de 

parâmetros bidimensionais e tridimensionais apresentados anteriormente no subcapítulo 2.3.2. Nos 

ensaios de corte direto, como as superfícies rochosas disponibilizadas eram bastante rugosas e, em 

alguns casos, relativamente inclinadas, definiu-se a direção de corte como sendo sempre a do plano 

de maior inclinação (do ponto mais alto para o ponto mais baixo) de modo a facilitar o corte 

propriamente dito (devido às características menos resistentes da pasta) e haver uma consistência de 

resultados. Seguem-se assim todos os resultados obtidos neste trabalho experimental e, respetivas, 

análise e discussão.  

 Quantificação das superfícies rugosas 

4.1.1. Parâmetros de perfil 

Não existe um método normalizado para a caracterização morfológica das superfícies rochosas. No 

entanto, o método mais simples consiste na utilização de parâmetros baseados nas características 

geométricas, permitindo assim uma avaliação quantitativa da rugosidade. 

Os parâmetros lineares são os mais utilizados, sendo calculados a partir de perfis individuais obtidos 

ao longo de uma direção com características como a amplitude, periodicidade e curvatura (El Merabi, 

2018). 

Neste trabalho foram utilizados cinco parâmetros geométricos lineares: três relacionados com a 

amplitude (𝑅𝑎, 𝑅𝑞e 𝑅𝑡), um relacionado com a forma (𝑍2), mais concretamente com a sinuosidade dos 

perfis, e um último relacionado com a inclinação e curvatura (𝑅𝑝). 

Como expresso no subcapítulo 2.3.2, os parâmetros de rugosidade 𝑅𝑎, 𝑅𝑞, 𝑅𝑡, 𝑍2 e 𝑅𝑝 são obtidos, 

respetivamente, mediante a aplicação das equações 2.24, 2.25, 2.26, 2.27 e 2.28. Para o seu cálculo 

utilizou-se o software MATLAB, embora possa ser utilizada uma outra linguagem computacional. 

De notar que, para o cálculo dos parâmetros 𝑍2 e 𝑅𝑝 foi utilizado o algoritmo proposto por Alameda-

Hernández et al. (2014), também desenvolvido em MATLAB, e utilizado, posteriormente, com sucesso 

no trabalho de Tapahuasco (2017). 

Nas tabelas 4.1 e 4.2 reúnem-se os resultados obtidos para cada uma das amostras, tendo em 

consideração a média ponderada de todos os valores de 𝑅𝑎, 𝑅𝑞, 𝑅𝑡, 𝑍2 e 𝑅𝑝, medidos a partir de um 
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determinado comprimento de perfil, e calculados numa determinada direção (direção Y – perfis 

paralelos ao corte, direção X – perfis perpendiculares ao corte). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Verifica-se que os valores dos parâmetros medidos na direção Y (direção do plano de corte) são 

superiores na generalidade dos casos. É ainda possível afirmar que as amostras ‘Z’ atingem maiores 

graus de rugosidade e inclinação que as amostras ‘C’. 

 

4.1.2. Determinação do JRC 

Utilizando os métodos propostos por Yu e Vayssade (1991) e Tatone e Grasselli (2010) foi possível, 

mediante a utilização dos parâmetros 𝑍2 e 𝑅𝑝, calculados anteriormente, determinar o parâmetro JRC. 

Para a obtenção do JRC através do parâmetro 𝑍2, utilizaram-se as equações apresentadas na tabela 

2.5, do subcapítulo 2.3.2, referentes aos métodos de Yu e Vayssade (1991) e de Tatone e Grasselli 

(2010). Para a obtenção do JRC através do parâmetro 𝑅𝑝, utilizou-se a equação apresentada na tabela 

2.5, do subcapítulo 2.3.2, também referente ao método proposto por Tatone e Grasselli (2010). 

Nas tabelas 4.3 e 4.4 apresentam-se os resultados referentes ao parâmetro JRC obtido para cada tipo 

de rocha e direção paralela e perpendicular ao plano de corte. 

 

 

Tabela 4.1 - Valores médios dos parâmetros de rugosidade obtidos para as amostras C 
 

Amostra

C2_1 1,162 1,106 1,394 1,286 3,117 2,526 0,214 0,149 1,023 1,011

C2_2 2,390 2,267 2,924 2,540 5,717 4,201 0,263 0,228 1,034 1,026

C3 1,663 1,675 1,905 2,039 4,341 4,820 0,231 0,328 1,026 1,046

C4 0,535 0,531 0,651 0,623 1,772 1,589 0,163 0,153 1,013 1,012

C5 0,899 0,847 1,145 0,973 4,039 2,570 0,185 0,179 1,017 1,016

C7_1 0,835 0,774 0,964 0,902 2,347 2,309 0,216 0,159 1,023 1,013

C7_2 1,472 1,424 1,653 1,614 5,051 4,703 0,285 0,240 1,051 1,029

C8 1,364 1,222 1,595 1,322 6,526 3,590 0,208 0,230 1,021 1,016

C9_1 1,759 1,693 2,186 1,833 6,024 3,277 0,342 0,262 1,055 1,033

C9_2 1,166 1,180 1,460 1,334 4,923 2,535 0,280 0,222 1,037 1,025

𝑹𝒂 𝑹𝒂 𝑹𝒒 𝑹𝒒 𝑹𝒕 𝑹𝒕 𝒁𝟐 𝒁𝟐 𝑹𝒑 𝑹𝒑 

Amostra

Z2 1,209 1,141 1,451 1,388 5,064 4,086 0,328 0,271 1,053 1,036

Z3_1 1,739 1,961 2,101 2,343 5,633 6,139 0,339 0,328 1,054 1,050

Z3_2 2,798 2,718 3,438 3,062 7,809 5,517 0,348 0,351 1,057 1,057

Z5_1 1,048 0,954 1,286 1,129 4,473 2,826 0,292 0,162 1,041 1,013

Z5_2 0,966 0,979 1,120 1,108 3,379 3,242 0,277 0,208 1,037 1,022

Z6_1 1,954 1,776 2,428 1,996 5,909 3,826 0,216 0,236 1,023 1,027

Z6_2 1,974 1,884 2,355 2,094 3,972 3,244 0,234 0,225 1,027 1,025

Z8_1 1,989 2,155 2,453 2,417 4,757 3,233 0,292 0,205 1,040 1,021

Z8_2 1,315 1,335 1,512 1,615 3,771 3,785 0,176 0,169 1,015 1,015

Z8_3 1,221 1,324 1,364 1,462 3,812 3,239 0,235 0,271 1,027 1,034

𝑹𝒂 𝑹𝒂 𝑹𝒒 𝑹𝒒 𝑹𝒕 𝑹𝒕 𝒁𝟐 𝒁𝟐 𝑹𝒑 𝑹𝒑 

Tabela 4.2 - Valores médios dos parâmetros de rugosidade obtidos para as amostras Z 
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Observando as tabelas anteriores, verifica-se que existe uma pequena dispersão entre os parâmetros 

calculados pelos diferentes métodos utilizados, sendo esta mais acentuada quando se recorre ao 

cálculo do JRC através do parâmetro 𝑅𝑝. 

4.1.3. Parâmetros de superfície 

O coeficiente de rugosidade superficial 𝑅𝑠 (El Soudani, 1978) foi calculado através da equação 2.29, 

expressa anteriormente no subcapítulo 2.3.2, e encontra-se representado para as 20 amostras na 

tabela 4.5. A área real das superfícies (𝐴𝑡) e a sua área projetada (𝐴𝑛) foram calculadas com o auxílio 

do programa Surfer através de uma interpolação por triangulação dos dados topográficos, tal como 

descrito em Miguel (2011). O mesmo programa permite ainda a representação tridimensional das 

superfícies, disponibilizadas no Anexo I, e exemplificadas na figura 4.1. 

 

 

 

 

 

Tabela 4.3 - Valores médios do parâmetro JRC obtidos para as amostras C 

Tabela 4.4 - Valores médios do parâmetro JRC obtidos para as amostras Z 

 

 

Figura 4.1 - Superfícies das amostras de stockwork (C5) e de minério de zinco (Z5_1) e, respetiva, direção 

de deslizamento imposta 

Amostra C5 Amostra Z5_1 
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Tabela 4.5 – Parâmetros 𝑹𝒔 e 𝑺𝑹𝒔 referentes a todas as amostras caracterizadas 

 

 

 

 

 

 

 

Pela tabela 4.5 é possível observar que o coeficiente de rugosidade superficial 𝑅𝑠 varia entre 1.0129 e 

1.0454 para as amostras ‘C’, e entre 1.0157 e 1.0787 para as amostras ‘Z’.  

Belem et al. (1997), posteriormente, com base no parâmetro definido por El Soudani (1978) e de forma 

a amplificá-lo, definiram o coeficiente de rugosidade superficial específica 𝑆𝑅𝑠(= 100 × (𝑅𝑠 − 1)) que 

permite determinar o grau ou percentagem de rugosidade específica de cada superfície de 

descontinuidade em relação a outra perfeitamente lisa, ou seja, com rugosidade zero. 

O coeficiente de rugosidade superficial específica 𝑆𝑅𝑠 varia entre 1.29 e 4.54% para as superfícies ‘C’, 

e entre 1.57 e 7.87% para as superfícies ‘Z’. Conclui-se, deste modo, que as superfícies ‘Z’ atingem 

maiores níveis de rugosidade que as superfícies ‘C’. 

