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RESUMO 

 

 

GOUVEA, Almir Donizette Vicente. Análise dos parâmetros condicionantes de 

problemas de estabilidade em uma mina subterrânea de ouro a partir de técnicas 

de reconhecimento de padrões. 2019. 144 p. Dissertação (Mestrado em Engenharia 

Mineral) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. 

 

A mineração subterrânea de ouro exige que o minerador enfrente condições 

geomecânicas complexas em função dos teores cada vez mais baixos das jazidas, o 

que obriga à escavação de grandes quantidades de rocha em profundidades 

progressivamente maiores. Em minas subterrâneas estão associadas inúmeras 

variáveis que têm influência direta nos problemas de estabilidade, sendo necessário 

realizar análises e monitoramento constante para o acompanhamento da resposta do 

maciço em relação à lavra do minério. A pesquisa assumiu como objetivo utilizar 

técnicas de reconhecimento de padrões provenientes da análise estatística 

multivariada e da teoria do aprendizado automatizado para analisar os parâmetros 

condicionantes dos problemas de estabilidade: o capelamento e a quebra mecânica, 

nas rampas de acesso às galerias de uma mina subterrânea de ouro brasileira, mina 

Cuiabá da AngloGold Ashanti. Considerando os dados referentes aos parâmetros das 

rampas de acesso realizou-se a análise estatística multivariada considerando a 

aplicação de intervalos de confiança para a média dos parâmetros e teste de hipóteses 

para a diferença entre as médias, ambos com 95% de confiança, identificando assim 

quais parâmetros são disjuntos e quais são sobrepostos. Identificou-se as variáveis 

mais significativas por meio da análise de componentes principais (PCA) e do 

algoritmo Relief. O método Relief apresentou melhor desempenho sendo, portanto, o 

método incorporado na pesquisa para a diminuição da quantidade de variáveis 

analisadas. Através da aplicação do algoritmo Relief foram determinadas as variáveis 

que mais influenciam no problema de estabilidade: Estado de tensão in situ (SRF), 

Tipo de Rocha (TR), Tensões Totais (TT), Quantidade de Fraturas Esparsas (QFE) e 

grau de rugosidade das descontinuidades (Jr). A aplicação da teoria do aprendizado 

automatizado foi realizada utilizando os classificadores Redes Bayesianas, Redes 

Neurais e Máquina de Vetores de Suporte (utilizando os kernel linear, sigmoide, radial 

e polinomial). A técnica utilizada para analisar a eficiência dos classificadores foi a 



 
 

 

curva característica de operação do receptor (ROC). O classificador identificado como 

mais eficiente foi o de Redes Bayesianas. A partir do classificador selecionado 

construiu-se um nomograma que pode ser aplicado para analisar a condição de 

estabilidade das escavações na mina de ouro. 

 

Palavras-chaves: Mineração subterrânea. Parâmetros geomecânicos. Mina Cuiabá. 

AngloGold Ashanti. Reconhecimento de padrões. Análise estatística multivariada. 

Aprendizado automatizado. 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

 

GOUVEA, Almir Donizette Vicente. Analysis of conditioning parameters of stability 

problems in a gold underground mine applying pattern recognition techniques. 

2019. 144 p. Thesis (Master in Mining Engineering) – Escola Politécnica, Universidade 

de São Paulo, São Paulo, 2019. 

 

 

Underground gold mining requires the miner to face complex geomechanical 

conditions due to the increasingly low levels in the deposits, which requires excavation 

of large amounts of rock at progressively greater depths. In underground mines are 

associated numerous variables that have a direct influence on stability problems, so it 

is necessary to perform constant analysis and monitoring the response of the massif 

to the ore mining. The objective of the research is to use pattern recognition techniques 

from multivariate statistical analysis and the theory of automated learning to analyze 

the conditioning parameters of stability problems: buckling and breakout, in the 

galleries access ramps of a Brazilian underground gold mine, Cuiabá mine of 

AngloGold Ashanti. Considering the data regarding the parameters of the access 

ramps, a multivariate statistical analysis was performed considering the application of 

confidence intervals for the average of the parameters and hypothesis testing for the 

difference between means, both with 95% confidence, identifying which parameters 

are disjoint and which are overlapping. The most significant variables were identified 

through principal component analysis (PCA) and the Relief algorithm. The Relief 

method presented better performance and, therefore, the method was incorporated in 

the research to reduce the number of variables analyzed. Through the application of 

the Relief algorithm, the variables that most influence the stability problem were 

determined: In Situ Stress State (SRF), Rock Type (TR), Total Stress (TT), Sparse 

Fracture Quantity (QFE) and degree of discontinuities stress roughness (Jr). The 

application of the automated learning theory was performed using the Bayesian 

Networks, Neural Networks and Support Vector Machine classifiers (using linear, 

sigmoid, radial and polynomial kernel). The technique used to analyze the efficiency 

of the classifiers was the receiver operating characteristic curve (ROC). The most 

efficient classifier identified was Bayesian Networks. From the selected classifier a 



 
 

 

nomogram was constructed which can be applied to analyze the stability condition of 

the gold mine excavations. 

 

Keywords: Underground mining. Geomechanical parameters. Cuiabá mine. AngloGold 

Ashanti. Pattern recognition. Multivariate statistical analysis. Automated learning. 
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7 

1 INTRODUÇÃO 

 

A mineração subterrânea é uma empreitada difícil, pois exige do minerador 

investimento alto, trabalho em condições severas, possibilidade da exposição dos 

trabalhadores a agentes agressivos, enfrentamento de condições geomecânicas 

complexas e problemas de segurança. A mineração de ouro impõe dificuldades 

ainda maiores em função dos teores cada vez mais baixos encontrados nas jazidas, 

em uma comparação aos demais bens minerais, o que obriga à escavação de 

grandes volumes de rocha em profundidades progressivamente maiores. 

 

Ao analisar a cotação do ouro no mercado internacional ao longo dos últimos anos, 

nota-se que entre 1990 e 1996, este variava entre 300 e 400 dólares por onça 

(US$/oz), atingindo o valor de US$250/oz em 1999, US$1800/oz em 2011, tendo o 

valor de US$1400/oz em julho de 2019, como mostrado na Figura 1. Este 

crescimento registrado no preço do ouro atraiu investidores e impactou bastante o 

setor, favorecendo a abertura de novos projetos de mineração (GOLDPRICE, 2019). 

 

Figura 1 - Variação do preço do ouro desde 1999 

 
Fonte: GoldPrice.Org (2019). 

 

Considerando a produção brasileira, verificou-se que na década de 1980, 90% da 

produção era oriunda do garimpo, correspondendo a 113 toneladas em 1988, 

sofrendo uma baixa na década seguinte. A partir de 2004 deu-se início a diversos 

empreendimentos mineiros, sendo que em 2007 a produção foi de 42,4 toneladas de 

ouro, com 88,9% da produção nacional provinda de empresas formalizadas. O 
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aumento da demanda do ouro devido à sua aplicação em diversos setores, 

ocasionou um aumento nos preços, além da sua escassez em baixa profundidade e 

nos garimpos, pressionando assim a busca por fontes alternativas, como frentes 

auríferas mais profundas, lavra em galerias com maiores seções, ambientes 

geomecânicos e sistemas geológicos mais complexos e consequentemente, o 

aumento do risco de instabilidade nas escavações de produção (BARBOSA, 2011). 

 

Segundo Bewick e Kaiser (2009), uma mina subterrânea é um ambiente complexo, 

condicionado pela intensidade e orientação das tensões atuantes e fortemente 

influenciado pelas heterogeneidades e anisotropias, capazes de provocar danos na 

rocha que podem se estender a diversas regiões e profundidades em uma mesma 

mina. 

 

Em minas subterrâneas encontram-se associadas inúmeras variáveis que têm 

influência direta sobre problemas de estabilidade, sendo necessário realizar análises 

e monitoramento constante para o acompanhamento da resposta do maciço em 

relação à lavra do minério (BEWICK; KAISER, 2009). 

 

A análise da influência das características geomecânicas do maciço rochoso é 

importante para uma avaliação realista do comportamento mecânico das 

escavações, permitindo melhor dimensionamento destas e dos suportes 

necessários, podendo implicar na diminuição do risco de acidentes e dos custos 

(BEWICK; KAISER, 2009). 

 

Diversos ensaios in situ e em laboratório devem ser executados para caracterizar o 

comportamento do maciço rochoso, tais como: compressão uniaxial, triaxial e à 

tração, cisalhamento direto, deformabilidade, permeabilidade, determinação do 

efeito escala sobre a resistência à compressão uniaxial e critérios de ruptura entre 

outros (ÁVILA, 2012). 

 

Os ensaios são fundamentais para a análise do comportamento do maciço rochoso 

de modo generalizado, mas pouco dizem em relação às variáveis que possuem 

maior impacto sobre os problemas de estabilidade de uma mina em particular, sendo 

necessário utilizar métodos diferenciados tais como as ferramentas da Estatística: 
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análise de variância, covariância, análise de agrupamento, análise fatorial, inferência 

estatística, testes de confiabilidade aplicados a problemas de análise de estruturas 

(métodos probabilísticos de análise de falha considerando índices de confiabilidade) 

e técnicas de reconhecimento de padrões. 

 

A análise realizada utilizando estas ferramentas estatísticas é fundamental para a 

identificação do grau de influência de cada parâmetro e de sua correlação com os 

problemas de estabilidade, podendo assim favorecer o desenvolvimento de técnicas 

para a previsão da susceptibilidade das escavações à problemas de estabilidade 

(MAZAIRA; KONICEK, 2015). 

 

A grande vantagem destes métodos supracitados é a possibilidade de se realizar a 

análise de forma simples e automática, ou seja, à medida que a escavação avança 

pode-se processar as informações relativas aos parâmetros do maciço rochoso e da 

escavação em tempo real e adequar a operação às novas situações que possam 

surgir, permitindo assim identificar se a lavra ocorre de forma adequada 

considerando as premissas e os padrões pré-estabelecidos ou se são necessárias 

medidas de controle (MAZAIRA; KONICEK, 2015). 

 

 

1.1 OBJETIVO 

 

A pesquisa tem como objetivo utilizar técnicas de reconhecimento de padrões 

provenientes da análise estatística multivariada e da teoria do aprendizado 

automatizado para correlacionar os parâmetros da escavação e do maciço rochoso 

à ocorrência dos problemas de estabilidade capelamento (“buckling”) e quebra 

mecânica (“breakout”), nas rampas de acesso às galerias de uma mina subterrânea 

de ouro brasileira. 

 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

A análise da correlação e da dependência dos parâmetros do maciço rochoso e das 

escavações aos problemas de estabilidade é uma ferramenta fundamental para 
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auxiliar na prevenção de acidentes, sendo as técnicas de reconhecimento de 

padrões ainda pouco exploradas no ramo da mineração. 

 

A pesquisa é uma extensão de trabalhos já desenvolvidos com a empresa, 

AngloGold Ashanti, e acontece desde 2015 quando contatos com a equipe de 

Mecânica de Rochas da mina levaram à discussão do problema e do interesse da 

empresa em desenvolver pesquisas para compreender melhor a ocorrência e definir 

medidas de prevenção.  



 
 

 

11 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1 MINERAÇÃO A CÉU ABERTO E SUBTERRÂNEA 

 

A mineração pode ser realizada a céu aberto ou em subterrâneo, iniciando-se a partir 

da descoberta dos recursos minerais úteis, seguida da análise da viabilidade do 

empreendimento de acordo com os seus custos, escolha do método de lavra mais 

adequado, dimensionamento dos equipamentos, construção da infraestrutura e, por 

fim, o projeto das operações considerando as frentes de lavra (CARLI, 2013). 

 

A mineração subterrânea é mais onerosa do que a céu aberto em razão das 

condições mais severas do ambiente, dos problemas de segurança e da 

complexidade das características geomecânicas dos maciços rochosos. Por conta 

disso só se opta por realizar esse tipo de empreendimento, quando o bem mineral 

apresenta um alto valor agregado (CARLI, 2013). 

 

A escolha do método de lavra subterrânea depende da morfologia do depósito 

mineral, da distribuição espacial do teor de minério e das propriedades 

geomecânicas da rocha encaixante e do minério, sendo que a partir desses 

parâmetros pode-se planejar a melhor infraestrutura para garantir a máxima 

segurança aos trabalhadores (CARLI, 2013). 

 

Devido às altas tensões e à redistribuição destas tensões em função da escavação 

do material rochoso, podem ocorrer diversos problemas de estabilidade no maciço 

rochoso. 

 

 

2.2 INSTABILIDADE NAS ESCAVAÇÕES SUBTERRÂNEAS 

 

Existem diversos fatores que afetam a condição de estabilidade de escavações 

subterrâneas, como as características do corpo mineral, as propriedades de 

resistência do maciço rochoso e a deformabilidade do material (HOEK, 2007). 
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O tipo de problema de estabilidade varia de acordo com as restrições de projeto e o 

uso final a que se destina o empreendimento mineiro. 

 

Em taludes as principais formas de instabilização são: deslizamento de grandes 

massas, ruptura circular, ruptura do tipo planar ou em cunha, ruptura por 

tombamento e queda de blocos (HOEK, 2007). 

 

Já em minas subterrâneas os problemas de estabilidade são mais variados, indo 

desde deformações excessivas em escavações de grande seção, passando pelo 

desprendimento de blocos oriundos da interseção entre as descontinuidades 

presentes no maciço rochoso ou produzidos por uma fragmentação indesejada no 

desmonte por explosivos, a ruptura por sobrecarga de esforços nos rockbursts e os 

problemas em pilares, em realces mantidos abertos, nos drawpoints (escavações 

para a drenagem de realces de produção), nos poços e chaminés entre outros, todos 

relacionados à interação entre as tensões naturais e o maciço rochoso, bem como à 

redistribuição e concentração destas tensões quando do  processo de escavação, o 

que pode levar à instabilização de paredes e teto (HOEK, 2007). 

 

Dentre os diversos tipos de instabilidades que podem ocorrer em escavações 

subterrâneas pode-se destacar o “capelamento” e a “quebra mecânica” conhecidos 

na mina subterrânea em estudo nessa pesquisa e descritos a seguir. 

 

2.2.1 Capelamento (“buckling”) 

 

Em regiões em que tensões elevadas atuam sobre maciços rochosos anisotrópicos, 

com estruturas e/ou foliações paralelas à parede da escavação, as finas camadas 

de rocha (“slabs”) presentes no contorno das escavações podem sofrer um processo 

de flexão composta (“buckling”), sendo, na linguagem de algumas minas brasileiras, 

o fenômeno denominado como “capela” e o processo de ruptura de “capelamento” 

(COTA, 2011). 

 

Na Engenharia Civil o termo flexão composta também é conhecido como flambagem 

e o processo de ruptura que ocorre é a ruptura por flambagem ou “snap-through” 

(PEREIRA, 2016). 
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A progressão da ruptura no mecanismo de flexão composta ocorre inicialmente por 

meio da ação de esforços que ocasionam cisalhamento entre os planos, seguida da 

perda de confinamento da rocha e na sequência a ruptura por tração, como mostrado 

na Figura 2 (PEREIRA, 2016). 

 

Figura 2 - Mecanismo de ruptura do tipo flexão composta ou capelamento. 

 
Fonte: Modificado de Ortlepp e Stacey (1994). 

 

O processo de ruptura é condicionado pelas propriedades mecânicas dos planos de 

foliação (presença de estruturas persistentes que sejam paralelas à escavação), pela 

orientação angular desses em relação à direção da parede (diferença angular menor 

que 20º) e pela magnitude do estado de tensão a que a escavação está submetida 

(PEREIRA, 2016).  

 

De acordo com Goodman (1989) a ocorrência da flexão composta (“buckling”) 

depende dos seguintes fatores: coesão nula em maciços rochosos foliados e ângulo 

formado pela direção da tensão tangencial no entorno da escavação e a normal ao 

plano de foliação (α) maior do que o ângulo de atrito da descontinuidade (Φj), como 

mostrado na Figura 3. 
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Figura 3 - Condição de ocorrência no entorno de uma escavação subterrânea. 

 
Fonte: Modificado de Goodman (1989). 

 

A Figura 4 destaca um trecho no início da travessa de ventilação “11 – Adução” na 

mina Cuiabá da AngloGold Ashanti em 2015 onde é possível observar a ruptura por 

flexão composta ou “capelamento”. 
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Figura 4 - Capelamento ocorrendo no início da travessa de ventilação “11 – 

Adução” (A) e desarticulação de vários blocos nessa travessa (B), próximo à rampa 

do corpo mineral Forte Grande Sul na mina Cuiabá da AngloGold Ashanti em 2015. 

 
Fonte: AngloGold Ashanti (2015). 

 

Os corpos minerais da mina de estudo estão representados em "Litoestratigrafia e 

Arcabouço Geológico" (vide item 2.7.2.1 - Figura 21). 

 

A Figura 5 destaca um trecho na parte superior do poço de ventilação no corpo 

mineral Fonte Grande Sul onde se observa a ruptura por flexão composta ou 

“capelamento” na mina Cuiabá da AngloGold Ashanti. 
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Figura 5 - Capelamento ocorrendo na parte superior do poço de ventilação no 

corpo mineral Fonte Grande Sul a 900 m de profundidade na mina Cuiabá da 

AngloGold Ashanti. 

  
Fonte: Trópia (2013). 

 

As regiões identificadas com evidência de flexão composta ou “capelamento” ao 

longo do mapeamento das rampas desta mina estão ilustradas no Anexo A - 

Mapeamento geotécnico da mina Cuiabá. 

 

2.2.2 Quebra mecânica (“breakout”) 

 

Verifica-se que ao redor de escavações circulares em rocha (por exemplo, furos de 

sondagem e poços para ventilação) ocorre a concentração de tensões e 

deformações em zonas simétricas e opostas que podem levar a ocorrência de 

rupturas ou as (denominadas) “quebras mecânicas” (TRÓPIA, 2013). 

 

A concentração de tensões produz zonas de “quebra mecânica” diametralmente 

opostas e se relaciona à ruptura da rocha por cisalhamento (TRÓPIA, 2013). 

 

A “quebra mecânica” pode ser encontrada na literatura com os nomes de “quebra 

por tensão”, “breakout”, “dog-ear”, e “V-shaped notch”, devido à geometria que a 

zona rompida apresenta (HAIMSON; LEE, 2004). 
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Na linguagem de algumas minas brasileiras, o fenômeno é chamado de “quebra 

mecânica” e o processo de ruptura que ocorre é a ruptura por “quebra mecânica”. 

 

A quebra mecânica ocorre nas regiões de tensão compressiva, por isso, o fenômeno 

pode ser utilizado para a avaliação do estado de tensões in situ (TRÓPIA, 2013). 

 

Em razão da simetria das regiões de maior intensidade de compressão, o processo 

de ruptura ocasiona em uma geometria final próxima da elíptica, como mostrado na 

Figura 6 (TRÓPIA, 2013). 

 

Figura 6 - Concentração de tensões ao redor de uma escavação circular com 

zonas de ruptura indicadas pela cor preta. 

 
Fonte: Brady e Brown (2004). 

 

De acordo com TRÓPIA (2013), o processo de quebra mecânica se desenvolve em 

5 estágios, como mostrado na Figura 7. 

 

- Início: ocorrência de microfissuras em camadas finas de rocha no contorno da 

escavação, aglomeradas na zona de máxima tensão tangencial; 

 

- Dilatação ou coalescência: a tensão principal maior ocasiona a abertura de 

microfissuras e a separação das fatias de rocha; 
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- Fatiamento: a tensão fragiliza o contato entre a parede e a microfissura 

ocasionando o fatiamento por cisalhamento; 

 

- Desprendimento das camadas: a transferência da concentração de tensões para a 

próxima fatia ocasiona o rompimento e a transferência de energia para o próximo 

segmento, tendendo a fatia posterior a ser menor que a anterior; e 

 

- Estabilização: a espessura da fatia se torna muito pequena, o fatiamento cessa 

promovendo o confinamento das microfissuras e ocasionando a formação da 

geometria com formato de V. 

 

Figura 7 - Estágios de desenvolvimento da quebra mecânica. 

 
Fonte: Modificado de Ewy e Cook (1990) e de Amadei e Stephansson (1997). 

 

A Figura 8 destaca uma representação esquemática da zona de ruptura em um 

trecho no poço de ventilação no nível 14 (N14) na mina Cuiabá da AngloGold Ashanti 

em 2011 onde é possível observar a ruptura por quebra mecânica. 
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Figura 8 - Representação esquemática da zona de ruptura por quebra mecânica 

(A) e zona de quebra no poço de ventilação no nível 14 (B) na mina Cuiabá da 

AngloGold Ashanti em 2011. 

 
Fonte: Barbosa (2011). 

 

Os corpos minerais da mina de estudo estão representados em "Litoestratigrafia e 

Arcabouço Geológico" (vide item 2.7.2.1 - Figura 21). 

 

Nas rampas de acesso da mesma mina também foi observada a ocorrência da 

ruptura por quebra mecânica, como mostrado na Figura 9. 

        

Figura 9 - Quebra mecânica na rampa 14 do corpo mineral Serrotinho. A) Quebra 

mecânica no hanging wall. B) Detalhe da quebra mecânica. 

 
Fonte: AngloGold Ashanti (2011). 
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2.3 PARÂMETROS CONDICIONANTES DE PROBLEMAS DE ESTABILIDADE EM 

ESCAVAÇÕES EM ROCHA 

 

Dentre os principais condicionantes geomecânicos que influenciam o 

comportamento de um maciço rochoso estão: parâmetros característicos das rochas, 

parâmetros característicos dos maciços rochosos, tensões naturais atuantes nas 

rochas e os demais parâmetros presentes nas classificações de maciços rochosos. 

 

2.3.1 Parâmetros característicos da rocha intacta 

 

As principais propriedades mecânicas das rochas de interesse para a pesquisa são: 

deformabilidade e resistência a vários tipos de solicitações. 

 

2.3.1.1 Deformabilidade 

 

A deformabilidade representa a relação entre a intensidade de força ou tensão 

aplicada e a variação de volume observada, ou seja, a deformação resultante. 

Dependendo da intensidade das forças e das características da rocha a deformação 

pode ser elástica ou permanente (HOEK ET AL, 2002). 

 

O módulo de deformabilidade do maciço rochoso pode ser obtido de forma direta por 

meio de ensaios in situ ou de forma indireta a partir de correlações com sistemas de 

classificação geomecânica e por métodos geofísicos (ÁVILA, 2012). 

 

2.3.1.2 Resistência da rocha intacta a vários tipos de solicitações 

 

Os parâmetros característicos da resistência da rocha a vários tipos de solicitações 

podem ser obtidos através de métodos de ensaio em laboratório ou em campo. 

 

Dentre esses os mais usados são: os ensaios de compressão uniaxial, compressão 

triaxial e tração indireta. 
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2.3.1.3 Ensaio de compressão uniaxial 

 

O ensaio de compressão uniaxial consiste em determinar a tensão de ruptura nas 

rochas ao serem submetidas a esforços compressivos (normalizado de ABNT NBR 

5739:2018). 

 

Neste tipo de ensaio utiliza-se uma prensa hidráulica com um sistema de pratos de 

aço para aplicação de carga e registro das deformações a que o corpo de prova está 

submetido (normalizado de ABNT NBR 5739:2018). 

 

Para o ensaio de compressão uniaxial deve-se utilizar um corpo de prova cilíndrico 

ou prismático, obedecendo a relação 2:1 entre a altura e o diâmetro, que deve ser 

comprimido paralelamente ao seu eixo longitudinal por meio de uma carga uniaxial 

que aumenta a uma taxa constante (0,45 +/- 0,15) MPa/s e sem choques 

(normalizado de ABNT NBR 5739:2018). 

 

Os corpos de prova devem ser mantidos em processo de cura úmida ou saturada 

até a idade de ensaio, contando a partir do momento da moldagem, sendo que a 

tolerância de tempo permitida para a execução do ensaio varia de acordo com a 

idade do ensaio (normalizado de ABNT NBR 5739:2018). 

 

O relatório de ensaio de compressão uniaxial deve conter no mínimo as seguintes 

informações: número de identificação do corpo de prova, data de moldagem, idade 

do corpo de prova, data do ensaio, dimensões dos corpos de prova, tipo de 

capeamento empregado, classe da máquina de ensaio e resultado de resistência à 

compressão individual dos corpos de prova (normalizado de ABNT NBR 5739:2018). 

 

Para realizar a avaliação estatística do desempenho do ensaio deve-se considerar 

que a amostra tenha no mínimo dez exemplares com no mínimo dois corpos de prova 

em cada (normalizado de ABNT NBR 5739:2018). 

 

A avaliação estatística do desempenho do ensaio é determinada através do 

coeficiente de variação dentro do ensaio que é uma relação entre desvio padrão 
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dentro do ensaio e a resistência média dos exemplares (normalizado de ABNT NBR 

5739:2018). 

 

O desvio-padrão dentro do ensaio consiste em uma relação entre o número de 

exemplares da amostra, a média das amplitudes dos valores de resistência de todos 

os exemplares e o coeficiente d2 (determinado pela quantidade de corpos de prova) 

(normalizado de ABNT NBR 5739:2018). 

 

Nesse ensaio podem ser obtidos a tensão axial e as deformações axial e radial e 

determinado o coeficiente de Poisson e o módulo de deformabilidade (normalizado 

de ABNT NBR 5739:2018). 

 

O resultado do ensaio varia de acordo com as características do material analisado: 

composição, textura e granulometria de cada tipo litológico presente, como mostrado 

na Figura 10. 

 

Figura 10 - Resistência a compressão uniaxial para diferentes litologias. 

 
Fonte: Modificado de ABGE (1998). 