 

4.1.4. Relação entre os parâmetros de perfil e os parâmetros de superfície 

De modo a facilitar a visualização dos resultados obtidos e verificar a relação existente entre os 

parâmetros de perfil e o parâmetro de superfície 𝑆𝑅𝑠 foi realizada uma análise de regressão linear. A 

tabela 4.6 mostra os coeficientes de correlação obtidos a partir da análise efetuada e os diagramas de 

dispersão encontram-se disponíveis no Anexo II. 

 

 

 

 

Amostras 'C' Amostras 'Z'

C2_1 1,0228 2,28 Z2 1,0563 5,63

C2_2 1,0454 4,54 Z3_1 1,0649 6,49

C3 1,0414 4,14 Z3_2 1,0787 7,87

C4 1,0129 1,29 Z5_1 1,0453 4,53

C5 1,0232 2,32 Z5_2 1,0349 3,49

C7_1 1,019 1,9 Z6_1 1,0331 3,31

C7_2 1,0372 3,72 Z6_2 1,0383 3,83

C8 1,0211 2,11 Z8_1 1,039 3,9

C9_1 1,0451 4,51 Z8_2 1,0157 1,57

C9_2 1,0374 3,74 Z8_3 1,0295 2,95
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Tabela 4.6 - Coeficientes de correlação obtidos através da análise de regressão linear 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com os coeficientes de correlação de Pearson obtidos é possível afirmar que as amostras 

‘C’ são mais sensíveis aos parâmetros 𝑅𝑎 e 𝑅𝑞, e como tal à amplitude das irregularidades, e as 

amostras ‘Z’ são mais sensíveis aos parâmetros 𝑍2 e 𝑅𝑝, e como tal à sinuosidade, inclinação e 

curvatura dos perfis. 

Posteriormente, de modo a analisar a relação entre o parâmetro 𝑆𝑅𝑠 e os vários JRC calculados, foi 

realizada uma nova regressão linear (Anexo III), e concluiu-se que, as amostras ‘C’ são melhor 

representadas pelo JRC determinado pelo método 𝑅𝑝 de Tatone e Grasselli (2010) e as amostras ‘Z’ 

são melhor representadas pelo JRC determinado pelo método 𝑍2 de Yu e Vayssade (1991). Posto isto, 

foi utilizado o software LAB Fit que permitiu o ajuste de funções não-lineares aos dados, em geral, com 

a maior qualidade possível, inclusive a sua representação gráfica (Figuras 4.2 e 4.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2 – Ajuste gráfico de uma função aos dados, no caso das amostras ‘C’ 

𝑅2 = 0.6972 
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Após a determinação da melhor função de ajuste e observando os gráficos 3D é possível verificar que 

o coeficiente de rugosidade específica (𝑆𝑅𝑠) aumenta à medida que os valores médios dos parâmetros 

JRCx e JRCy também aumentam, notando-se uma maior influência do parâmetro JRC na direção do 

plano de corte.  

Feita esta análise é possível concluir que, existe uma boa relação entre o coeficiente de rugosidade 

superficial e o parâmetro JRC obtido mediante a utilização de parâmetros lineares e determinado 

através das metodologias de Yu e Vayssade (1991) e Tatone e Grasselli (2010). 

 

 Resultados dos ensaios de corte direto nas interfaces “rocha – paste fill” 

Como mencionado no capítulo 4, o material de paste fill foi curado no topo da superfície rochosa, 

permitindo assim o aumento da resistência inicial da interface. Esta resistência adicional provém da 

resistência de ligação que o cimento do paste fill oferece e está relacionada com a coesão da interface.  

Neste trabalho, a adesão desenvolvida entre a rocha e o paste fill corresponde à resistência inicial 

verificada antes da quebra de ligação entre estes materiais, ou seja, corresponde à resistência ao corte 

de pico aquando da aplicação do primeiro ciclo de carga (𝜎𝑛1 = 45.6 kPa). Após a verificação da quebra 

de ligação da interface, e com a aplicação dos restantes ciclos de carga (𝜎𝑛2 = 77.1, 𝜎𝑛3 = 108.6, 𝜎𝑛4 =

140.0, 𝜎𝑛5 = 171.5 kPa), considerou-se o caso de superfícies abertas, onde a componente de atrito se 

tornou significativa e foi possível estabelecer uma correlação linear entre as resistências ao corte de 

pico e residual e a tensão normal aplicada. 

Figura 4.3 - Ajuste gráfico de uma função aos dados, no caso das amostras ‘Z’ 

 

 

Figura 4.4 - Ajuste gráfico de uma função aos dados, no caso das amostras ‘Z’ 

 

𝑅2 = 0.8464 
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De notar que, o termo “resistência à adesão” (𝜏𝑎) será utilizado ao longo deste trabalho para descrever 

a adesão inicial entre o material de enchimento e a superfície rochosa aquando do corte direto, tal como 

em Koupouli et al. (2017). 

4.2.1. Curvas tensão de corte – deslocamento tangencial 

Os ensaios de corte direto nas interfaces rocha ‒ paste fill permitem avaliar a evolução das tensões de 

corte (𝜏) mobilizadas na interface, induzidas por um deslocamento horizontal imposto, sob condições 

constantes de tensão normal. As curvas de variação da tensão de corte com o deslocamento tangencial 

(curvas 𝜏 − 𝛿) estão disponíveis no Anexo IV. 

Nas Figuras 4.4 e 4.5 é possível observar o comportamento ao corte obtido em cada tipo de interface. 

As interfaces rocha – paste fill (4.5% cimento) (Figura 4.4) consideram-se representativas de uma 

interface com boa adesão. Aquando da aplicação de 𝜎1 = 45.6 kPa, obtiveram-se picos de resistência 

bem definidos, aos quais se seguiram decréscimos de resistência para patamares de valores que se 

assumem como próximos das condições residuais. A tensão de corte aumentou rapidamente até atingir 

um pico de resistência que corresponde à quebra de ligação da cimentação desenvolvida entre o paste 

fill e as superfícies rochosas. A partir desse ponto, a tensão de corte decresce para um patamar de 

tensão aproximadamente constante à medida que o deslocamento tangencial aumenta. 

Figura 4.4 - Curvas tensão de corte - deslocamento tangencial, para 𝝈𝟏 = 𝟒𝟓. 𝟔, 𝝈𝟐 = 𝟕𝟕. 𝟏, 𝝈𝟑 = 𝟏𝟎𝟖. 𝟔, 𝝈𝟒 =
𝟏𝟒𝟎. 𝟎, 𝝈𝟓 = 𝟏𝟕𝟏. 𝟓 𝒌𝑷𝒂, representativas das interfaces com paste fill com um teor de cimento de 4.5% e 28 

dias de cura (à esquerda, amostra C2_1) e 7 dias de cura (à direita, amostra C7_2). 

 

Figura 4.5  - Curvas tensão de corte - deslocamento tangencial, para 𝝈𝟏 = 𝟒𝟓. 𝟔, 𝝈𝟐 = 𝟕𝟕. 𝟏, 𝝈𝟑 = 𝟏𝟎𝟖. 𝟔, 𝝈𝟒 =
𝟏𝟒𝟎. 𝟎, 𝝈𝟓 = 𝟏𝟕𝟏. 𝟓 𝒌𝑷𝒂, representativas das interfaces com paste fill com um teor de cimento de 2.5% e 28 

dias de curva (à esquerda, amostra Z2) e 7 dias de cura (à direita, amostra Z3_2). 
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Após a quebra de ligação da adesão inicial, ocorre a mobilização total de resistência ao atrito, 

resultando no deslocamento relativo entre o paste fill e a superfície rochosa. 

Com a aplicação de cargas normais superiores (𝜎2 = 77.1 kPa, 𝜎3 = 108.6 kPa, 𝜎4 = 140.0 kPa, 𝜎5 =

171.5 kPa) sobre o mesmo provete, verifica-se aos 28 dias de cura um comportamento elastoplástico 

com a ocorrência de plastificação a partir de um deslocamento tangencial de aproximadamente 3 mm. 

Aos 7 dias de cura, verifica-se um ligeiro amolecimento provavelmente decorrente do facto de ainda 

não terem sido atingidas as características máximas de resistência do material de enchimento, as quais 

são atingidas aos 28 dias de cura que é o tempo de presa máximo do cimento.  

As interfaces rocha – paste fill (2.5% cimento) (Figura 4.5), aquando da aplicação do primeiro ciclo de 

carga (𝜎1 = 45.6 kPa), são caracterizadas por uma tensão de corte máxima que se mantém 

aproximadamente constante ou sofre um ligeiro amolecimento. O facto de não se observar um pico 

pronunciado nas curvas 𝜏 − 𝛿, indica que a coesão inicial entre as superfícies das interfaces é 

considerada muito pequena e o deslizamento ao longo da superfície de descontinuidade pode ser 

considerado como o principal mecanismo de cisalhamento deste tipo de interfaces. 

Após a quebra de ligação da adesão inicial, e com a aplicação de cargas normais superiores, verifica-

se, no início de cada ciclo, um aumento das tensões até à mobilização da tensão de corte de pico da 

interface e, portanto, à resistência ao atrito. A partir deste ponto, a tensão de corte decresce 

ligeiramente, aos 28 dias de cura, e de forma mais acentuada, aos 7 dias de cura, à medida que a 

deformação por corte aumenta com o deslocamento tangencial analisado. 