 

A faixa de valores para a resistência à compressão uniaxial que define os “grupos” 

pode variar de acordo com as diferentes terminologias usadas por entidades e 

autores, como mostrado nas Figuras 10 e 11. 
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Figura 11 - Comparação entre as faixas de valores para a resistência à 

compressão uniaxial segundo diferentes fontes. 

 
Fonte: Modificado de Hawkins (1998) apud Pinho (2003). 

 

2.3.1.4 Ensaio de compressão triaxial 

 

O ensaio de compressão triaxial consiste em determinar a resistência ao 

cisalhamento nas rochas ao serem submetidas a uma pressão de confinamento por 

compressão do fluido na câmara (normalizado de ABNT NBR 6122:2010). 

 

Neste tipo de ensaio utiliza-se uma câmara de ensaio cilíndrica normalmente 

preenchida por água ou glicerina para aplicação de tensão axial, podendo ser 

aplicado pressão hidráulica em incrementos iguais, para medir a deformação axial 

do corpo de prova, ou aplicado carga axial a uma taxa constante através de uma 

prensa de carregamento, para medir a tensão de ruptura (normalizado de ABNT NBR 

6122:2010). 

 

Para o ensaio de compressão triaxial deve-se utilizar um corpo de prova cilíndrico, 

obedecendo a relação entre a altura da amostra e o diâmetro de 2 a 3, envolvido por 

uma membrana impermeável, que deve ser submetido a compressão na direção de 

seu eixo longitudinal, com aplicação simultânea de pressão confinante, em uma 

câmara triaxial utilizando óleo sob pressão (normalizado de ABNT NBR 6122:2010) 
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Dependendo das condições de drenagem (na fase de adensamento ou na aplicação 

da tensão), os ensaios de compressão triaxial podem ser classificados como: ensaio 

lento ou adensado drenado, ensaio adensado rápido ou ensaio adensado-não-

drenado e ensaio rápido ou não adensado não drenado (normalizado de ABNT NBR 

6122:2010). 

 

Nesse ensaio podem ser obtidos diversos parâmetros como a poropressão, as 

deformações axial e radial, coesão, ângulo de atrito e determinados o coeficiente de 

Poisson e o módulo de deformabilidade, entre outros (normalizado de ABNT NBR 

6122:2010). 

 

2.3.1.5 Ensaio de tração indireta, ensaio diametral ou ensaio Brasileiro  

 

O ensaio de tração indireta consiste em determinar a tensão de ruptura nas rochas 

ao serem submetidas a esforços de tração por compressão diametral (normalizado 

de ABNT NBR 7222:2011). 

 

Neste tipo de ensaio o procedimento consiste em realizar a marcação do corpo de 

prova e posicionar o corpo de prova na máquina de ensaio, ou seja, na prensa 

hidráulica com um sistema de pratos de aço (normalizado de ABNT NBR 7222:2011). 

 

Na etapa de marcação do corpo de prova cada extremidade é marcado por um linha 

reta diametral, de modo que as duas linhas fiquem contidas no mesmo plano axial 

(normalizado de ABNT NBR 7222:2011). 

 

Para realizar o posicionamento na prensa deve-se colocar o corpo de prova na 

direção horizontal entre os pratos da prensa, de modo que o contato seja realizado 

somente ao longo de duas geratrizes diametralmente opostas do corpo de prova 

para que o plano axial, definido pelas geratrizes, coincida com o eixo de aplicação 

de carga (normalizado de ABNT NBR 7222:2011). 

 

Para o ensaio de tração indireta deve-se utilizar um corpo de prova cilíndrico, 

obedecendo a relação entre a altura e o diâmetro de 1:2, que deve ser submetido a 

um carregamento compressivo ao longo de sua geratriz a uma taxa constante 
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(0,05 ± 0,02) MPa/s e sem choque, provocando a ruptura por tensões de tração na 

sua região central (normalizado de ABNT NBR 7222:2011). 

 

Os corpos de prova utilizados no ensaio de tração indireta devem ser moldados 

conforme norma específica e devem ser mantidos úmidos considerando o tempo 

entre o momento de remoção da câmara úmida e o início do ensaio (normalizado de 

ABNT NBR 7222:2011). 

 

O relatório de ensaio de compressão uniaxial deve conter no mínimo as seguintes 

informações: procedência do corpo de prova, quantidade de corpos de prova 

ensaiados (no mínimo dois corpos de prova por idade), identificação do corpo de 

prova, data de moldagem, idade do corpo de prova, data do ensaio, diâmetro e 

comprimento do corpo de prova, eventuais defeitos do corpo de prova, carga máxima 

aplicada e resistência à tração por compressão diametral (normalizado de ABNT 

NBR 7222:2011). 

 

Neste ensaio é obtida a resistência à tração da rocha através da relação entre a 

carga máxima obtida no ensaio, o diâmetro e a altura do corpo de prova (normalizado 

de ABNT NBR 7222:2011). 

 

2.3.2 Parâmetros característicos das descontinuidades 

 

Por descontinuidade entende-se qualquer plano de separação no maciço rochoso, 

podendo ser de origem sedimentar (estratos e lâminas), diagenético ou tectônico 

(diaclases ou falhas) (NUNES, 2012). 

 

As descontinuidades podem ser sistemáticas (ocorrem em famílias), singulares (um 

único plano que atravessa o maciço) ou esparsas (aleatórias), o Quadro 1 

complementa esta classificação. 
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Quadro 1 - Tipos de descontinuidades. 

Descontinuidades Sistemáticas Singulares 

Planares 

Planos de estratificação 
Planos de laminação 
Diaclases ou juntas 

Planos de xistosidades 

Falhas 
Diques 

Discordâncias 

Lineares 
Interseção de descontinuidades 

planares 
Lineações 

Eixos de 
dobras 

Fonte: Nunes (2012). 

 

2.3.2.1 Caracterização das descontinuidades 

 

Segundo a ISRM (1981), as características das descontinuidades que mais 

influenciam o comportamento geomecânico dos maciços rochosos são apresentadas 

e descritas a seguir, como mostrado na Figura 12. 

 

Figura 12 - Principais características das descontinuidades. 

 
Fonte: Modificado de ISRM (1981). 

 

Principais características das descontinuidades: 

 

- Abertura: distância ortogonal entre duas superfícies de uma descontinuidade sem 

preenchimento. Influencia a permeabilidade do maciço rochoso em razão da 
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rugosidade das superfícies e em função do carreamento do material de 

preenchimento (HOEK; BROWN, 1980). 

 

- Espaçamento: distância perpendicular entre as juntas adjacentes de uma mesma 

família de descontinuidades. Influencia significativamente a deformabilidade, a 

resistência ao cisalhamento, a permeabilidade, o tamanho de blocos, a 

fragmentação e a escavabilidade (HOEK; BROWN, 1980). 

 

- Número de famílias de descontinuidades: número de conjuntos de 

descontinuidades com a mesma atitude que compõem o sistema geral de 

descontinuidades, podendo ser do tipo sistemáticas (feições fortemente 

desenvolvidas) ou esparsas (quebras ocasionais dispersas) (PINHEIRO, 2014). 

 

- Orientação ou atitude da descontinuidade: caracterizada pelo mergulho (inclinação 

do plano com a horizontal) da descontinuidade e pela direção do mergulho ou 

azimute (inclinação entre o norte geográfico e o traço da descontinuidade no plano 

horizontal). Influencia diretamente a formação de bloco e planos de escorregamento 

e a estabilidade das escavações (HOEK; BROWN, 1980). 

 

- Percolação de fluido: fluxo de fluido (normalmente água) através de 

descontinuidades individuais ou do maciço rochoso em geral. Esse parâmetro se 

relaciona às pressões neutras, altera o material de preenchimento e modifica a rocha 

intacta ocasionando a diminuição da resistência e a mudança do mecanismo de 

ruptura (PINHEIRO, 2014). 

 

- Persistência ou continuidade: é definida como a extensão/comprimento/tamanho 

da descontinuidade em um determinado plano. Influencia a resistência ao 

cisalhamento (HOEK; BROWN, 1980). 

 

- Preenchimento: material contido nas descontinuidades que não apresenta as 

mesmas características da rocha intacta. Esse parâmetro influencia diretamente a 

resistência ao cisalhamento, podendo aumentar (ex.: veio de quartzo) ou diminuir 

(ex.: argila) o seu valor de acordo com o tipo de material de preenchimento (HOEK; 

BROWN, 1980). 
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- Resistência das paredes: está relacionada ao intemperismo e ao grau de alteração 

das paredes da descontinuidade, pode ser definida como a resistência da interface 

ao longo das paredes da descontinuidade, visto que a percolação de fluido acelera 

o intemperismo da superfície (PINHEIRO, 2014). 

 

- Rugosidade: está relacionada às asperezas e à ondulação presentes nas 

superfícies das descontinuidades, varia de acordo com a escala e o método de 

análise (laboratório e/ou in situ). Influencia diretamente a resistência ao cisalhamento 

de descontinuidades sem preenchimento, devido ao incremento no seu ângulo de 

atrito (BARTON ET AL, 1974 e PINHEIRO, 2014). 

 

- Tamanho dos blocos: consiste em uma relação entre o número de famílias de 

descontinuidades presentes e o espaçamento entre os blocos individuais. Define o 

grau de fraturamento e as formas de ruptura do maciço rochoso (PINHEIRO, 2014). 

 

2.3.3 Tensões atuantes nas rochas e os mecanismos de ruptura 

 

2.3.3.1 Tensões naturais atuantes nas rochas 

 

As tensões atuantes nas rochas ou o estado de tensão in situ pode ser dividido em 

dois tipos: tensões naturais ou virgens e tensões induzidas. 

 

A tensão natural pode ser definida como a tensão que ocorre na ausência de 

qualquer perturbação de origem antrópica. Esse tipo de tensão está vinculado ao 

processo geológico de formação da rocha e pode ser dividida em (TRÓPIA, 2013): 

- tensão vertical (resultado do peso específico da rocha e da espessura da coluna de 

rocha acima do local de interesse) que é a tensão oriunda da ação gravitacional; e 

- tensão horizontal (relação entre a tensão vertical e uma constante que depende de 

fatores estruturais e da composição das rochas) que é oriunda das atividades das 

placas tectônicas e dos processos geológicos a que a rocha foi submetida durante a 

sua formação. 
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Existem diversos fatores que influenciam as tensões naturais como: Topografia, 

erosão, tensões residuais, tensões tectônicas e a presença de descontinuidades 

(TRÓPIA, 2013). 

 

Já a tensão induzida está associada a perturbações artificiais, como a escavação, a 

perfuração e a detonação de explosivos, por exemplo, que ocasionam a 

redistribuição das tensões no contorno da região escavada (TRÓPIA, 2013).  

 

2.3.3.2 Mecanismo de ruptura de controle estrutural 

 

No mecanismo de ruptura de controle estrutural, o fator responsável pela ruptura 

corresponde à força gravitacional quando associada às propriedades das 

descontinuidades e à sua orientação, sendo que as rupturas devidas a esse 

mecanismo podem ser do tipo planar, em cunha e por tombamento (AGUILERA, 

2009 e PEREIRA, 2016). 

 

Esse mecanismo de ruptura pode ser estudado utilizando técnicas de análise 

cinemática e de identificação dos possíveis blocos instáveis, considerando a 

situação de queda do bloco do teto (movimento estritamente vertical), a de 

cisalhamento do bloco sobre um plano de descontinuidade mais favorável ao 

deslizamento e a situação em que o bloco se encontra estável (PEREIRA, 2016). 

 

Considerando o deslizamento de um bloco sobre um plano de descontinuidade mais 

favorável, verifica-se que os planos de anisotropia alteram a relação angular entre 

as estruturas geológicas e as tensões principais, podendo desviar a direção das 

tensões para que coincidam com a orientação dos planos. Assim, no caso de um 

maciço rochoso heterogêneo, os planos de anisotropia podem alterar o campo de 

tensões na sua proximidade, como mostrado na Figura 13. 

 



 
 

 

30 

Figura 13 - Orientação das tensões em maciço rochoso homogêneo, anisotrópico e 

heterogêneo, considerando as tensões principais máximas (σ1) e mínimas (σ3). 

 
Fonte: Modificado de Stephansson e Zang (2012). 

 

De acordo com TRÓPIA (2013) nas proximidades de uma estrutura geológica 

relevante (falha, fratura, dobra, veio, estria e dique) a perturbação, devida à 

distribuição e magnitude das tensões in situ, é regida pela resistência e 

deformabilidade da estrutura geológica. 

 

2.3.3.3 Mecanismo de ruptura controlado por tensão 

 

O mecanismo de ruptura controlado por tensão pode ocorrer devido a dois fatores: 

o processo de escavação, que pode provocar elevadas tensões em volta da abertura, 

e através da redistribuição de tensões em rochas rúpteis ou que possuam baixos 

módulos de elasticidade devido à presença de planos de anisotropia (PEREIRA, 

2016). 