Analisando a superfície das interfaces após a conclusão dos ensaios (Figura 4.6), é possível observar 

que estas superfícies ficaram cobertas por várias partículas de rejeitados, que resultaram 

principalmente do seu esmagamento contra a superfície rochosa. Isto sugere que, após a mobilização 

da tensão de corte de pico, o comportamento ao corte é provavelmente controlado pelo deslizamento 

ou rolamento das partículas de rejeitados sobre a superfície da rocha e o atrito entre as próprias 

partículas de rejeitados e/ou a superfície da rocha. Este ligeiro decréscimo da tensão de corte “pós-

rotura” pode sugerir que a ligação entre partículas de rejeitados ainda foi preservada numa deformação 

tangencial de 10 mm, tal como foi observado por Nasir e Fall (2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.6 - Amostra C7_2 após a realização do ensaio de corte 

direto para 28 dias de cura e um teor de cimento de 4.5% 
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Amostra Rs SRs σn (kPa) τp (kPa) τr (kPa) τp (kPa) τr (kPa)

1,0649 6,49 45,6 22,2 19,4 54,9 26,0

1,0649 6,49 77,1 24,3 22,0 39,9 38,5

1,0649 6,49 108,6 37,5 35,5 55,7 53,0

1,0649 6,49 140,0 47,9 41,9 67,6 65,9

1,0649 6,49 171,5 59,6 46,2 81,8 81,3

1,0453 4,53 45,6 29,4 24,9 44,3 23,1

1,0453 4,53 77,1 37,6 27,1 54,1 53,9

1,0453 4,53 108,6 39,6 30,3 76,1 75,3

1,0453 4,53 140,0 48,1 41,6 88,3 80,8

1,0453 4,53 171,5 64,5 47,3 98,2 88,1

1,0331 3,31 45,6 26,9 21,2 57,7 19,3

1,0331 3,31 77,1 28,1 24,3 41,3 39,9

1,0331 3,31 108,6 39,6 28,7 56,7 55,7

1,0331 3,31 140,0 49,3 48,9 69,8 67,5

1,0331 3,31 171,5 62,5 53,0 81,8 80,0

1,0390 3,9 45,6 23,1 20,2 75,1 30,9

1,0390 3,9 77,1 32,2 28,7 49,3 48,1

1,0390 3,9 108,6 44,3 39,5 63,3 62,7

1,0390 3,9 140,0 54,1 48,9 81,3 80,7

1,0390 3,9 171,5 64,5 37,5 100,9 91,4

1,0157 1,57 45,6 30,6 27,0 60,6 21,0

1,0157 1,57 77,1 32,2 28,8 52,8 52,8

1,0157 1,57 108,6 39,9 39,7 72,1 72,1

1,0157 1,57 140,0 50,0 30,0 91,3 91,3

1,0157 1,57 171,5 30,7 30,0 108,8 108,8

Z6_1

Z8_1

Z8_2

Z3_1

Z5_1

7 dias de cura 28 dias de cura

4.2.2. Determinação dos parâmetros de resistência ao corte 

Devido à natureza dos resultados dos ensaios é necessário explicar como foram obtidos os valores de 

resistência ao corte de pico e residual a partir das curvas 𝜏 − 𝛿. É através destas curvas, 

correspondentes às tensões no plano de corte, que se torna possível traçar as envolventes de rotura e 

obter os parâmetros de resistência. 

A resistência ao corte de pico é definida como a resistência ao corte máxima obtida em cada ciclo de 

ensaio e a resistência ao corte residual é definida para esses mesmos ensaios, após a verificação do 

corte, quando se verifica ∆𝜏 = 0 ou, em casos onde isto não se verifique, é definida como a resistência 

ao corte no deslocamento máximo de cisalhamento.  

De modo a facilitar a interpretação dos resultados obtidos, os 40 ensaios de corte direto foram 

agregados em quatro grupos (I, II, III e IV) de acordo com os diferentes tipos de rocha (‘C’ e ‘Z’) e teores 

de cimento utilizados no paste fill (2.5% e 4.5%). O Grupo I representa os resultados dos ensaios de 

corte direto realizados em interfaces constituídas por amostras de rocha ‘C’ e paste fill com um teor de 

cimento de 4.5%. O Grupo II representa os resultados dos ensaios de corte direto realizados em 

interfaces constituídas por amostras de rocha ‘Z’ e paste fill com um teor de cimento de 4.5%. O Grupo 

III representa os resultados dos ensaios de corte direto realizados em interfaces constituídas por 

amostras de rocha ‘C’ e paste fill com um teor de cimento de 2.5%. O Grupo IV representa os resultados 

dos ensaios de corte direto realizados em interfaces constituídas por amostras de rocha ‘Z’ e paste fill 

com um teor de cimento de 2.5%. 

Os resultados dos ensaios para os diferentes tempos de cura (7 e 28 dias), teores de cimento (2.5% e 

4.5%) e tipo de rocha estão reunidos nas tabelas 4.7, 4.8, 4.9 e 4.10 onde são apresentados os valores 

correspondentes à tensão normal aplicada (𝜎𝑛), à tensão de corte de pico (𝜏𝑝) e residual (𝜏𝑟), para cada 

amostra estudada, para um deslocamento tangencial de 10 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amostra Rs SRs σn (kPa) τp (kPa) τr (kPa) τp (kPa) τr (kPa)

1,0228 2,28 45,6 47,2 34,5 43,3 26,9

1,0228 2,28 77,1 55,9 55,9 48,1 46,3

1,0228 2,28 108,6 72,4 72,4 67,6 67,4

1,0228 2,28 140,0 93,4 85,6 83,9 83,7

1,0228 2,28 171,5 98,2 65,4 102,8 102,8

1,0129 1,29 45,6 38,5 36,8 43,5 36,6

1,0129 1,29 77,1 55,8 54,8 52,8 49,9

1,0129 1,29 108,6 62,4 60,4 77,0 77,0

1,0129 1,29 140,0 58,1 48,1 104,9 74,1

1,0129 1,29 171,5 82,8 76,2 76,0 55,6

1,0232 2,32 45,6 36,1 32,5 147,8 31,0

1,0232 2,32 77,1 50,8 44,5 50,5 49,9

1,0232 2,32 108,6 61,5 52,7 67,6 67,6

1,0232 2,32 140,0 62,7 58,8 80,8 79,9

1,0232 2,32 171,5 67,6 61,7 96,2 96,2

1,0372 3,72 45,6 40,4 29,3 57,3 40,7

1,0372 3,72 77,1 54,9 48,9 47,3 45,4

1,0372 3,72 108,6 65,3 62,5 69,8 68,1

1,0372 3,72 140,0 77,2 72,2 86,1 83,9

1,0372 3,72 171,5 90,0 75,1 102,8 99,3

1,0374 3,74 45,6 19,1 16,6 68,6 42,3

1,0374 3,74 77,1 50,9 45,4 73,2 -

1,0374 3,74 108,6 66,4 50,0 87,3 69,3

1,0374 3,74 140,0 76,8 56,6 90,5 72,2

1,0374 3,74 171,5 90,5 63,7 77,0 57,3

28 dias de cura7 dias de cura

C9_2

C5

C7_2

C2_1

C4

Tabela 4.7 - Resultados dos ensaios de corte 
direto das interfaces pertencentes ao Grupo I 

 

Tabela 4.8 - Resultados dos ensaios de corte 
direto das interfaces pertencentes ao Grupo II 
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Os resultados para as amostras C4 (Grupo I, 28 dias de cura), Z6_2 (Grupo IV, 7 dias de cura) e Z8_3 

(Grupo IV, 28 dias de cura) não foram considerados em cálculos posteriores, pois não se considerou o 

ensaio válido. 

Para cada conjunto de ensaios, a resistência à adesão, o ângulo de atrito de pico e o ângulo de atrito 

residual foram calculados utilizando sempre o mesmo procedimento. 

O ângulo de atrito das interfaces foi determinado utilizando o critério de rotura de Mohr-Coulomb. Na 

equação de Mohr-Coulomb (equação 2.15), a relação entre a tensão normal efetiva e a tensão de corte 

de pico é expressa por uma relação linear. Os ângulos de atrito para cada ensaio foram obtidos pelo 

método de regressão linear e a coesão aparente, c, foi ajustada para zero porque a resistência da 

interface foi medida após o seu corte pela aplicação de um primeiro ciclo de carga normal (𝜎1 =

45,6 𝑘𝑃𝑎) que rompeu a ligação estabelecida entre a pasta e a, respetiva, superfície rochosa. Esta 

primeira fase de cada ensaio permitiu determinar a resistência de ligação da pasta à rocha, que, por 

sua vez, está relacionada com a coesão da interface. 

Na Figura 4.7 está representada, para uma das amostras ensaiadas, a envolvente de rotura com a 

representação dos pontos (𝜎𝑛 , 𝜏) para os valores de tensão de pico e residuais onde se traçou a reta 

de Mohr-Coumlob correspondente, por regressão linear. O declive das retas de melhor ajuste 

representa o ângulo de atrito da interface, que pode ser calculado mediante a seguinte equação: 

 ∅𝑖 = tan−1 (
𝜏

𝜎𝑛
) (4.1) 

Onde ∅𝑖 pode representar o ângulo de atrito de pico ou residual, mediante a utilização dos valores de 

tensão de corte de pico ou residual, respetivamente.  

Amostra Rs SRs σn (kPa) τp (kPa) τr (kPa) τp (kPa) τr (kPa)

1,0563 5,63 45,6 32,5 29,1 31,6 24,3

1,0563 5,63 77,1 38,5 31,8 40,2 35,8

1,0563 5,63 108,6 40,3 37,3 50,8 42,8

1,0563 5,63 140,0 49,6 47,3 55,8 52,0

1,0563 5,63 171,5 56,6 51,9 66,9 59,8

1,0787 7,87 45,6 33,7 30,6 25,0 23,9

1,0787 7,87 77,1 47,3 32,7 35,6 25,0

1,0787 7,87 108,6 51,8 43,3 45,2 39,5

1,0787 7,87 140,0 69,8 48,1 57,0 47,2

1,0787 7,87 171,5 79,9 52,0 63,0 58,7

1,0349 3,49 45,6 30,8 26,8 33,5 32,9

1,0349 3,49 77,1 37,5 30,0 52,9 40,2

1,0349 3,49 108,6 46,0 38,7 54,9 39,4

1,0349 3,49 140,0 54,9 40,5 64,5 28,1

1,0349 3,49 171,5 81,8 59,2 50,0 30,0

1,0383 3,83 45,6 38,6 30,8 46,7 29,8

1,0383 3,83 77,1 50,0 36,8 54,7 49,3

1,0383 3,83 108,6 59,7 48,6 61,4 47,9

1,0383 3,83 140,0 40,9 27,9 62,4 52,5

1,0383 3,83 171,5 42,3 29,8 36,4 25,2

1,0295 2,95 45,6 39,6 26,5 46,4 41,3

1,0295 2,95 77,1 36,1 31,8 58,7 27,9

1,0295 2,95 108,6 48,3 37,5 47,3 27,1

1,0295 2,95 140,0 52,5 43,8 44,3 35,6

1,0295 2,95 171,5 63,7 55,3 50,0 44,3

7 dias de cura 28 dias de cura

Z5_2

Z6_2

Z8_3

Z2

Z3_2

Amostra Rs SRs σn (kPa) τp (kPa) τr (kPa) τp (kPa) τr (kPa)

1,0454 4,54 45,6 29,6 24,5 35,8 30,7

1,0454 4,54 77,1 37,3 34,5 42,4 42,1

1,0454 4,54 108,6 46,7 41,4 59,7 54,7

1,0454 4,54 140,0 57,6 50,0 65,4 60,1

1,0454 4,54 171,5 65,9 61,6 78,0 71,7

1,0414 4,14 45,6 32,9 26,2 29,7 25,5

1,0414 4,14 77,1 39,6 30,8 41,4 38,5

1,0414 4,14 108,6 46,4 35,4 50,8 41,9

1,0414 4,14 140,0 63,3 52,1 51,8 48,2

1,0414 4,14 171,5 72,7 66,4 55,8 53,9

1,0190 1,9 45,6 46,2 38,5 42,3 28,4

1,0190 1,9 77,1 48,2 40,4 43,4 36,1

1,0190 1,9 108,6 52,5 46,7 55,3 45,1

1,0190 1,9 140,0 57,7 49,1 54,9 50,0

1,0190 1,9 171,5 67,4 59,5 70,1 61,6

1,0211 2,11 45,6 34,6 29,1 32,9 26,2

1,0211 2,11 77,1 45,2 42,3 42,5 36,5

1,0211 2,11 108,6 58,2 49,1 47,9 40,4

1,0211 2,11 140,0 65,3 58,7 62,1 53,4

1,0211 2,11 171,5 69,3 61,6 66,6 34,5

1,0451 4,51 45,6 44,3 26,0 47,2 31,6

1,0451 4,51 77,1 45,7 37,5 49,6 47,1

1,0451 4,51 108,6 45,2 38,7 62,4 56,8

1,0451 4,51 140,0 65,9 52,7 70,4 67,1

1,0451 4,51 171,5 67,2 - 82,3 77,0

C9_1

7 dias de cura 28 dias de cura

C2_2

C3

C7_1

C8

Tabela 4.9 - Resultados dos ensaios de corte 
direto das interfaces pertencentes ao Grupo III 

 

Tabela 4.10 - Resultados dos ensaios de corte 
direto das interfaces pertencentes ao Grupo IV 
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As tabelas 4.11 e 4.12 reúnem todos os valores dos parâmetros de resistência ao corte (𝜏𝑎 , ∅𝑝 e ∅𝑟) 

obtidos em cada conjunto de interfaces, juntamente com o parâmetro de rugosidade 𝑆𝑅𝑠. 

 

 

 Análise dos resultados 

Em seguida, analisam-se as relações existentes entre os parâmetros de resistência ao corte (𝜏𝑎, ∅𝑝 e 

∅𝑟) das interfaces rocha – paste fill e os efeitos das seguintes variáveis: tempo de cura, teor de cimento 

e rugosidade superficial das superfícies rochosas. 

4.3.1. Influência do tempo de cura na resistência ao corte das interfaces 

O tempo de cura desempenha um papel significativo na resistência final de cada mistura de paste fill. 

Neste estudo, quando o tempo de cura aumentou de 7 para 28 dias, a RCU do paste fill aumentou 

cerca de 30% e 85% para teores de cimento de 2.5% e 4.5%, respetivamente. 

A influência do tempo de cura sobre os parâmetros de resistência ao corte (𝜏𝑎 (kPa), ∅𝑝(°) e ∅𝑟(°)) das 

interfaces rocha – paste fill é apresentada nas tabelas 4.13 e 4.14. É possível observar que o efeito do 

tempo de cura na resistência à adesão e na mobilização do ângulo de atrito da interface não pode ser 

Figura 4.7 – Diagrama tensões tangenciais – tensões normais, para 
a interface rocha (C7_2) – paste fill (4.5% cimento, 28 dias de cura) 

 

 

Amostra SRs

C2_1 2,28 47,2 32,2 30,3 43,3 31,2 31,1

C4 1,29 38,5 28,2 27,4 43,5 - -

C5 2,32 36,1 24,9 22,7 - 30,3 30,2

C7_2 3,72 40,4 29,4 29 57,3 31,5 30,7

C9_2 3,74 19,1 29,3 22,6 68,6 36,7 30,3

Z3_1 6,49 22,2 18,9 16,2 54,9 26 25,5

Z5_1 4,53 29,4 20,5 16,4 44,3 32 30,1

Z6_1 3,31 26,9 19,8 17,4 57,7 26,4 25,8

Z8_1 3,9 23,1 21,2 19,7 - 30,5 29,3

Z8_2 1,57 30,6 20,3 20,2 60,6 33 33 98,0

-

62,6

-

63,4

25,3

7,1

21,7-

41,8

259,2

83,5

48,3

48,7-

50,7

37,6

56,1

33,3

43,9

2,6

33,0

5,9

34,1

57,4

-8,2 -3,1

13,0

Diferença percentual (%)7 dias de cura 28 dias de cura Diferença percentual (%) Diferença percentual (%)

114,5

147,3

∅𝒑(°) ∅𝒓(°) ∅𝒑(°) ∅𝒓(°)𝝉𝒂(𝒌𝑷𝒂) 𝝉𝒂(𝒌𝑷𝒂) 𝝉𝒂(𝒌𝑷𝒂) ∅𝒑(°) ∅𝒓(°)

Tabela 4.11 – Parâmetros de resistência ao corte 
referentes a interfaces rocha – paste fill (4.5% 

cimento) 

 
Amostra SRs

C2_2 4,54 29,6 22,3 20,3 35,8 25,8 24,1

C3 4,14 32,9 23,8 20,5 29,7 20,9 19,4

C7_1 1,9 46,2 23,5 20,7 42,3 24,4 21,2

C8 2,11 34,6 24,8 22,3 32,9 23,2 21,5

C9_1 4,51 44,3 23,8 21,5 47,2 27,4 25,9

Z2 5,63 32,5 19,8 18,3 31,6 22,7 20,5

Z3_2 7,87 33,7 26,1 20,5 25 21,6 18,9

Z5_2 3,49 30,8 22,6 18,1 33,5 29,8 27,1

Z6_2 3,83 38,6 - - 46,7 27,7 23,7

Z8_3 2,95 39,6 21,5 18,4 46,4 - -

21,0 - -

17,2 - -

14,6 12,0

-25,8 -17,2 -7,8

8,8 31,9 49,7

3,8 2,4

-4,9 -6,5 -3,6

6,5 15,1 20,5

20,9 15,7 18,7

-9,7 -12,2 -5,4

7 dias de cura 28 dias de cura Diferença percentual (%) Diferença percentual (%) Diferença percentual (%)

-2,8

-8,4

∅𝒑(°) ∅𝒓(°)𝝉𝒂(𝒌𝑷𝒂) 𝝉𝒂(𝒌𝑷𝒂) ∅𝒑(°) ∅𝒓(°) 𝝉𝒂(𝒌𝑷𝒂) ∅𝒑(°) ∅𝒓(°)

Tabela 4.12 – Parâmetros de resistência ao corte 
referentes a interfaces rocha – paste fill (2.5% 

cimento) 
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generalizado para os diferentes teores de cimento utilizados (2.5% e 4.5%). Tal como Manaras (2009) 

verificou no seu trabalho, as interfaces referentes a amostras de paste fill com 2.5% em cimento não 

são influenciadas pelo tempo de cura, ao contrário das interfaces referentes a amostras de paste fill 

com 4.5% em cimento, onde se observa um acréscimo de todos os parâmetros resistentes. 

Tabela 4.13 – Influência do tempo de cura em interfaces rocha – paste fill (4.5% cimento) 

 

Tabela 4.14 - Influência do tempo de cura em interfaces rocha – paste fill (2.5% cimento) 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2. Influência do teor de cimento na resistência ao corte das interfaces 

O teor de cimento é o fator mais importante que influencia as propriedades do paste fill. Neste trabalho, 

a RCU do paste fill sofreu um aumento de 114%, aos 7 dias de cura, quando o teor de cimento aumentou 

de 2.5% para 4.5%; e um aumento de 206%, aos 28 dias de cura, quando o teor de cimento aumentou 

na mesma proporção. No entanto, é considerado um parâmetro crítico uma vez que é um dos maiores 

desafios para os engenheiros da indústria que pretendem reduzir constantemente o teor em cimento 

das misturas de paste fill por razões económicas, mas sem nunca esquecendo o bom desempenho e 

qualidade deste tipo de material. 