 

A anisotropia pode provocar alterações na localização, intensidade e profundidade 

da zona de dano, proporcionar um estado de tensão não uniforme, criar regiões de 

ruptura não uniformes e permitir rupturas a baixos níveis de tensão (TRÓPIA, 2013). 

 

A anisotropia é o principal fator condicionante de rupturas não simétricas, pois 

promove a variação espacial das propriedades mecânicas, gerando regiões nas 

quais as descontinuidades estão submetidas a baixo confinamento (direção 

perpendicular à foliação, abertura simétrica de 50° e planos de fraquezas alinhados 
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com as tensões tangenciais). A ação da tensão provoca cisalhamento entre os 

planos, perda de confinamento e por fim ruptura por tração (PEREIRA, 2016). 

 

Considerando as classificações geomecânicas verifica-se que quando as rochas 

apresentam características vinculadas com condições geomecânicas consideradas 

como baixa qualidade e ocorram na direção da tensão principal menor favorecem a 

ocorrência de quebra mecânica, enquanto que caso ocorram na direção da tensão 

principal maior favorecem a ocorrência do capelamento, como mostrado na Figura 

14. 

 

Figura 14 - Influência da tensão principal maior e menor para a ocorrência de 

capelamento e quebra mecânica. 

 
Fonte: Modificado de Galera (2006). 

 

Analisando a orientação das tensões principais máxima e mínima é possível 

identificar as regiões sujeitas à compressão e tração, como mostrado na Figura 15. 
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Figura 15 - Influência da orientação das tensões principais máxima e mínima nas 

regiões sob tração e compressão. 

 
Fonte: Read (2004). 

 

2.3.4 Classificações geomecânicas 

 

Em razão da complexidade dos maciços rochosos é de grande utilidade utilizar 

ferramentas empíricas para analisar o seu comportamento de uma forma 

abrangente. 

 

As ferramentas empíricas empregadas na Geomecânica se baseiam em assimilar as 

experiências e práticas adquiridas em projetos prévios de obras em rocha e agrupar 

os maciços rochosos que apresentam condições similares, de modo a fornecer 

recomendações de projeto com considerável grau de confiança (ÁVILA, 2012). 

 

As ferramentas empíricas utilizadas para sistematizar a experiência prática obtida 

nas obras em rocha são denominadas de “sistemas de classificação geomecânica” 

(ÁVILA, 2012). 

 

Os principais “sistemas de classificação geomecânica” de acordo com o seu autor e 

a sua aplicação são apresentados no Quadro 2. 
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Quadro 2 - Principais “sistemas de classificação geomecânica” empregados no 

projeto de obras em rocha. 

Sistema de Classificação Autor Origem Aplicação 

Rock Load Terzaghi, 1946 USA 
Túneis com suporte 

de aço 

Stand-up time Lauffer, 1958 AUSTRALIA Túneis 

New Australian Tunneling 
Method (NATM) 

Pacher et al, 
1964 

AUSTRALIA Túneis 

Rock Quality Designation 
(RQD) 

Deere et al, 
1967 

USA Túneis 

Rock Structure Rating 
(RSR) 

Wickham et al, 
1972 

USA Túneis 

Rock Mass Rating (RMR) 
Bieniawski, 

1973 
ÁFRICA DO 

SUL 

Túneis, minas, 
taludes e 
fundações 

Modified Rock Mass Rating 
(M-RMR) 

Ünal e Özkan, 
1990 

TURQUIA Mineração 

Rock Mass Quality (Q) 
Barton et al, 

1974 
NORUEGA 

Túneis, minas e 
fundações 

Strength- Block Size Franklin, 1975 CANADA Túneis 

Rock Mass Strength (RMS) Stille et al, 1982 SUÉCIA 
Mineração de 

metais 

Unified Rock Mass 
Classification System 

(URCS) 

Williamson, 
1984 

USA 
Obras em rocha em 

geral 

Rock Mass index (Rmi) 
Palmstrõm, 

1996 
SUÉCIA Túneis 

Geological Strength Index 
(GSI) 

Hoek & Brown, 
1997 

CANADA 
Túneis, minas e 

taludes 

Fonte: Modificado de Bieniawski (1989). 

 

Dentre os diversos sistemas de classificação geomecânica, os métodos utilizados 

nessa pesquisa foram: índice de designação da qualidade da rocha (RQD), índice 

de classificação do maciço rochoso (RMR) e índice de qualidade para a escavação 

de túneis (Q). 

 

2.3.4.1 “Rock Quality Designation” – RQD 

 

O sistema de classificação proposto por Deere baseia-se no índice de designação 

da qualidade da rocha ou Rock Quality Designation (RQD) que consiste em uma 

estimativa quantitativa da qualidade do maciço rochoso em relação ao seu grau de 

fraturamento (DEERE, 1967). 
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O índice RQD é obtido através da porcentagem de recuperação de fragmentos 

maiores do que 10 cm verificada nos testemunhos de sondagem rotativa e 

representa a qualidade da rocha de acordo com as características estruturais do 

maciço, em função da presença e distribuição das descontinuidades, além do estado 

de alteração da rocha (DEERE, 1967). 

 

2.3.4.2 “Rock Mass Rating” - RMR 

 

O sistema de classificação proposto por Bieniawski baseia-se no Índice de 

Classificação do Maciço Rochoso ou Rock Mass Rating (RMR), e é um método 

empírico empregado para sistematizar a experiência prática obtida em 351 casos 

históricos com aplicações em túneis, galerias, minas, taludes e fundações. 

 

O índice RMR permite dividir o maciço rochoso em regiões estruturais que 

apresentam características uniformes (BIENIAWSKI, 1989). 

 

O índice RMR considera que a qualidade do maciço é determinada pela ponderação 

de seis parâmetros (BIENIAWSKI, 1989): 

 

- Resistência da rocha intacta: obtida através da resistência à compressão uniaxial 

da rocha ou do índice de resistência à compressão pontual; 

 

- Índice RQD (Designação da Qualidade da rocha): obtido de acordo com a 

recuperação de fragmentos maiores do que 10 cm de testemunhos de sondagem; 

 

- Grau de fraturamento do maciço rochoso: baseado no espaçamento médio entre 

as descontinuidades; 

 

- Estado das descontinuidades: considera a persistência, abertura, rugosidade, 

preenchimento e o grau de alteração das descontinuidades; 

 

- Condições hidrogeológicas: considera a pressão de água subterrânea, o fluxo e as 

condições hidrogeológicas gerais; e 
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-Orientação das descontinuidades: considera a condição da escavação como 

favorável ou desfavorável dependendo da relação entre as orientações da 

escavação e do faturamento do maciço rochoso. 

 

A somatória desses seis parâmetros resulta no “RMR - Rock Mass Rating” de 

Bieniawski que determina a classificação do maciço rochoso, ou seja, a classe, em 

uma escala de I a V, à qual a região do maciço pertence de acordo com as suas 

características, como mostrado no Quadro 3. 

 

Quadro 3 - Classes de maciços rochosos segundo a classificação RMR. 

 
Fonte: Bieniawski (1989). 

 

Devido às peculiaridades das atividades de escavação em minas subterrâneas, 

alguns autores propuseram ajustes em relação à formulação original do sistema de 

classificação de Bieniawski, dentre eles pode-se destacar os trabalhos de Laubscher 

(1977) e Kendorski et al. (1983). 

 

2.3.4.3 “Tunneling Quality Index” - Q 

 

O sistema de classificação proposto por Barton baseia-se no Índice de Qualidade 

para a Escavação de Túneis ou “Tunneling Quality Index” (Q) que é um método 

empírico empregado para sistematizar a experiência prática obtida em 212 casos 

históricos de túneis, sendo que dentre esses mais de 30 consistem em túneis 

permanentes sem suporte (BARTON, 1974). 
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O índice Q indica a qualidade do maciço rochoso considerando as características de 

suas descontinuidades, o valor do índice RQD, a presença de água e as condições 

de tensão “in situ” (BARTON, 1974). 

 

O índice Q considera que a qualidade do maciço é determinada pela ponderação de 

seis parâmetros que podem ser determinados através da caracterização de campo 

(BARTON, 1974): 

  

- Índice RQD (Designação da Qualidade da rocha): obtido de acordo com a 

recuperação de fragmentos maiores do que 10 cm de testemunhos de sondagem; 

 

- Grau de fraturamento do maciço (Jn): determinado de acordo com o número de 

famílias de descontinuidades presentes e a sua posição relativa, sendo influenciado 

pela ocorrência de foliação, xistosidade, planos de clivagem, acamamento etc. O 

valor de Jn pode ser expresso de duas formas: com base da quantidade de famílias 

e em termos do número médio de juntas por unidade de área ou de volume do maciço 

rochoso; 

 

- Grau de rugosidade das descontinuidades (Jr): determinado de acordo com a 

condição das paredes das fraturas, sendo que caso ocorram variações, deve-se 

considerar sempre a situação mais desfavorável; 

 

- Grau de alteração das paredes (Ja): considera o grau de alteração e o 

preenchimento das descontinuidades; 

 

- Condições de afluência de água (Jw): considera a pressão de água ou o fluxo de 

água nas descontinuidades; e 

 

- Estado de tensão in situ (SRF): considera a ocorrência de zonas com rochas 

competentes ou de baixa resistência, bem como a relação entre a resistência da 

rocha e as tensões “in situ”. 
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O valor do Índice de Qualidade para a escavação de Túneis ou “Tunneling Quality 

Index” (Q) que varia em uma escala logarítmica de 0,001 até 1000, pode ser obtido 

pela Equação 1 (BARTON, 1974): 

 

𝑄 =
𝑅𝑄𝐷

𝐽𝑛

𝐽𝑟

𝐽𝑎

𝐽𝑤

𝑆𝑅𝐹
;          (1) 

 

Os três quocientes da expressão correspondem a três aspectos importantes relativos 

ao maciço rochoso: 

 

1) 
𝑅𝑄𝐷

𝐽𝑛
⁄ : refere-se à dimensão dos blocos, pois permite obter uma medida do bloco 

unitário, além de caracterizar a estrutura do maciço rochoso; 

 

2) 
𝐽𝑟

𝐽𝑎
⁄ : refere-se à resistência ao cisalhamento ao longo das superfícies das 

descontinuidades; e 

 

3)  
𝐽𝑤

𝑆𝑅𝐹⁄ : representa o estado de tensão atuante no maciço rochoso em 

profundidade e sua relação com a pressão de água no maciço. 

 

Como em cada família de descontinuidades pode variar a rugosidade e o grau de 

alteração, sempre deve-se considerar o pior caso (descontinuidade mais significativa 

ou mais favorável à ruptura) para garantir uma boa margem de segurança. 

 

Com base nos resultados obtidos pode-se classificar a qualidade do maciço rochoso 

de acordo com o índice Q, como mostrado no Quadro 4. 
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Quadro 4 - Classes de maciços rochosos segundo o sistema Q. 

Classe Padrão geomecânico do maciço rochoso Q 

IX Excepcionalmente fraco 0,0001 - 0,01 

VIII Extremamente fraco 0,01 - 0,1 

VII Muito fraco 0,1 – 1 

VI Fraco 1 – 4 

V Razoável 4 – 10 

IV Bom 10 – 40 

III Muito bom 40 – 100 

III Extremamente bom 100 – 400 

I Excepcionalmente bom > 400 

Fonte: Modificado de Barton et al (1974). 

 

2.3.4.4 Comparação entre os índices Q e o RMR 

 

Os índices Q e RMR podem ser comparados em relação às informações 

consideradas, como mostrado no Quadro 5.  

 

Quadro 5 - Comparação entre os sistemas RMR e Q. 

Parâmetro RMR Q 

Fluxo de água Sim Sim 

Geologia e geometria Sim Sim 

Resistência à compressão 
uniaxial 

Sim Não 

Resistência em relação à 
tensão in situ 

Não Sim 

Ponderação dos parâmetros Sim Sim 

Fonte: Pinheiro (2013). 

 

 

2.4 INFERÊNCIA ESTATÍSTICA E APRENDIZADO AUTOMATIZADO 

 

Ao realizar a análise de dados utilizando análise estatística e aprendizado 

automatizado se deve em primeiro lugar estruturar o problema identificando 

adequadamente as suas variáveis como: 
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- Variáveis ou dados de entrada: parâmetros que são fornecidos ao modelo para o 

processamento de análises estatísticas, por exemplo, os parâmetros geomecânicos 

obtidos através de ensaios in situ e em laboratório (MARTINO, 2015); e 

 

- Variáveis de resposta ou dados de saída: informações que são geradas depois do 

processamento, por exemplo, indicam os parâmetros que possuem alta correlação 

com o problema e que podem ser utilizados para prever a ocorrência dos problemas 

de estabilidade (MARTINO, 2015). 

 

A inferência estatística clássica baseia-se em utilizar modelos probabilísticos 

construídos a partir de informações provindas de amostras com o objetivo de estimar 

os parâmetros desconhecidos da população (MAIA, 2007). 

 

A inferência estatística clássica pode ser também utilizada na classificação de 

informações e para tanto considera dois passos para identificar as classes a que as 

informações pertencem (SEMOLINI, 2002): 

 

- O primeiro passo, indutivo, consiste em determinar as relações de dependência 

entre as variáveis de entrada e as variáveis resposta; e 

 

- O segundo passo, dedutivo, consiste em utilizar as relações de dependência para 

classificar os dados de interesse. 

 

As técnicas de interferência estatística clássica utilizadas nessa pesquisa foram: o 

intervalo de confiança e os testes de significância ou testes de hipóteses. 

 

A teoria do aprendizado automatizado (teoria do aprendizado computacional) baseia-

se na inferência transdutiva (MAIA, 2007). 

 

A inferência transdutiva dispõe de técnicas para a identificação das classes em que 

os dados de interesse se agrupam em um único passo, sem a necessidade de 

determinar as relações de dependência entre as variáveis de entrada e de resposta 

(SEMOLINI, 2002). 
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As técnicas da Teoria do Aprendizado Automatizado utilizadas nessa pesquisa 

foram: os classificadores Redes Bayesianas, Redes Neurais e a Máquina de Vetores 

de Suporte. 

 

2.4.1 Inferência estatística clássica 

 

A Estatística Inferencial é o ramo da Estatística que utiliza técnicas baseadas no 

raciocínio indutivo para realizar o processo de inferência indutiva ou inferência 

estatística (MAIA, 2007). 

 

A inferência estatística clássica pode ser feita através de diversos processos, sendo 

que nessa pesquisa focou-se na técnica de estimação intervalar e no teste de 

hipóteses: 

 

- Técnica de estimação intervalar: indica a confiabilidade de uma estimativa e baseia-

se em encontrar um intervalo que contenha um parâmetro populacional a partir de 

um conjunto de dados. Por exemplo, um intervalo de confiança para a média com 

90% de certeza indica que 90% das amostras obtidas, tem média dentro do intervalo 

(MAGALHÃES; LIMA, 2004) e 

 

- Teste de hipóteses: considera duas ou mais afirmações opostas (conjecturas ou 

hipóteses) sobre as características do modelo e utiliza testes para determinar qual 

apresenta maior probabilidade de veracidade de acordo com os dados 

experimentais, e considerando certos níveis de significância e de confiança 

(MAGALHÃES; LIMA, 2004). 

 

2.4.2 Teoria do aprendizado automatizado 

 

A teoria do aprendizado automatizado consiste em utilizar os princípios de inferência 

transdutiva (vide item 2.4) para identificar as classes em que se agrupam os dados, 

através do treinamento de um classificador a partir de dois conjuntos de dados, o de 

treinamento e o de predição. (SEMOLINI, 2002). 
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No conjunto de treinamento, os dados já se encontram classificados em suas 

respectivas classes, enquanto que no de predição, não estão classificados 

(SEMOLINI, 2002). 

 

Após treinado, o classificador poderá classificar os parâmetros de um dado conjunto 

em um único passo (SEMOLINI, 2002). 

 

Para testar a assertividade do classificador é escolhido um conjunto de dados 

previamente classificado, realiza-se uma nova classificação e é verificado se estas 

classes são compatíveis, no caso positivo, o classificador é adequado e no caso 

contrário, é necessário recalibrar o classificador (SEMOLINI, 2002). 

 

Após isso, substitui-se os dados de treinamento pelos dados de interesse do 

conjunto de predição, de modo a identificar a quais classes estes pertencem 

(SEMOLINI, 2002). 

 

A utilização da teoria do aprendizado automatizado considerando os conjuntos de 

treinamento e predição é fundamental para o desenvolvimento de classificadores 

utilizados no reconhecimento de padrões. 

 

 

2.5 RECONHECIMENTO DE PADRÕES 

 

A área de pesquisa científica denominada “Reconhecimento de Padrões” tem por 

objetivo a classificação de objetos ou atributos em um número de categorias ou 

classes que possibilitam uma partição amostral em um espaço multidimensional, 

onde cada objeto é representado por um vetor de características, sendo a partição 

feita por meio de uma função discriminante, também denominada classificador 

(DUDA ET AL, 2001). 

 

Para realizar o processo de reconhecimento de padrões é preciso seguir as 

seguintes etapas: 
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 Formulação do problema: definição de objetivos claros com base no objeto de 

estudo e no seu comportamento (WEBB, 2002). 

 

 Coleta de dados: considera a quantidade de dados a serem obtidos, os tipos de 

dados a serem analisados e a metodologia a ser empregada para garantir a 

representatividade da amostra (WEBB, 2002). 

 

 Análise da qualidade da coleta de dados e da estrutura dos dados: aplicação do 

processo de extração e seleção de características para a identificação das 

informações ou parâmetros mais importantes para a caracterização do problema 

em estudo. A etapa de “Extração de Características” pode ser feita utilizando 

diversos métodos, sendo nesta pesquisa utilizada a análise dos componentes 

principais (PCA), que será descrita adiante. A etapa de “Seleção de 

Características” pode ser feita utilizando vários métodos, sendo nesta pesquisa 

utilizado o algoritmo Relief, descrito adiante. 

 

 Avaliação dos tratamentos estatísticos mais adequados: a escolha do método de 

classificação mais adequado depende primeiramente das informações 

disponíveis sobre a densidade de probabilidade condicionada às classes 

conhecidas, ou seja, a probabilidade de ocorrência de um evento “A” sabendo 

que ocorreu outro evento “B” conhecido. Conhecidas essas premissas, pode-se 

identificar o classificador mais adequado para o problema em estudo, conforme 

o procedimento de decisão mostrado no fluxograma de escolha do melhor 

método de abordagem estatística para o reconhecimento de padrões da Figura 

16 (vide item 2.5.3) (DUDA ET AL, 2001). 

 

 Classificação dos dados: o processo de classificação pode ser dividido em três 

etapas, o treinamento (cria partições do espaço de características de acordo com 

cada classe), a validação (avalia o desempenho do sistema de classificação e 

verifica a capacidade de generalização através da auto validação ou da validação 

cruzada) e a classificação (aplicação do classificador para separar os dados em 

classes distintas) (DUDA ET AL, 2001). 
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 Interpretação dos resultados e aperfeiçoamento: realiza-se a avaliação dos 

resultados utilizando-se critérios que permitam verificar sua adequação à 

realidade e caso necessário, a aplicação de outras formas de análise dos dados, 

com a introdução de melhorias para a obtenção de resultados mais 

representativos (WEBB, 2002). 

 

2.5.1 Análise dos Componentes Principais (PCA) 

 

A análise dos componentes principais (PCA) é um método de extração de 

características que tem como objetivo reduzir o número de dimensões de um 

conjunto de dados projetando os atributos para um novo sistema de coordenadas, 

mas mantendo o máximo das informações (variâncias) originais (HONGYU, 2015). 

 

Através de um conjunto de dados representado por uma matriz de covariância ou 

matriz de correlações amostral, utiliza-se os princípios da álgebra linear 

(combinações lineares e ortogonalização de vetores) e o critério do erro quadrático 

médio, para transformar as variáveis possivelmente correlacionadas em um número 

menor de elementos linearmente não correlacionados, chamados de componentes 

principais (PC), determinando assim os autovalores (a variância dos objetos em 

relação aos componentes principais) e os autovetores (coeficientes associados às 

variáveis originais que determinam as combinações lineares) da matriz de correlação 

(HONGYU, 2015). 

 

2.5.2 Algoritmo Relief 

 

O algoritmo Relief é um método de seleção de características que tem como objetivo 

determinar a relevância dos atributos em relação às classes, ou seja, indica o quanto, 

baseado em peso aritmético, cada característica influencia na ocorrência da situação 

que se quer analisar. Para determinar esse peso deve-se considerar a distância 

euclidiana, a proximidade a elementos da mesma classe (nearhit) e a proximidade a 

elementos de outra classe (nearmiss) (LOPEZ, 2017). 

 

O processo consiste em verificar a localização espacial dos atributos do conjunto de 

dados em cada classe, compará-los com a posição dos dados da classe amostrada 
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e atribuir pesos de relevância para cada instância de acordo com a diferença de 

distância euclidiana entre o exemplo selecionado e os exemplos vizinhos (LOPEZ, 

2017). 

 

O peso representa a similaridade entre uma característica e os valores da classe e 

a diferenciação entre a característica e as classes distintas. Quanto maior é o peso 

de uma característica, maior é a influência dessa característica para realizar a 

diferenciação entre as classes (LOPEZ, 2017). 

 

O processo ocorre de acordo com as seguintes etapas (LOPEZ, 2017): 

 

 Primeiramente deve-se realizar a amostragem aleatória do conjunto de dados, 

considerando a forma de percorrer o espaço amostral denominada Heurístico; 

 

 Em seguida, deve-se determinar a localização espacial dos atributos do conjunto 

de dados pertencentes a cada classe; 

 

 Considerando a localização espacial dos atributos deve-se comparar a 

localização dos atributos do conjunto de dados pertencentes a cada classe com 

a localização espacial dos dados da classe amostrada; 

 

 Calcula-se a distância euclidiana entre o exemplo selecionado e os 5 exemplos 

mais próximos da mesma classe, em seguida atribui-se um peso de relevância 

para cada instância; 

 

 Calcula-se a distância euclidiana entre o exemplo selecionado e os 5 exemplos 

mais próximos de outra classe, em seguida atribui-se um peso de relevância para 

cada instância; 

 

 Repete o processo diversas vezes até que os exemplos de mesma classe fiquem 

próximos e de classes diferente se divergem; e 

 

 Por fim, deve-se selecionar a quantidade de parâmetros a serem considerados. 



 
 

 

45 

2.5.3 Avaliação dos tratamentos estatísticos mais adequados 

 

A escolha do método de abordagem mais adequado para a avaliação do tratamento 

estatístico dos dados, pode ser feita segundo o fluxograma abaixo, como mostrado 

na Figura 16. 

 

Figura 16 - Fluxograma de escolha do método de abordagem estatística mais 

adequado para o reconhecimento de padrões. 

 
Fonte: Modificado de Jain et al (2000). 

 

Para definir o método de abordagem estatística mais apropriado deve-se, 

primeiramente, analisar se há informações disponíveis sobre a densidade de 

probabilidade condicionada à classe, caso haja essas informações pode ser utilizado 

a Teoria de decisão Bayesiana e, caso contrário, deve-se optar por outros métodos 

(DUDA ET AL, 2001). 

 

Em seguida, define-se se o aprendizado será supervisionado (existem informações 

prévias referentes às classes a que os dados pertencem) ou não-supervisionado, 

caso não exista informações sobre às classes (DUDA ET AL, 2001). 
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Por fim, devem ser analisadas as distribuições de probabilidade dos dados, podendo 

estes serem paramétricos (dados homogêneos com distribuição normal de 

probabilidade) e não-paramétricos (distribuição de probabilidade não segue a 

distribuição normal) (DUDA ET AL, 2001). 

 

Após definir essas premissas e analisar as informações disponíveis sobre o conjunto 

de dados pode-se definir a melhor abordagem de análise dos dados (DUDA ET AL, 

2001): 

 

- Situação ideal: baseia-se no conceito de regras de associação ótimas que 

correspondem a um conjunto de técnicas que objetivam definir a melhor forma de se 

analisar os dados. 

 

- Plugin de regras: baseia-se em considerar que a amostra é representativa da 

distribuição real, ou seja, a partir de parâmetros conhecidos da amostra pode-se 

estimar com precisão os parâmetros da população. 

 

- Estimativa de densidade: baseia-se em estimar a função de densidade de 

probabilidade de uma variável aleatória. 

 

- Criação de fronteiras de decisão: consiste em estabelecer fronteiras de decisão no 

espaço de características para classificar os dados. 

 

- Mistura de métodos: objetiva combinar diferentes métodos de análise dos dados e 

 

- Análise de Cluster: objetiva maximizar a variância interclasses, agrupando os dados 

em grupos de acordo com as características em comum. 

 

2.5.4 Redes Bayesianas 

 

As Redes Bayesianas se baseiam em ferramentas fundamentadas no raciocínio 

probabilístico considerando a teoria das probabilidades (probabilidade condicional), 

a teoria de grafos e a ciência da computação. 
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O raciocínio probabilístico utiliza os conceitos do teorema de Bayes para analisar a 

conjunção de probabilidades do universo do problema, ou seja, as relações de 

causalidade entre as variáveis do problema (ARA-SOUZA, 2010). 

 

As Redes Bayesianas podem ser representadas graficamente e utilizadas 

intuitivamente para elucidar as relações probabilísticas entre diversas variáveis e 

para realizar a inferência estatística a partir dessas variáveis (RAMOS, 2015). 

 

A representação gráfica é concebida através de um grafo acíclico direcionado (DAG), 

utilizando “nós” ou vértices e arcos ou arestas. Os vértices indicam as variáveis, 

discretas ou contínuas, consideradas no problema. Os arcos representam a conexão 

direta entre os vértices e indicam as correlações ou a distribuição de probabilidade 

condicional entre as variáveis (RAMOS, 2015). 