Observando, uma vez mais, as tabelas anteriores (tabelas 4.13 e 4.14), é possível concluir que, apesar 

de ambos os conjuntos de interfaces rocha – paste fill (4.5% em cimento) e rocha – paste fill (2.5% em 

cimento) apresentarem graus de rugosidade diferentes, ambos os parâmetros de resistência ao corte 

(𝜏𝑎 (kPa), ∅𝑝(°) e ∅𝑟(°)) aumentam ligeiramente com a quantidade de cimento. No entanto, este efeito 

é mais pronunciado aos 28 dias de cura, período este onde são atingidas as características máximas 

de resistência do paste fill. 

Amostra SRs

C2_1 2,28 47,2 32,2 30,3 43,3 31,2 31,1

C4 1,29 38,5 28,2 27,4 43,5 - -

C5 2,32 36,1 24,9 22,7 - 30,3 30,2

C7_2 3,72 40,4 29,4 29 57,3 31,5 30,7

C9_2 3,74 19,1 29,3 22,6 68,6 36,7 30,3

Z3_1 6,49 22,2 18,9 16,2 54,9 26 25,5

Z5_1 4,53 29,4 20,5 16,4 44,3 32 30,1

Z6_1 3,31 26,9 19,8 17,4 57,7 26,4 25,8

Z8_1 3,9 23,1 21,2 19,7 - 30,5 29,3

Z8_2 1,57 30,6 20,3 20,2 60,6 33 33 98,0

-

62,6

-

63,4

25,3

7,1

21,7-

41,8

259,2

83,5

48,3

48,7-

50,7

37,6

56,1

33,3

43,9

2,6

33,0

5,9

34,1

57,4

-8,2 -3,1

13,0

Diferença percentual (%)7 dias de cura 28 dias de cura Diferença percentual (%) Diferença percentual (%)

114,5

147,3

∅𝒑(°) ∅𝒓(°) ∅𝒑(°) ∅𝒓(°)𝝉𝒂(𝒌𝑷𝒂) 𝝉𝒂(𝒌𝑷𝒂) 𝝉𝒂(𝒌𝑷𝒂) ∅𝒑(°) ∅𝒓(°)

Amostra SRs

C2_2 4,54 29,6 22,3 20,3 35,8 25,8 24,1

C3 4,14 32,9 23,8 20,5 29,7 20,9 19,4

C7_1 1,9 46,2 23,5 20,7 42,3 24,4 21,2

C8 2,11 34,6 24,8 22,3 32,9 23,2 21,5

C9_1 4,51 44,3 23,8 21,5 47,2 27,4 25,9

Z2 5,63 32,5 19,8 18,3 31,6 22,7 20,5

Z3_2 7,87 33,7 26,1 20,5 25 21,6 18,9

Z5_2 3,49 30,8 22,6 18,1 33,5 29,8 27,1

Z6_2 3,83 38,6 - - 46,7 27,7 23,7

Z8_3 2,95 39,6 21,5 18,4 46,4 - -

21,0 - -

17,2 - -

14,6 12,0

-25,8 -17,2 -7,8

8,8 31,9 49,7

3,8 2,4

-4,9 -6,5 -3,6

6,5 15,1 20,5

20,9 15,7 18,7

-9,7 -12,2 -5,4

7 dias de cura 28 dias de cura Diferença percentual (%) Diferença percentual (%) Diferença percentual (%)

-2,8

-8,4

∅𝒑(°) ∅𝒓(°)𝝉𝒂(𝒌𝑷𝒂) 𝝉𝒂(𝒌𝑷𝒂) ∅𝒑(°) ∅𝒓(°) 𝝉𝒂(𝒌𝑷𝒂) ∅𝒑(°) ∅𝒓(°)
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Na tabela 4.15 é possível observar o intervalo de variação de cada parâmetro de resistência ao corte 

para os quatro conjuntos em estudo, independentemente do grau de rugosidade e do tipo de rocha, 

confirmando a afirmação anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considera-se necessário efetuar mais ensaios de modo a estudar o efeito da variação deste parâmetro 

sob as mesmas condições de rugosidade, e assim ser possível, tirar conclusões individualizadas sobre 

o grau de influência do teor de cimento com a rugosidade da interface. 

 

4.3.3. Influência da rugosidade superficial na resistência ao corte das 

interfaces 

Não obstante a grande variabilidade de resultados tanto para o ângulo de atrito de pico como para o 

ângulo de atrito residual com a rugosidade superficial (tabela 4.16), é possível observar que os 

conjuntos de amostras representativas das interfaces rocha – paste fill (4.5% cimento), aos 28 dias de 

cura, não exibem grandes variações na resistência ao corte de pico e residual. O mesmo não acontece 

para os 7 dias de cura, onde se verifica uma diferença nas resistências ao corte de pico e residual. Este 

facto pode ser explicado pelo material de paste fill não ter atingido ainda as características máximas de 

resistência e, como tal, predominar a influência das características morfológicas das paredes das 

superfícies rochosas, que é tanto maior quanto maior o grau de rugosidade. 

Tabela 4.15 – Intervalo de variação de cada parâmetro de resistência ao corte 
para os quatro conjuntos de interfaces rocha – paste fill 
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Tabela 4.16 - Influência da rugosidade nos ângulos de atrito de pico e residual das interfaces rocha – 
paste fill 

 

 

 

 

  

  

  

  

Amostras ‘C’ – 28 dias de cura, 4.5% cimento Amostras ‘Z’ – 28 dias de cura, 4.5% cimento 

Amostras ‘Z’ – 7 dias de cura, 4.5% cimento Amostras ‘C’ – 7 dias de cura, 4.5% cimento 

Amostras ‘C’ – 28 dias de cura, 2.5% cimento Amostras ‘Z’ – 28 dias de cura, 2.5% cimento 

Amostras ‘C’ – 7 dias de cura, 2.5% cimento Amostras ‘Z’ – 7 dias de cura, 2.5% cimento 
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Esta influência pode ser observada no gráfico da Figura 4.8 onde se verifica que as maiores variações 

angulares (∅𝑝 − ∅𝑟) ocorrem nas interfaces mais rugosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para um 𝑆𝑅𝑠 compreendido entre 1.29 e 1.57 não há, contudo, mesmo para 7 dias, diferenças 

superiores a 0.8⁰.  

Esta variação angular é mais significativa para o caso das interfaces rocha – paste fill (2.5% cimento). 

Conclui-se que para estes casos é necessário considerar os valores de pico e residuais. 

Dos gráficos da evolução da variação angular com o aumento da rugosidade superficial (Figuras 4.9 e 

4.10) é possível observar que, existe uma atenuação da variação angular (∅𝑝 − ∅𝑟) com o aumento da 

rugosidade das superfícies rochosas. Isto é particularmente positivo uma vez que para a indústria o 

objetivo é reduzir as quantidades de cimento utilizadas. No entanto, são necessários mais ensaios 

laboratoriais de modo a corroborar esta hipótese.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9 - Variação angular versus rugosidade superficial, a 28 
dias de cura, em interfaces rocha – paste fill (2.5% cimento) 

Figura 4.8 - Variação angular versus rugosidade superficial, a 7 
dias de cura, em interfaces rocha – paste fill (4.5% cimento) 
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Outro parâmetro analisado foi a resistência à adesão, que seria de esperar que aumentasse com o 

aumento da rugosidade da interface. No entanto, como é possível observar pela tabela 4.17, a 

resistência à adesão mostra uma grande variabilidade de resultados em relação ao parâmetro 𝑆𝑅𝑠. O 

efeito da rugosidade sobre esta não pode ser analisado com os dados obtidos nesta investigação 

laboratorial. 

 

Tabela 4.17 - Influência da rugosidade na resistência à adesão das interfaces rocha – paste fill 

  

  

Figura 4.10 - Variação angular versus rugosidade superficial, a 7 
dias de cura, em interfaces rocha – paste fill (2.5% cimento) 

Amostras ‘C’ – 28 dias de cura, 4.5% cimento Amostras ‘Z’ – 28 dias de cura, 4.5% cimento 

Amostras ‘C’ – 7 dias de cura, 4.5% cimento Amostras ‘Z’ – 7 dias de cura, 4.5% cimento 
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De notar ainda que, as superfícies das interfaces foram avaliadas após a realização dos ensaios de 

corte direto (representação tridimensional das superfícies da interface nos Anexo V e VI) e mostraram 

que nas superfícies menos rugosas, a rotura seguiu principalmente a interface (Figura 4.11 (à 

esquerda)), enquanto nas superfícies mais rugosas a rotura propagou-se através do material de 

enchimento (Figura 4.11 (à direita)).  

 

 

Em alguns casos verificou-se o decréscimo do ângulo de atrito com o aumento da rugosidade. Tal 

fenómeno pode ser explicado pelo facto de que após o primeiro “corte” da interface, e devido à elevada 

rugosidade de algumas superfícies rochosas, as partículas do material de enchimento acabaram por 

colmatar os espaços vazios definidos pelas irregularidades, reduzindo assim o efeito de interação com 

a rugosidade da superfície inicial e, portanto, modificando a morfologia da superfície de deslizamento. 

Figura 4.11 – Análise visual das interfaces após 28 dias de curas para as amostras C4 (à esquerda) e 
Z5_1 (à direita) 

Amostras ‘C’ – 28 dias de cura, 2.5% cimento Amostras ‘Z’ – 28 dias de cura, 2.5% cimento 

Amostras ‘C’ – 7 dias de cura, 2.5% cimento Amostras ‘Z’ – 7 dias de cura, 2.5% cimento 
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Consequentemente, para o mesmo nível de deslocamento tangencial ocorrerá uma menor dilatância 

contrariamente ao que seria de esperar caso as asperidades interpenetrassem na superfície de 

enchimento. Com a redução da rugosidade efetiva da interface e com a maior inclinação verificada em 

algumas amostras de rocha (maioritariamente amostras ‘Z’, como confirmado pelos parâmetros de 

rugosidade calculados anteriormente) não é de estranhar que o ângulo de atrito mobilizado na 

superfície de deslizamento seja inferior, uma vez que, a resistência oferecida ao deslizamento será 

menor.  
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5. Conclusões 

Esta dissertação teve como objetivo estudar a influência da rugosidade na resistência ao corte da 

interface “rocha – paste fill”, recorrendo ao coeficiente de rugosidade de descontinuidades (JRC). Nesse 

sentido, realizou-se um programa de ensaios laboratoriais que teve como base a quantificação da 

rugosidade superficial das amostras de rocha e a realização de ensaios de corte direto nas interfaces 

rocha – paste fill.  

Da quantificação da rugosidade superficial das superfícies rugosas foi possível concluir que: 

✓ As amostras de minério de zinco apresentam maiores graus de rugosidade (𝑆𝑅𝑠: 1.57 − 7.87%) que 

as amostras de stockwork (𝑆𝑅𝑠: 1.29 − 4.54%); 

 

✓ As amostras de stockwork são mais sensíveis aos parâmetros de rugosidade 𝑅𝑎 e 𝑅𝑞 e, como tal, 

à amplitude das irregularidades; 

 

✓ As amostras de minério de zinco são mais sensíveis aos parâmetros de rugosidade 𝑍2 e 𝑅𝑝 e, como 

tal, à sinuosidade, inclinação e curvatura dos perfis. Por sua vez, estas amostras também 

apresentam maiores níveis de inclinação em comparação com as amostras stockwork; 

 

✓ Existe uma boa correlação entre o coeficiente de rugosidade superficial e o parâmetro JRC obtido 

mediante a utilização de parâmetros lineares e determinado através das metodologias de Yu e 

Vayssade (1991) e Tatone e Grasselli (2010); 

Da realização dos ensaios de corte direto nas interfaces rocha – paste fill foi possível concluir que: 

✓ No que respeita à resistência à adesão (𝜏𝑎), conclui-se que esta não é influenciada pelo tempo 

de cura para as amostras com uma composição de 2.5% de cimento. No entanto, a resistência 

à adesão sobe com o tempo de cura para as amostras com uma composição de 4.5% de 

cimento;  

 

✓ O ângulo de atrito de pico aumenta com o tempo de cura, variando ligeiramente com a 

percentagem de cimento; 

 

✓ O ângulo de atrito residual aumenta com o tempo de cura, variando ligeiramente com a 

percentagem de cimento; 

 

✓ As interfaces rocha – paste fill (2.5% cimento) possuem menores adesões e, como tal, o 

deslizamento ao longo da superfície de descontinuidade pode ser considerado o principal 

mecanismo de resistência ao corte deste tipo de interfaces; 
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✓ O efeito do tempo de cura na resistência à adesão (𝜏𝑎) e na mobilização dos ângulos de atrito das 

interfaces (∅𝑝 𝑒 ∅𝑟) não pode ser generalizado para os diferentes teores de cimento utilizados (2.5% 

e 4.5%). As interfaces “rocha – paste fill (2.5% cimento)” não são influenciadas pelo tempo de cura, 

ao contrário das interfaces “rocha – paste fill (4.5% cimento)” onde se observou um acréscimo de 

todos os parâmetros resistentes; 

 

✓ No que respeita à avaliação da rugosidade superficial verifica-se que, as interfaces “rocha – paste 

fill (4.5% cimento)”, aos 28 dias de cura, não exibem grandes variações dos parâmetros de 

resistências ao corte de pico e residual. O mesmo já não acontece para os 7 dias de cura, onde se 

verifica uma variação angular dos parâmetros de corte significativa. Esta variação pode dever-se 

ao facto de o material, aos 7 dias de cura, ainda não ter atingido as características máximas de 

resistência e, como tal, o efeito da rugosidade superficial das paredes laterais predomina sobre o 

efeito da quantidade de cimento; 

 

✓ Esta variação angular foi mais significativa para o caso das interfaces referentes a amostras de 

paste fill com 2.5% de cimento. Conclui-se que para estes casos tem que se considerar os valores 

das resistências de pico e residual. Verificou-se ainda uma diminuição da variação angular com o 

aumento da rugosidade das superfícies rochosas, o que é particularmente positivo uma vez que 

um dos objetivos da indústria é reduzir as quantidades de cimento utilizadas; 

 

✓ Nas superfícies menos rugosas, a rotura seguiu principalmente a interface, enquanto nas 

superfícies mais rugosas propagou-se através do material de enchimento; 

 

✓ Conclui-se ainda que, em alguns casos, houve um decréscimo do ângulo de atrito com o aumento 

da rugosidade. Tal fenómeno pode ser explicado pela diminuição da rugosidade efetiva da rocha 

após o primeiro corte, que associada a uma maior inclinação do plano de corte verificada em alguns 

casos (maioritariamente nas amostras de minério de zinco) oferece uma menor resistência ao 

deslizamento e, consequentemente, um menor ângulo de atrito.  

 

 Trabalhos Futuros 

Apresentam-se algumas propostas para trabalhos futuros que se acredita que venham a contribuir 

fortemente para a análise da estabilidade dos desmontes cheios.  

✓ Realização de ensaios em superfícies de rocha artificiais de modo a estudar o efeito da 

variação do teor de cimento para as mesmas condições de rugosidade, uma vez que, devido à 

natureza dos materiais rochosos torna-se impossível conseguir amostras com a mesma 

rugosidade superficial. Deste modo, seria possível tirar conclusões individualizadas, sobre o 

grau de influência do teor de cimento com a rugosidade da interface; 
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✓ Utilizar valores de tensão normal mais baixos para estudar a resistência à adesão ou coesão das 

interfaces uma vez que este parâmetro mostrou uma grande variabilidade de resultados em relação 

à rugosidade superficial; 

 

✓ Uma vez que se acredita que as simulações numéricas devem ser feitas com base em resultados 

experimentais (vários estudos apresentam simulações com dados sintéticos de coesão e ângulos 

de atrito) recomenda-se a determinação dos parâmetros resistentes a longo prazo. 

 

 

  



73 
 

6. Referências 

Alameda-Hernández, P., Jiménez-Perálvarez, J., Palenzuela, J. A., El Hamdouni, R., Irigaray, C., 

Cabrerizo, M. A., & Chacón, J. (2014). Improvement of the JRC calculation using different parameters 

obtained through a new survey method applied to rock discontinuities. Rock mechanics and rock 

engineering, 47(6), 2047-2060. 

Aubertin M, Li L, Arnoldi S, Belem T, Bussie `re B, Benzaazoua M, Simon R (2003). Interaction between 

backfill and rock mass in narrow stopes. In: Proceedings of 12th Panamerican conference on soil 

mechanics and geotechnical engineering and 39th U.S. rock mechanics symposium, 22–26 June, 

Boston, Massachusetts, USA, vol 1, Verlag Gückauf GmbH, Essen, pp 1157–1164. 

Barton, N. (1973). Review of a new shear-strength criterion for rock joints. Engineering geology, 7(4), 

287-332. 

Barton, N., & Choubey, V. (1977). The shear strength of rock joints in theory and practice. Rock 

mechanics, 10(1-2), 1-54. 

Belem T., Benzaazoua M. (2004). An overview on the use of paste backfill technology as a ground 

support method in cut-and-fill mines. Proceedings of the 5th Int. Symp. on Ground support in Mining and 

Underground Construction. Villaescusa & Potvin (eds.), 28-30 September 2004, Perth, Western 

Australia, Australia, Tayler & Francis Group, London, pp. 637 – 650.  

Belem, T., & Benzaazoua, M. (2008). Design and application of underground mine paste backfill 

technology. Geotechnical and Geological Engineering, 26(2), 147-174. 

Belem T, Harvey A, Simon R, Aubertin M (2004) Measurement and prediction of internal stresses in an 

underground opening during its filling with cemented fill. In: Villaescusa E, Potvin Y (eds) Proceedings 

of the fifth international symposium on ground support in mining and underground construction, 28–30 

September. Perth, Western Australia, Australia, Tayler & Francis Group, London, pp 619–630. 

Belem, T., Homand-Etienne, F., & Souley, M. (1997). Fractal analysis of shear joint 

roughness. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 34(3-4), 130-e1. 

Belem, T., Souley, M., & Homand, F. (2007). Modeling surface roughness degradation of rock joint wall 

during monotonic and cyclic shearing. Acta Geotechnica, 2(4), 227-248. 

Brady, B. H., & Brown, E. T.  (2005). Rock Mechanics for underground mining. 3a edição, 

Springer Science e Business Media, Inc. 

Buocz, I. (2016). Parameters influencing rock shear strength along discontinuities: a quantitative 

assessment for granite and claystone rock masses of underground radioactive waste repositories. 