 

Para a classificação de dados utilizando Redes Bayesianas o algoritmo realiza o 

processo de inferência que consiste em determinar a probabilidade de ocorrência 

dos eventos baseado nos dados iniciais. 

 

O classificador Bayesiano mais utilizado é o Naive Bayes no qual o algoritmo calcula 

a probabilidade de uma variável pertencer a cada uma das categorias pré-definidas 

e a classifica na categoria mais plausível, ou seja, a classe com a maior 

probabilidade (SANTOS, 2007). 

 

Para realizar a classificação dos dados utilizando as redes bayesianas deve-se 

considerar os seguintes fatores (SANTOS, 2007): 

 

- Dados de entrada: conjunto de dados utilizado para realizar o treinamento. 

 

- Processamento: com base na frequência dos dados, o algoritmo determina a 

distribuição dos dados de acordo com as classes e 

 

- Dados de saída: o algoritmo identifica a qual classe os dados de interesse têm a 

maior probabilidade de pertencer e classifica os dados de interesse nessa classe. 
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2.5.4.1 Vantagens e Desvantagens 

 

Pode-se destacar algumas vantagens e desvantagens do método Redes 

Bayesianas. 

 

Vantagens: método robusto e de fácil compreensão, permite obter resultados com 

níveis adequados de confiança, os atributos são considerados independentes, 

apenas os parâmetros numéricos precisam ser aprendidos, podem ser utilizados 

diferentes tipos de dados (numéricos e categóricos), pode ser utilizado para modelar 

preferências e eventos incertos, e podem ser incorporadas novas evidências ao 

modelo (ARA-SOUZA, 2010). 

 

Desvantagem: na presença de variáveis muito correlacionadas pode ocorrer o 

superajuste (“overfiting”), não considera a relação de dependência entre os dados, 

para dados contínuos é necessário realizar uma etapa de pré-processamento e é 

preciso ter um conhecimento detalhado do domínio a ser trabalhado para definir 

quais os atributos mais representativos (ARA-SOUZA, 2010). 

 

2.5.5 Redes Neurais Artificiais 

 

As redes neurais artificiais (RNAs) (também denominadas de neurocomputadores ou 

processadores paralelamente distribuídos) baseiam-se na capacidade do cérebro 

humano de aprendizado de padrões de comportamento de acordo com a 

experiência, utilizando os pesos sinápticos que representam as forças de conexão 

entre neurônios, para armazenar o conhecimento adquirido (HAYKIN, 2001). 

 

As RNAs são modelos matemáticos que simulam a estrutura do cérebro humano 

como uma rede de neurônios interconectados que transportam as informações na 

forma de um processamento numérico. Nas RNAs a modificação dos pesos 

sinápticos é realizada através de um algoritmo de aprendizagem e generalização 

(OLIVEIRA, 2005). 

 

Para a utilização de uma rede neural artificial é necessário definir a arquitetura da 

rede que corresponde à maneira como a rede neural será estruturada, a quantidade 
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de camadas presentes, sendo que por camada entende-se o agrupamento de 

neurônios que recebem informações simultaneamente, o número de neurônios em 

cada camada, a forma como estes se conectam e o método de aprendizado a ser 

empregado (OLIVEIRA, 2005). 

 

A arquitetura de uma RNA pode ser de três tipos: redes diretas de uma camada, 

redes diretas de camadas múltiplas e redes recorrentes. 

 

As RNAs mais utilizadas são as redes diretas de camadas múltiplas ou redes 

alimentadas diretamente com múltiplas camadas, estas possuem camadas ocultas, 

contendo unidades ocultas ou neurônios ocultos, entre os nós da entrada e da saída 

da rede permitindo assim armazenar padrões de grande complexidade (HAYKIN, 

2001). 

 

O tipo mais básico de RNA utilizado no reconhecimento de padrões é o discriminador 

linear chamado percéptron, que pode ser estruturado em uma camada ou em 

múltiplas camadas (HAYKIN, 2001). 

 

- Percéptron de uma camada ou percéptron de Rosenblatt ou simplesmente 

percéptron, consiste em um neurônio não-linear composto por um combinador linear 

(somador) que recebe várias entradas, possui pesos ajustáveis, realiza a soma 

ponderada de acordo com a importância de cada entrada para a saída e produz uma 

saída a partir de uma função limiar ou de ativação (HAYKIN, 2001 e OLIVEIRA, 

2005). 

 

Esse modelo permite classificar padrões que podem ser linearmente separáveis, ou 

seja, os padrões a serem classificados devem ser suficientemente separados entre 

si para que a superfície de decisão seja composta por um hiperplano. Sendo uma 

unidade neuronal capaz de classificar padrões em duas classes e ao se acrescentar 

mais unidades neuronais, amplia-se a ordem de classificação (HAYKIN, 2001). 

 

- Percéptron de múltiplas camadas ou Multilayer Percéptron (MLP): possui os 

mesmos elementos do percéptron básico, mas possui mais de uma camada, sendo 

demonstrável que uma camada intermediária permite aproximar qualquer função 
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contínua, enquanto duas camadas ocultas permitem aproximar qualquer função 

matemática (HAYKIN, 2001). 

 

Dentre os vários métodos disponíveis de treinamento, o treinamento dos percéptrons 

pode ser feito utilizando o algoritmo de retropropagação de erro (error back-

propagation), que é baseado na correção do erro em duas etapas: a propagação 

(pesos sinápticos fixos) e a retropropagação (quando os pesos sinápticos são 

readequados) (OLIVEIRA, 2005). 

 

Os principais parâmetros a serem definidos na classificação utilizando redes neurais 

artificiais são o número de neurônios nas camadas ocultas, a taxa de aprendizado e 

o número máximo de interações do processo de treinamento (OLIVEIRA, 2005). 

 

A taxa de aprendizado varia entre 0 e 1, sendo que uma taxa baixa resulta em maior 

tempo computacional para o aprendizado da rede e produzindo um resultado mais 

refinado, enquanto que uma taxa alta permite que o algoritmo aprenda mais rápido 

e de forma mais robusta (HAYKIN, 2001). 

 

Para realizar a classificação dos dados utilizando as redes neurais artificiais deve-se 

considerar os seguintes fatores (HAYKIN, 2001): 

 

- Dados de entrada e estrutura da RNA: um conjunto de dados previamente rotulado 

ou padronizado, a quantidade de camadas intermediárias e o número de neurônios. 

 

- Treinamento: a modificação dos pesos das sinapses através da codificação das 

características apresentadas nos dados de entrada e de saída (treinamento 

supervisionado) faz com que a rede crie a sua própria forma de representação dos 

padrões e  

 

- Dados de saída: os estímulos recebidos das camadas intermediárias constroem o 

padrão aprendido como resposta. 
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2.5.5.1 Vantagens e Desvantagens 

 

Pode-se destacar algumas vantagens e desvantagens correspondentes ao método 

das redes neurais artificiais. 

 

Vantagem: a capacidade de generalização permite produzir saídas para situações 

diferentes das previstas durante o treinamento dos dados, a aprendizagem é 

realizada de forma automática através de um processo iterativo de ajustes aplicado 

aos pesos sinápticos, apresenta tolerância a falhas já que as informações são 

armazenadas em mais de um neurônio e pode ser aplicada em tempo real (HAYKIN, 

2001; OLIVEIRA, 2005). 

 

Desvantagem: não é eficiente para tratar conjunto de dados pequenos, a utilização 

de camadas ocultas torna o aprendizado mais difícil, apresenta dificuldade de 

interpretação do modelo gerado por essa técnica, dependendo da aplicação o 

treinamento pode ser demorado e pode apresentar resultados desconcertantes, não 

compatíveis com a realidade (HAYKIN, 2001; OLIVEIRA, 2005). 

 

2.5.6 Máquinas de vetores de suporte ou SVM 

 

Máquinas de vetores de suporte (Support Vector Machine - SVM) são modelos de 

aprendizado supervisionado utilizados para análise de dados e reconhecimento de 

padrões (MENEZES, 2007). 

 

A SVM padrão consiste em um classificador binário linear (classifica os dados em 

duas classes pré-definidas) que utiliza como dados de entrada um conjunto de 

dados, cada um definido como pertencente a uma de duas categorias, e utiliza um 

algoritmo para construir um modelo (treina o classificador) que possa detectar a 

quais classes os novos exemplos pertencem (MENEZES, 2007). 

 

O método SVM consiste em criar um conjunto de hiperplanos em um espaço de 

elevada dimensão, que possa realizar a separação dos dados, sendo que quanto 

maior a margem, ou seja, a distância do hiperplano até os pontos mais próximos de 
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cada uma das classes, menor é o erro de generalização e melhor é a separação dos 

dados (MENEZES, 2007). 

 

Na análise de dados não lineares o modelo de SVM utiliza uma função de 

similaridade (Kernel) para mapear os dados em um espaço dimensional superior ao 

original, de modo que os dados possam ser separados com a maior margem possível 

(LORENA; CARVALHO 2007). 

  

As funções Kernel mais utilizadas são: linear, polinomial, de base radial e Sigmoide 

ou Gaussiana. 

 

Cada tipo considera os seguintes parâmetros: 

- Kernel linear: custo (C). 

- Kernel polinomial: custo (C), grau (degree), gamma (γ) e coeficiente (coef0). 

- Kernel radial: gamma (γ) e custo (C) e 

- Kernel sigmoide: custo (C), gamma (γ) e coeficiente (coef0). 

 

Cada parâmetro afeta o comportamento da fronteira de decisão e com isso a 

classificação dos dados, sendo que os principais parâmetros utilizados no algoritmo 

de classificação de máquina de vetores de suporte são: 

 

- Custo (C): utilizado para flexibilizar a separação entre as classes equilibrando o 

montante de erros de classificação e a complexidade do modelo. O acréscimo ou o 

decréscimo no valor do custo altera quais dados devem ser considerados para 

maximizar a margem (BEN-HUR, WESTON, 2010). 

 

- Grau (degree): um baixo grau polinomial (grau 1) representa um Kernel linear que 

não é efetivo para separar dados não lineares, ao aumentar o grau para 2 permite 

flexibilizar o formato da margem para poder discriminar 2 classes com uma margem 

considerável, enquanto que polinômios de graus maiores viabilizam fronteiras de 

decisão curvas, que permitem uma classificação mais efetiva. Caso o grau seja muito 

alto, pode ocasionar em superajuste (“overfitting”) (BEN-HUR, WESTON, 2010). 
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- Gamma (γ): um baixo valor de gamma gera um limite de decisão linear e o seu 

aumento flexibiliza o limite de decisão, podendo este ficar sujeito à influência de 

ruídos e causando superajuste (“overfitting”) (BEN-HUR, WESTON, 2010). 

 

- Coeficiente (coef0): esse parâmetro controla o quanto o modelo é influenciado pela 

variação do grau do polinômio, sendo que o valor padrão para o coef0 é 0, 

representando que o modelo não está superajustado (“overfitting”) e nem 

subajustado (“underfitting”). Caso o modelo esteja superajustado, pode-se reduzir o 

grau do polinômio e caso esteja subajustado, pode-se aumentar o grau mantendo 

uma separação efetiva na classificação dos dados (GÉRON, A, 2017). 

 

Para realizar a classificação dos dados utilizando as máquinas de vetores de suporte 

deve-se considerar os seguintes fatores (LORENA; CARVALHO 2007): 

 

- Dados de entrada: o conjunto de dados, a classe correspondente a cada dado, o 

tipo de Kernel utilizado e os parâmetros utilizado em cada tipo de Kernel. 

 

- Processamento: treinamento do classificador para construir um modelo com base 

nos dados de entrada, realiza a mudança na representação dos novos exemplos, 

define um hiperplano que maximiza a margem com base no tipo de Kernel utilizado 

e. 

 

- Dados de saída: classificação dos elementos de interesse em classes distintas de 

acordo com a margem. 

 

2.5.6.1 Vantagens e Desvantagens 

 

Pode-se destacar algumas vantagens e desvantagens do método Máquina de 

Vetores de Suporte. 

 

Vantagens: pode ser usado para a análise de dados lineares e não lineares, é um 

método eficiente para tratar dados de elevada dimensionalidade (diversos atributos) 

e possui elevada capacidade generalização devido à maximização da margem 

(MENEZES, 2007). 
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Desvantagens: todos os dados de entrada devem estar indicados em uma das duas 

classes pré-definidas, não é adequado para a análise de dados com classes 

sobrepostas, caso o problema tenha mais de duas classes é necessário reduzir para 

um problema binário, dependendo da quantidade de dados, o tempo de treinamento 

pode ser elevado e apresenta dificuldade de interpretação do modelo gerado por 

essa técnica (MENEZES, 2007). 

 

 

2.6 ANÁLISE DA EFICIÊNCIA DE CLASSIFICADORES 

 

O desempenho de um classificador pode ser avaliado por vários métodos, destaque 

para: a partir da matriz de confusão de classificadores binários (para o caso de 2 

variáveis) e a partir da curva característica de operação do receptor (curva ROC). 