Carvalho, J. (2014). Variação da resistência e da deformabilidade do enchimento com o tempo. 

Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em Engenharia Geológica e de Minas, Instituto Superior 

Técnico, Universidade de Lisboa. 



74 
 

Costa e Silva, M. (2013). Enchimento Mineiro. Apontamentos de Apoio à Disciplina de Gestão de 

Estéreis e Tecnologias de Deposição, Departamento de Engenharia Civil, Arquitetura e Georrecursos, 

Secção de Minas e Georrecursos, Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa, Lisboa. 

Cui, L. (2017). Multiphysics Modeling and Simulation of the Behavior of Cemented Tailings 

Backfill. Université d'Ottawa/University of Ottawa. 

Cui, L., & Fall, M. (2017). Modeling of pressure on retaining structures for underground fill 

mass. Tunnelling and Underground Space Technology, 69, 94-107. 

Dos Santos, M., & Nertan, A. B. S. (1998). Geologia de Engenharia, Associação Brasileira de Geologia 

de Engenharia e Ambiente-ABGE-, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológic-

CNPq-e: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paul-FAPESP. 

El Merabi, B. (2018). Mechanical behavior of cohesive concrete-rock joints at the dam-foundation 

interface: geometrical and mechanical influence of asperities (Doctoral dissertation, Université Grenoble 

Alpes). 

El-Soudani, S. M. (1978). Profilometric analysis of fractures. Metallography, 11(3), 247-336. 

Ercikdi, B., Cihangir, F., Kesimal, A., & Deveci, H. (2017). Practical Importance of Tailings for Cemented 

Paste Backfill. In Paste Tailings Management (pp. 7-32). Springer International Publishing. 

Fahey, M., Helinski, M., & Australia, W. (2007). Using effective stress theory to characterize the 

behaviour of backfill. CIM Bulletin Technical Papers, 100(1103), 200. 

Falaknaz, N. (2014). Analysis of the geomechanical behavior of two adjacent backfilled stopes based 

on two and three dimensional numerical simulations (Doctoral dissertation, École Polytechnique de 

Montréal). 

Fall, M., & Nasir, O. (2010). Mechanical behaviour of the interface between cemented tailings backfill 

and retaining structures under shear loads. Geotechnical and Geological Engineering, 28(6), 779-790. 

Fourie, A. B., Helinski, M., & Fahey, M. (2007, April). Using effective stress theory to characterize the 

behaviour of backfill. In Proceedings of the Minefill Conference (Vol. 29). 

Ghirian, A., & Fall, M. (2017). Properties of Cemented Paste Backfill. In Paste Tailings Management (pp. 

59-109). Springer International Publishing. 

Gomes, T. (2016). Estudo da estabilidade de portas de enchimento. Dissertação para obtenção do Grau 

de Mestre em Engenharia Geológica e de Minas, Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa. 

González de Vallejo, L. I., Ferrer, M., Ortuño, L., & Oteo, C. (2002). Ingeniería geológica. Pearson 

Educación. 

Hassani F, Archibald J (1998) Mine backfill. In: Canadian Institute of Mine, Metallurgy and Petroleum, 

Published on CD-ROM Proceedings, Canada, 263p. 



75 
 

Hoek, E. (2007). Practical rock engineering. 2007. Online. ed. Rocscience. 

Hughes, P. B. (2014). Design guidelines: underhand cut and fill cemented paste backfill sill 

beams (Doctoral dissertation, University of British Columbia). 

Karaoglu, K., & Yilmaz, E. (2017). Cemented Paste Backfill Pressure Monitoring and Field Testing. 

In Paste Tailings Management (pp. 195-214). Springer International Publishing. 

Khaldoun, A., Ouadif, L., Baba, K., & Bahi, L. (2016). Valorization of mining waste and tailings through 

paste backfilling solution, Imiter operation, Morocco. International Journal of Mining Science and 

Technology, 26(3), 511-516. 

Kim, T. (2017). Shear characteristics of a rock discontinuity under various thermal, hydraulic and 

mechanical conditions(Doctoral dissertation, 서울대학교 대학원). 

Koupouli, N. J., Belem, T., Rivard, P., & Effenguet, H. (2016). Direct shear tests on cemented paste 

backfill–rock wall and cemented paste backfill–backfill interfaces. Journal of Rock Mechanics and 

Geotechnical Engineering, 8(4), 472-479. 

Koupouli, NJF, Belem, T & Rivard, P 2017, 'Shear strength between cemented paste backfill and natural 

rock surface replicas', in M Hudyma & Y Potvin (eds), Proceedings of the First International Conference 

on Underground Mining Technology, Australian Centre for Geomechanics, Perth, pp. 375-385. 

Kuganathan, K. (2005). Geomechanics of mine fill. Handbook on Mine Fill, Australian Centre for 

Geomechanics, Perth, Western Australia. 

le Roux K-A, Bawden WF, Grabinsky MW (2005) Field properties of cemented paste backfill at the 

Golden Giant mine. Mining Technol 114(2):65–80. 

Li, L., Aubertin, M., & Belem, T. (2005). Formulation of a three dimensional analytical solution to evaluate 

stresses in backfilled vertical narrow openings. Canadian Geotechnical Journal, 42(6), 1705-1717. 

Liu, G., Li, L., Yang, X., & Guo, L. (2016a). Numerical analysis of stress distribution in backfilled stopes 

considering interfaces between the backfill and rock walls. International Journal of 

Geomechanics, 17(2), 06016014. 

Liu, G., Li, L., Yang, X., & Guo, L. (2016b). A numerical analysis of the stress distribution in backfilled 

stopes considering nonplanar interfaces between the backfill and rock walls. International Journal of 

Geotechnical Engineering, 10(3), 271-282. 

Liu, X. G., Zhu, W. C., Yu, Q. L., Chen, S. J., & Li, R. F. (2017). Estimation of the joint roughness 

coefficient of rock joints by consideration of two-order asperity and its application in double-joint shear 

tests. Engineering Geology, 220, 243-255. 

Lottermoser B (2010) Mine wastes: characterization, treatment and environmental impacts, 3rd edn. 

Springer, Berlin.  



76 
 

Manaras, S. (2009). Investigations of backfill-rock mass interface failure mechanisms (Doctoral 

dissertation). 

Marston A (1930) The theory of external loads on closed conduits in the light of latest experiments. 

Bulletin No. 96, Iowa Engineering Experiment Station, Ames, Iowa. 

Martinez, A., & Frost, J. D. (2017). The influence of surface roughness form on the strength of sand–

structure interfaces. Géotechnique Letters, 7(1), 104-111. 

Matos Fernandes, M. d. (2006). Mecânica dos Solos - conceitos e princípios fundamentais. Porto: FEUP 

Edições 

Menezes, J. (1988). Perspetivas de desenvolvimento da atividade mineira em Portugal. Boletim de 

Minas. 25. Vol.4. pp. 331-341. 

Miguel, A. (2011). Correlação entre a rugosidade e o ângulo de atrito em superfícies de descontinuidade 

abertas. Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em Engenharia Geológica e de Minas, Instituto 

Superior Técnico, Universidade de Lisboa. 

Miranda, M. (2016). Contribuição para a determinação do estado de tensão no enchimento mineiro 

através da medição das ondas sísmicas. Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em Engenharia 

Geológica e de Minas, Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa. 

Mitchell, J. K., & Villet, W. C. (1987). Reinforcement of earth slopes and embankments. NCHRP Report, 

(290). 

Mitchell, R. J., Olsen, R. S., & Smith, J. D. (1982). Model studies on cemented tailings used in mine 

backfill. Canadian Geotechnical Journal, 19(1), 14-28. 

Mitchell, R. J., & Wong, B. C. (1982). Behaviour of cemented tailings sands. Canadian Geotechnical 

Journal, 19(3), 289-295. 

Nasir, O., & Fall, M. (2008). Shear behaviour of cemented pastefill-rock interfaces. Engineering 

Geology, 101(3), 146-153. 

Newman, C., & Agioutantis, Z. (2017, August). Stress Redistribution in Stope-and-Fill Mining Operations 

With Respect to Cemented Paste Backfill Material. In 51st US Rock Mechanics/Geomechanics 

Symposium. American Rock Mechanics Association. 

Niroshan, N., Sivakugan, N., & Veenstra, R. L. (2017). Laboratory study on strength development in 

cemented paste backfills. Journal of Materials in Civil Engineering, 29(7), 04017027. 

Potvin Y. (2005). Introduction. In Hand Book of Mine Fill, Chapter 1. Potvin, Y., Thomas, E., and Fourie, 

A. (Editors). Handbook on mine fill. Australian Centre for Geomechanics, Nedlands, Australia. 

Rodrigues, H. (2016). Mina de Neves-Corvo: Deposição de rejeitado espessado – Acompanhamento 

geotécnico e geoquímico. Relatório de estágio para obtenção do Grau de Mestre em Geologia, 



77 
 

Departamento de Geociências, Ambiente e Ordenamento do Território, Faculdade de Ciências da 

Universidade do Porto. 

Silva, M. (2017). Contribution to Laboratorial Determination of Rheological Properties of Paste Backfill. 

Zinkgruvan and Neves-Corvo Case Studies. (MSc thesis. Mining and Geological Engineering, Instituto 

Superior Técnico, University of Lisbon). 

Singh, S., Sivakugan, N., & Shukla, S. K. (2009). Can soil arching be insensitive to ϕ?. International 

Journal of Geomechanics, 10(3), 124-128. 