 

2.6.1 Matriz de confusão 

 

A matriz de confusão ou tabela de contingência apresenta os valores reais e 

previstos pelo classificador, ou seja, os valores positivos (o que se quer analisar) e 

os valores negativos (a situação oposta ao que se quer analisar) (SANTOS, 2017), 

como mostrado no Quadro 6. 

 

Quadro 6 - Matriz de confusão para um problema de identificação de ruptura. 

 Situação Prevista 

Ocorre ruptura Não ocorre ruptura 

Situação 

real 

Observa-se a 

ruptura 

Ocorrência de 

ruptura (VP) 

Parecer negativo à 

ruptura, mas esta 

ocorre (FN) 

Não se observa a 

ruptura 

Parecer positivo, 

mas a ruptura não 

ocorre (FP) 

Não ocorre ruptura 

(VN) 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Nesta matriz, os dados são divididos em quatro categorias (SANTOS, 2017): 
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- Verdadeiro Positivo (VP): o algoritmo classifica corretamente os dados como 

positivos. 

- Falso Positivo (FP): o algoritmo classifica como positivo um dado que na verdade 

é negativo. 

- Verdadeiro Negativo (VN): o algoritmo classifica corretamente os dados como 

negativos e 

- Falso Negativo (FN): o algoritmo classifica como negativo um dado que na verdade 

é positivo. 

 

A eficácia de um classificador pode ser medida por meio de diversos índices, sendo 

que nessa pesquisa experimental utilizou-se os seguintes (SANTOS, 2017): 

 

- Sensibilidade: define a capacidade de predizer corretamente a quantidade de 

acertos positivos em relação ao total de positivos, ou seja, consiste na proporção de 

verdadeiros positivos, considera a relação entre o número de predições 

corretamente classificadas na categoria e o número de elementos da categoria (VP/ 

VP + FN); e 

 

- Especificidade: define a capacidade de identificar as predições erradas, ou seja, é 

a relação entre o número de predições classificadas erroneamente e o número de 

elementos na categoria (VN/ VN + FP). 

 

2.6.2 Curva característica de operação do receptor  

 

As métricas de desempenho representadas graficamente permitem melhor 

vizualização das informações, sendo que a forma comumente utilizada para analisar 

graficamente o desempenho do classificador é através da curva Característica de 

Operação do Receptor (CRISTIANO, 2017). 

 

A curva Característica de Operação do Receptor (Receiver Operating Characteristic 

- ROC), denominada curva ROC, é uma representação gráfica utilizada para medir 

a capacidade e qualidade de um classificador binário (CRISTIANO, 2017). 
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A curva ROC corresponde à relação entre a sensibilidade (relação entre o número 

de predições corretamente classificadas na categoria e o número de elementos da 

categoria) e a especificidade (relação entre o número de predições classificadas 

erroneamente e o número de elementos na categoria) (CRISTIANO, 2017). 

 

A forma convencional de representação da curva ROC considera que os eixos do 

gráfico variam entre 0 - 1 (0 - 100%) com a sensibilidade representada no eixo das 

ordenadas e, por convenção, 1-especificidade no eixo das abcissas, como mostrado 

na Figura 17, (CRISTIANO, 2017). 

 

Figura 17 - Capacidade de discriminação de acordo com o formato da curva ROC. 

 
Fonte:  Cristiano (2017). 

 

Considerando a relação entre a sensibilidade e a especificidade, verifica-se que 

quanto mais próxima a curva da lateral superior esquerda (ponto 0.0;1.0), melhor é 

o poder de classificação, pois nessa região a fração de verdadeiros positivos é 

significativamente superior à de falsos positivos (CRISTIANO, 2017). 

 

Caso a área se aproxime da diagonal (linha traçejada), a sua capacidade de 

discriminação é nula, e caso apresente valores abaixo da diagonal, a curva ROC 

aponta capacidade de discrimação aleatória (CRISTIANO, 2017). 
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2.7 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

A caracterização da área de estudo corresponde as suas particularidades como a 

localização da mina e os aspectos geológicos, dentre estes podemos destacar: 

litoestratigrafia e arcabouço geológico, caracterização geomecânica e 

descontinuidades geológicas. 

 

2.7.1 Localização da mina Cuiabá 

 

A Mina Cuiabá, de propriedade da empresa AngloGold Ashanti está localizada na 

porção noroeste do Quadrilátero Ferrífero, no estado de Minas Gerais, nas 

proximidades das cidades de Sabará e Caeté, a aproximadamente 5,5 km do centro 

da cidade de Sabará, como mostrado na Figura 18. 

 

Figura 18 - Localização da Mina Cuiabá. 

 
Fonte: Mapa Índice do Brasil - IBGE (2010). 
 

2.7.2 Aspectos geológicos 

 

Será feita a descrição geológica desse sítio mineiro, de seus elementos estruturais 

e das fases de deformações (condicionamento geométrico-estrutural ocorrido no 

processo de gênese que deu origem ao corpo de minério). 

 

2.7.2.1 Litoestratigrafia e Arcabouço Geológico 

 

Segundo Toledo (1997), a mina Cuiabá está inserida em uma sequência de rochas 

arqueanas (metavulcânicas e metassedimentares), que compõem a base do 
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“greenstone belt” do Supergrupo Rio das Velhas sendo esse oriundo da porção sul 

do Cráton do São Francisco representado por um núcleo cratônico (Cráton 

Paramirim) estabilizado no término do Ciclo Brasiliano. 

 

Segundo Martins (2016), o Quadrilátero Ferrífero possui diversas associações 

geológicas (Figura 19) sendo o “greenstone belt” Rio das Velhas dividido nas 

seguintes associações de litofácies: MUVA - vulcanico ultramáfico, VCSA - químico 

vulcano-sedimentar, CCSA - químico clástico-sedimentar, RA - ressedimentado, CA 

- costeiro, VA – vulcanoclástica e NMA - associações não marinhas. Os depósitos 

de ouro vinculados ao greenstone belt são: CdS - Mina Córrego do Sítio, CUIABÁ – 

Mina Cuiabá, ML - Mina Lamego, MV - Morro Velho, RP - Raposos, SAN - Santo 

Antônio, SB - São Bento e JC - Juca Vieira. Os depósitos associados ao Supergupo 

Minas são: AP - Antônio Pereira, CC1 - Conceição, MQ1 - Maquiné, MT - Mata 

Cavalo, MBJF - Mina Bom Jesus das Flores, MAS - Mina Santo Antônio, AP - Antônio 

Pereira, OP - Ouro Preto, CP - Cata Preta, MP - Mina da Passagem, RC – Rocinha 

e CG – Congo Soco (MARTINS, 2016). 
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Figura 19 - Mapa geológico-estrutural simplificado da região do Quadrilátero 

Ferrífero mostrando a localização do depósito da Mina Cuiabá (CUIABÁ). 

 
Fonte: Martins (2016). 

 

Segundo Toledo (1997), a sucessão litológica presente na mina é caracterizada por 

dois conjuntos distintos, como mostrado na Figura 20. 
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 A sequência de base é composta essencialmente por metabasaltos intercalados 

com níveis de metapelitos carbonosos e uma camada de Formação Ferrífera 

Bandada (BIF); e 

 

 A sequência de topo é constituída por metapelitos carbonosos com 

metagrauvacas compondo uma típica sequência turbidítica. 

 

Figura 20 - Coluna estratigráfica da mina Cuiabá. 

 
Fonte: Toledo (1997). 

 

De acordo com Vieira (1988), os litotipos encontrados na mina estão correlacionados 

às rochas das unidades inferior e média do Grupo Nova Lima. 
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Segundo Toledo (1997), a mineralização aurífera está hospedada nas porções 

sulfetadas da camada de Formação Ferrífera Bandada (BIF) que ocorre em um único 

nível, com espessura variando de centímetros a mais de 20 metros, estando inserida 

em uma sequência máfica, de idade arqueana, do Grupo Nova Lima, Supergrupo 

Rio das Velhas. 

 

Segundo Toledo (1997), a BIF é caracterizada por um bandamento milimétrico ou 

centimétrico onde se alternam bandas de quartzo com bandas de ankerita, siderita 

e quartzo. As bandas carbonáticas apresentam frequentemente coloração negra 

dada pela presença de material carbonoso. 

 

A principal estrutura da mina é condicionada por uma grande dobra tubular anticlinal 

com flanco norte invertido, flanco sul em sequência normal, delineada pelo 

dobramento do acamamento primário, com fechamento apical sentido noroeste e 

eixo inclinado de 30º para sudeste (BARBOSA, 2011). 

 

De acordo com Barbosa (2011), o ouro está inserido como inclusões nos grãos de 

pirita, estando presente ao longo das fraturas e no contato dos grãos, sendo o teor 

do ouro acumulado definido pelas reações de interação fluido-rocha. 

 

A mina Cuiabá possui sete corpos mineralizados formando uma geometria em planta 

quase elíptica que é denominada informalmente como “pera” resultante de uma 

estrutura dobrada onde seu flanco sul é constituído pelos corpos Canta Galo, Dom 

Domingos, Fonte Grande Sul, Surucucu e Serrotinho, enquanto no seu flanco norte 

tem-se os corpos Balancão e Galinheiro (Figura 21). Atualmente os corpos 

explorados e lavrados são: Balancão (BAL), Galinheiro (GAL), Fonte Grande Sul 

(FGS) e Serrotinho (SERR). 
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Figura 21 - Seção em planta do nível 3 dos corpos mineralizados da Mina Cuiabá 

considerando o BIF no estéril, BIF no corpo mineral, as falhas de empurrão e as 

falhas direcionais. 

 
Fonte: Modificado de Toledo (1997). 

 

2.7.2.2 Caracterização geomecânica da Mina Cuiabá 

 

O corpo mineralizado constitui-se de uma rocha extremamente competente 

encaixada em uma sequência de rochas xistosas bem menos competentes e 

bastante anisotrópicas em função de sua foliação persistente (BARBOSA, 2011). 

 

Segundo Barbosa (2011), através da descrição de testemunhos de sondagem, 

observações, ensaios de campo e mapeamento geotécnico, definiu-se as litologias 

da Mina Cuiabá em três tipos, com as seguintes características geomecânicas: 

 

- Formação ferrífera bandada (BIF): rocha muito competente, pouco fraturada, com 

resistência à compressão uniaxial acima de 180 MPa, com módulo de elasticidade 

médio de 60 GPa, apresentando comportamento predominantemente elástico, com 

boa resistência mecânica e baixa deformabilidade. 
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- Filito grafitoso/ xistoso (XI): rocha bastante foliada, com resistência à compressão 

uniaxial em torno de 56 MPa, comportamento predominante plástico, elevada 

deformabilidade e baixa resistência mecânica; e 

 

- Clorita xisto/ meta-andesito (X2): rocha com foliação sistemática, com resistência à 

compressão uniaxial variando entre 65 e 118 MPa, comportamento 

predominantemente plástico, elevada deformabilidade e resistência mecânica de 

baixa a média. 

 

O mapeamento geomecânico é importante na definição do tipo de reforço (cores 

realçadas) mais adequado a cada rampa, bem como a inspeção visual para a 

verificação dos locais que apresentam “quebra mecânica” (formato de “espinha de 

peixe”) e “capelamento” (formato elíptico), como mostrado na Figura 22. 

 

Figura 22 - Mapeamento geotécnico da Rampa 11 – 12 FGS. 

 
Fonte: AngloGold Ashanti (2014). 
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Estes procedimentos permitem definir as medidas de controle (formas de contenção 

ou correção) e o tempo máximo em que se pode trabalhar nas áreas, de acordo com 

a intensidade do problema. 

 

Considerando os corpos mineralizados explotados, foram analisadas as seguintes 

rampas de acesso: Rampa 7 – 8, Rampa 7 – 8 BAL, Rampa 8 – 9, Rampa 9 – 11 

SERR, Rampa 9 – 11 FGS, Rampa 11 – 12 FGS, Rampa 11 – 12 SERR, Rampa 12 

– 13 SERR e Rampa 12 – 13 FGS. 

 

O mapeamento das rampas de acesso analisadas é apresentado no Anexo A. 

 

2.7.2.3 Descontinuidades geológicas 

 

Segundo a análise estrutural realizada por Toledo (1997), ao estudar diversos níveis 

na mina Cuiabá, foram discriminadas três foliações, praticamente paralelas, e três 

principais famílias de fraturas, concentradas nas orientações: 87º/061º, 45º/002º e 

44º/321º (dip/ dip direction). 

 

Segundo Barbosa (2008), de acordo com os estudos realizados no corpo Fonte 

Grande Sul, identificou-se dois sistemas de fraturas principais. 

 

Segundo Toledo (1997) as fraturas orientadas na direção nordeste sudoeste (NE–

SW), cuja máxima concentração encontra-se em 44º/321º, estão normalmente 

preenchidas por quartzo e carbonato e, possivelmente, foram ocasionadas por 

fraturas de tração. 