Sivakugan, N., Veenstra, R., & Naguleswaran, N. (2015). Underground mine backfilling in Australia 

using paste fills and hydraulic fills. International Journal of Geosynthetics and Ground Engineering, 1(2), 

18. 

Sheshpari, M. (2015a). A review of underground mine backfilling methods with emphasis on cemented 

paste backfill. Electron J Geotech Eng, 20, 5183-5208. 

Sheshpari, M. (2015b). Failures in backfilled stopes and barricades in underground mines. Electronic 

journal of geotechnical engineering, 1. 

Site da Lundin Mining, www.lundinmining.com/s/Neves-Corvo.asp, acedido em maio de 2018. 

Somincor (2017). Somincor brochure, Communication and Public Relations. 

Tapahuasco, C., & Macklina, G. (2017). Comportamento dos parâmetros de rugosidade em 

descontinuidades rochosas do Sudeste do Quadrilátero Ferrífero, Ouro Preto (MG). 

Terzaghi K (1943) Theoretical soil mechanics. John Wiley & Sons, New York. 

Thompson BD, Bawden WF, Grabinsky MW (2012) In situ measurements of cemented paste backfill at 

the Cayeli Mine. Canad Geotech J 49(7):755–772. 

Veenstra, R. L. (2013). A design procedure for determining the in situ stresses of early age cemented 

paste backfill (Doctoral dissertation, University of Toronto (Canada)). 

Yang, L., Qiu, J., Jiang, H., Hu, S., Li, H., & Li, S. (2017). Use of Cemented Super-Fine Unclassified 

Tailings Backfill for Control of Subsidence. Minerals, 7(11), 216. 

Yang, P. Y., & Li, L. (2017, October). Numerical and limit equilibrium stability analyses of cemented mine 

backfill upon vertical exposure. In Proceedings of the First International Conference on Underground 

Mining Technology (pp. 399-408). Australian Centre for Geomechanics. 

Yang, Z. Y., Taghichian, A., & Li, W. C. (2010). Effect of asperity order on the shear response of three-

dimensional joints by focusing on damage area. International Journal of Rock Mechanics and Mining 

Sciences, 47(6), 1012-1026. 

Yilmaz, E. (2010). Investigating the hydrogeotechnical and microstructural properties of cemented paste 

backfill using the CUAPS apparatus. Universite du Quebec en Abitibi-Temiscamingue (Canada). 



78 
 

Yilmaz, E., Belem, T., & Benzaazoua, M. (2014). Effects of curing and stress conditions on 

hydromechanical, geotechnical and geochemical properties of cemented paste backfill. Engineering 

Geology, 168, 23-37. 

Yilmaz, E., Belem, T., Bussière, B., Mbonimpa, M., & Benzaazoua, M. (2015). Curing time effect on 

consolidation behaviour of cemented paste backfill containing different cement types and 

contents. Construction and Building Materials, 75, 99-111. 

Yilmaz, E., & Fall, M. (2017). Introduction to Paste Tailings Management. In Paste Tailings 

Management (pp. 1-5). Springer International Publishing. 

Yilmaz, E., & Guresci, M. (2017). Design and Characterization of Underground Paste Backfill. In Paste 

Tailings Management (pp. 111-143). Springer International Publishing. 

Yilmaz, E., Kesimal, A., & Ercikdi, B. (2004). Paste backfill preparation and application for underground 

backfilling process. In 4th International Scientific Conference-SGEM2004 (pp. 135-144). SGEM 

Scientific GeoConference. 

Yilmaz, E., & Yumlu, M. (2017). Cayeli Paste Backfill System and Operations. In Paste Tailings 

Management (pp. 235-265). Springer, Cham. 

Yin, S., Shao, Y., Wu, A., Wang, Y., & Chen, X. (2018). Expansion and strength properties of cemented 

backfill using sulphidic mill tailings. Construction and Building Materials, 165, 138-148. 

Yong, R., Fu, X., Huang, M., Liang, Q., & Du, S. G. (2017). A rapid field measurement method for the 

determination of Joint Roughness Coefficient of large rock joint surfaces. KSCE Journal of Civil 

Engineering, 22(1), 101-109. 

 

 

 



A1 
 

Anexos 

Anexos I – Representação tridimensional inicial das superfícies rochosas 

 

Amostra C2_1 Amostra C7_1 

  

Amostra C2_2 Amostra C7_2 

  

Amostra C3 Amostra C8 

  

Tabela A.I – Representação tridimensional inicial das superfícies das amostras de stockwork 
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Amostra C4 Amostra C9_1 

  

Amostra C5 Amostra C9_2 

  

Amostra Z2 Amostra Z6_1 

  

Tabela A.I – Continuação (Representação tridimensional inicial das superfícies das amostras de stockwork) 

Tabela A.II – Representação tridimensional inicial das superfícies das amostras de minério de zinco 
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Amostra Z3_1 Amostra Z6_2 

  

Amostra Z3_2 Amostra Z8_1 

  

Amostra Z5_1 Amostra Z8_2 

 
 

Tabela A.II – Continuação (Representação tridimensional inicial das superfícies das amostras de minério de 

zinco) 
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Amostra Z5_2 Amostra Z8_3 

  

Tabela A.II – Continuação (Representação tridimensional inicial das superfícies das amostras de minério de 

zinco) 
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Anexos II – Relação entre os parâmetros de perfil e os parâmetros de 

superfície (Diagramas de dispersão) 

 

 

 

 

Amostras ‘C’ - Direção do corte Amostras ‘C’ - Direção perpendicular ao corte 

  

  

  

  

  

Tabela A.III – Análise de regressão linear (Amostras de stockwork) 
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Amostras ‘Z’ - Direção do corte Amostras ‘Z’ - Direção perpendicular ao corte 

  

  

  

  

  

Tabela A.IV – Análise de regressão linear (Amostras de minério de zinco) 
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Anexos III – Relação entre o parâmetro de superfície 𝑺𝑹𝑺 o parâmetro JRC (nas 

direções X e Y) determinado através de diferentes metodologias 

 

 

Amostras ‘C’ - Direção do corte Amostras ‘C’ - Direção perpendicular ao corte 

  

  

  

 

Tabela A.V – Análise de regressão linear (Amostras de stockwork) 
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Amostras MZ - Direção do corte Amostras MZ - Direção perpendicular ao corte 

  

  

  

 

 

 

Tabela A.VI – Análise de regressão linear (Amostras de minério de zinco) 
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Anexos IV – Ensaios de corte direto (curvas de variação 𝝉 −  𝜹) 

 

  

  

  

  

  

 

Tabela A.VII – Curvas 𝜏 −  𝛿 (4.5% cimento; 28 dias de cura)  
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Tabela A.VIII – Curvas 𝜏 −  𝛿 (4.5% cimento; 7 dias de cura)  
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Tabela A.IX – Curvas 𝜏 −  𝛿 (2.5% cimento; 28 dias de cura)  
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Tabela A.X – Curvas 𝜏 −  𝛿 (2.5% cimento; 7 dias de cura)  

 

 7 dias, 2.5% cimento 

7 dias, 2.5% cimento 7 dias, 2.5% cimento 

7 dias, 2.5% cimento 

7 dias, 2.5% cimento 7 dias, 2.5% cimento 

7 dias, 2.5% cimento 7 dias, 2.5% cimento 

7 dias, 2.5% cimento 7 dias, 2.5% cimento 
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Anexos V – Representação tridimensional das interfaces rocha – paste fill 

após ensaio de corte direto (para 7 dias de cura) 

 

 

 

Amostra C2_1 Amostra C7_1 

  

Amostra C2_2 Amostra C7_2 

  

Amostra C3 Amostra C8 

  

Tabela A.XI – Representação tridimensional das interfaces com amostras de stockwork 
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Amostra C4 Amostra C9_1 

  

Amostra C5 Amostra C9_2 

  

Amostra Z2 Amostra Z6_1 

  

Tabela A.XI – Continuação (Representação tridimensional das interfaces com amostras de stockwork) 

Tabela A.XII – Representação tridimensional das interfaces com amostras de minério de zinco 
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Amostra Z3_1 Amostra Z6_2 

  

Amostra Z3_2 Amostra Z8_1 

  

Amostra Z5_1 Amostra Z8_2 

  

Tabela A.XII – Continuação (Representação tridimensional das interfaces com amostras de minério de zinco) 
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Amostra Z5_2 Amostra Z8_3 

  

Tabela A.XII – Continuação (Representação tridimensional das interfaces com amostras de minério de zinco) 
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Anexos VI – Representação tridimensional das interfaces rocha – paste fill 

após ensaio de corte direto (para 28 dias de cura) 

 

Amostra C2_1 Amostra C7_1 

  

Amostra C2_2 Amostra C7_2 

  

Amostra C3 Amostra C8 

  

Tabela A.XIII – Representação tridimensional das interfaces com amostras de stockwork 
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Amostra C4 Amostra C9_1 

  

Amostra C5 Amostra C9_2 

  

Amostra Z2 Amostra Z6_1 

  

Tabela A.XIII – Continuação (Representação tridimensional das interfaces com amostras de stockwork) 

Tabela A.XIV – Representação tridimensional das interfaces com amostras de minério de zinco 
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Amostra Z3_1 Amostra Z6_2 

  

Amostra Z3_2 Amostra Z8_1 

  

Amostra Z5_1 Amostra Z8_2 

  

Tabela A.XIV – Continuação (Representação tridimensional das interfaces com amostras de minério de 

zinco) 
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Amostra Z5_2 Amostra Z8_3 

  

Tabela A.XIV – Continuação (Representação tridimensional das interfaces com amostras de minério de 

zinco) 