 

De acordo com Cota (2011), essa orientação é a mais propicia para a ocorrência dos 

problemas de estabilidade, devido à diminuição na qualidade do maciço ocasionada 

pelo plano de anisotropia. 

 

A qualidade geomecânica do maciço rochoso é influenciada diretamente pelas 

descontinuidades geológicas, sendo que o maciço rochoso da mina Cuiabá 

apresenta caráter heterogêneo devido a ocorrência de três fases de deformações 
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sucessivas geradas por esforços compressivos durante a sua formação (D1, D2 e 

D3). 

 

A principal estruturação do corpo mineral foi gerada na fase D1, produzindo o 

anticlinal no flanco sul, com sequência normal e invertida no flanco norte (BARBOSA, 

2011). 

 

De acordo com Barbosa (2008) os indicadores cinemáticos da primeira deformação 

indicam movimentação reversa, ou seja, esforços orientados na direção de SE para 

NW. 

 

Na primeira deformação, fase D1, as estruturas ocorrem preferencialmente ao longo 

dos níveis pelíticos dentro do BIF ou entre camadas com competências diferentes e 

incluem a geração de zonas de cisalhamento discretas, associadas à foliação 

milonítica (acamamento primário), representando escorregamentos inter e 

intraestratais, e lineação de estiramento mineral (BARBOSA, 2008). 

 

Os indicadores cinemáticos associados às zonas de cisalhamento mostraram 

evolução progressiva entre as fases D1 e D2, já que a polaridade tectônica se 

manteve de SE para NW (BARBOSA, 2008). 

 

A segunda deformação, fase D2, ocorreu em regime dúctil a dúctil-rúptil gerando 

estruturas mais persistentes como dobramentos, foliação plano axial, foliação 

milonítica, lineações de interseção e estiramento mineral (BARBOSA, 2008). 

 

A fase D2 apresenta uma deformação cisalhante com distribuição heterogênea e 

progressiva, associada a um caráter compressivo apresentando um complexo 

sistema de empurrões com zonas de cisalhamento reversas e direcionais 

(BARBOSA, 2008). 

 

A foliação plano axial e a foliação milonítica representam os dois sistemas de 

falhamento principais presentes no corpo mineral. 
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A foliação plano axial ou tectônica, associada à fase D2, constitui a feição estrutural 

predominante na mina e está orientada paralelamente ao plano axial das dobras, 

sendo que no BIF se apresenta como uma clivagem descontínua com planos de 

fraturas apresentando espaçamentos variáveis (BARBOSA, 2008). 

As falhas principais estão interconectadas por ramificações desenvolvidas através 

dos contatos geológicos e/ou níveis pelíticos dentro do BIF (BARBOSA, 2008). 

 

A foliação milonítica é mais persistente, apresenta redução acentuada da 

granulometria das rochas e é paralela à foliação de plano axial (BARBOSA, 2008). 

 

A fase D3 está associada à reativação das falhas de empurrão (reorientação da 

foliação e caráter compressivo) podendo ser observada no flanco invertido da 

estrutura anticlinal apresentando estrias, no contato entre o filito grafitoso e o BIF, 

orientadas na direção SW-NE (BARBOSA, 2008). 

 

A foliação relacionada à terceira fase de formação manifesta-se como uma clivagem 

de fratura e a lineação de crenulação discreta pode ser definida como fratura ou 

microfalha em litologias mais competentes (BARBOSA, 2008). 

 

De acordo com Cota (2011), a vergência de dobras, as falhas de empurrão e as 

estrias de falhas associadas à fase D3 determinaram as características da direção e 

inclinação da tensão principal maior atuante na mina Cuiabá. 

 

Com isso verifica-se que a mina Cuiabá está inserida em um contexto geológico 

resultante dos esforços gravitacionais e tectônicos, e afetada por empurrões e 

dobramentos, sendo que as estruturas geradas durante as fases de deformação 

oriundas de esforços compressivos refletem as características do campo de tensões 

atuante na região.  

 

 

  



 
 

 

67 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Serão descritas as características da mina Cuiabá, objeto do estudo, considerando 

os aspectos gerais, bem como a metodologia utilizada na análise dos parâmetros 

que influenciam a ocorrência de problemas de estabilidade. 

 

 

3.1 ASPECTOS GERAIS 

 

A história da lavra na mina Cuiabá (Figura 23) inicia-se em 1740 com os registros de 

garimpagem de ouro na região da mina. Em 1877 a St. John Del Rey Mining 

Company adquiriu o local e realizou operações de lavra de forma intermitente até 

1910, sendo que em 1975 a Mineração Morro Velho assumiu o controle da lavra 

(COTA, 2011). 

 

Figura 23 - Complexo da Mina Cuiabá. 

 
Fonte: Google Earth (2018). 

 

A explotação mineral iniciou-se com lavra a céu aberto, transitando para a lavra 

subterrânea em 1977, dando início ao desenvolvimento de galerias (COTA, 2011). 

 



 
 

 

68 

O primeiro mapeamento geológico detalhado realizado na mina ocorreu no 

desenvolvimento das galerias localizadas no nível 3, delineando assim a estrutura 

geológica geral da mina.  

 

Com o avanço da tecnologia, em 1985 iniciou-se a lavra sistemática dos corpos de 

minério, a produção do minério de ouro em larga escala, a abertura do poço vertical 

e a substituição do transporte de minério por caminhões e carregadeiras. Em 1999 

a AngloGold passou a controlar a Mineração Morro Velho e ampliou o processo de 

expansão de suas atividades para extração do minério, variando os métodos de lavra 

ao longo dos níveis (BARBOSA, 2011). 

 

O método de lavra utilizado nos níveis 06 ao 16 consistiu no de corte e enchimento 

(“cut and fill”) em que o minério é lavrado ao longo do seu mergulho no sentido 

ascendente, em fatias horizontais sucessivas, com corte de 2,5 m por avanço (em 

média), através da remoção completa do minério e enchimento mecânico e/ou 

hidráulico, ou seja, utilizando o estéril do desenvolvimento de outras frentes de 

escavação e o rejeito do processo de beneficiamento como suporte para as paredes 

e para fornecer o piso para a lavra de outra porção do minério. Ainda é necessário 

instalar um sistema de contenção e suporte do teto ("hangingwall") do maciço 

rochoso escavado ao realizar cada avanço da lavra para evitar grandes deformações 

e colapsos (BARBOSA, 2011). 

 

Nos níveis 17 e 18 ocorreu um sistema hibrido de lavra (aplicação de mais de um 

método concomitantemente), utilizando uma associação entre o método de corte e 

enchimento e o método de câmaras e pilares (“room and pillar”), sendo que nesse 

último método, uma porção do minério é removida e outra é mantida para formar 

pilares de dimensões adequadas para garantir a sustentação do teto (BARBOSA, 

2011). 

 

Nos níveis 19 a 21 o método predominante correspondeu a câmaras e pilares, 

expandindo para o método de realce em sub níveis (“sublevel stopping”) sendo que 

esse método corresponde a uma lavra ascendente, com desmonte de grande volume 

do minério em tiras verticais devido ao forte mergulho da camada (BARBOSA, 2011). 
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O escoamento do material ocorre através dos chutes (dispositivo de transferência de 

minério ou estéril utilizando a gravidade) e travessas de produção ("crosscut"), que 

correspondem a galerias transversais ao corpo do minério que conectam o local de 

explotação até o chute (BARBOSA, 2011). 

 

Atualmente a mina Cuiabá possui escavações a mais de 1200 metros de 

profundidade, lavrando os corpos minerais abaixo do nível 21 e utiliza para a lavra, 

o método de corte e enchimento com suporte do teto, como mostrado na Figura 24. 

 

Figura 24 - Realce em lavra pelo método corte e enchimento. 

 
Fonte: Barbosa (2011). 

 

O acesso é feito através do poço vertical ou por rampas a partir do nível 3 e abaixo 

do nível N11 todo o acesso se faz por rampas, como mostrado na Figura 25. 

 

A altura vertical dos painéis de lavra varia de acordo com o nível, sendo que até o 

nível 9 esse valor é de 66 m, entre os níveis 9 e 11 corresponde a 44 m, e a partir do 

nível 11, para o corpo Fonte Grande Sul, a altura é de 33 m e para o corpo Serrotinho 

é de 60 m. 
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Figura 25 - Seção vertical esquemática da Mina Cuiabá em 2013 com 

representação de seus acessos (rampas e poço), níveis desenvolvidos e 

projetados, áreas lavradas e direção de escoamento do ar e de pessoas. 

 
Fonte: Trópia (2013). 

 

 

3.2 MÉTODOS 

 

Foram analisados os dados relativos às seguintes rampas de acesso: Rampa 7 – 8, 

Rampa 7 – 8 BAL, Rampa 8 – 9, Rampa 9 – 11 SERR, Rampa 9 – 11 FGS, Rampa 

11 – 12 FGS, Rampa 11 – 12 SERR, Rampa 12 – 13 SERR e Rampa 12 – 13 FGS. 

 

O primeiro passo consistiu na obtenção dos dados geométricos e de projeto de 

engenharia das rampas de acesso das galerias: 

 

 Dimensões da escavação: Largura, Altura, Direção e Maior vão. 
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O segundo passo consistiu na obtenção dos parâmetros geomecânicos através de 

caracterização in situ e de ensaios em laboratório: 

 

 Tipo de rocha (8 tipos identificados); 

 Azimute do mergulho da foliação principal (mínimo 78º e máximo 203º); 

 Mergulho da foliação principal (mínimo 18º e máximo 75º); 

 Quantidade de foliações totais (entre 1 e 4); 

 Quantidade de famílias de fraturas sistemáticas (até 3); 

 Quantidade de fraturas esparsas (até 3); 

 Parâmetros da classificação RMR de Bieniawski: resistência à compressão 

uniaxial, espaçamento entre as descontinuidades, índice de designação da 

qualidade da rocha (RQD), persistência, abertura, rugosidade, preenchimento e 

alteração; e 

 Parâmetros da classificação Q de Barton: grau de fraturamento do maciço (Jn), 

grau de rugosidade das descontinuidades (Jr), grau de alteração das paredes (Ja), 

estado de tensão in situ (SRF), relação de tamanho do bloco, rugosidade das 

juntas, tensões totais e índice de designação da qualidade da rocha (RQD). 

 

Cada tipo de rocha apresenta composição que interfere no comportamento do 

maciço rochoso, sendo que para essa pesquisa a equipe de campo da mina não 

analisou em detalhe a mineralogia das rochas, destacando somente o tipo de rocha 

presente em cada ponto de análise. 

 

Os tipos de rochas encontradas segundo a denominação utilizada e definida pela 

empresa foram: MANX, CL XISTO, Grafita Xisto, Sericita-plagioclásio-quartzo-

carbonato xisto - X2Cl, Sericita-plagioclásio-quartzo-carbonato xisto sulfetado - 

X2Cl/XS, Clorita-tremolita-plagioclásio-epidoto-quartzo-carbonato xisto – Manx, 

Sericita-plagioclásio-quartzo-carbonato xisto- X2Cl/Manx e Carbonato-sericita-

clorita-quartzo xisto – Man. 

 

Por conta disso, nas análises, o tipo de rocha foi considerado como um parâmetro 

qualitativo. 
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O terceiro passo consistiu em identificar os locais em que ocorreram os problemas 

de estabilidade definindo assim as classes em que os dados pertencem: 

 

 Ocorrência ou não de quebra mecânica por seção (atribuindo 1 quando ocorre e 

0 quando não ocorre). 

 Ocorrência ou não de capelamento por seção (atribuindo 1 quando ocorre e 0 

caso quando ocorre) e 

 Agrupamento dos locais de ocorrência de capelamento e/ou de quebra mecânica 

por seção (atribuindo 1 quando ocorre pelo menos um dos problemas e 0 quando 

não ocorre nenhum). 

 

Todos os dados oriundos dos três primeiros passos foram obtidos pela equipe de 

mecânica de rochas da AngloGold Ashanti. 

 

O quarto passo consistiu em identificar a independência das variáveis, ou seja, as 

variáveis que influenciam cada tipo de problema de estabilidade (quebra mecânica 

e capelamento) utilizando as técnicas estatísticas: intervalo de confiança para a 

realização de análises de segregação e teste de hipótese para a diferença de médias 

(teste t). 

 

 Intervalo de confiança: analisou-se a capacidade discriminante para a 

identificação da ocorrência dos problemas de estabilidade com confiabilidade de 

95% e segregou-se os intervalos em disjuntos e sobrepostos; e 

 Testes de hipóteses: analisou se a diferença entre as médias de cada parâmetro 

era significativa considerando o teste t a um nível de confiabilidade de 95%. 

 

O quinto passo consistiu em determinar o melhor método para diminuição do número 

de variáveis a serem incorporadas nos algoritmos, utilizando um teste de hipóteses 

para a diferença de médias (teste t) comparou-se o desempenho da análise dos 

componentes principais (PCA) e do algoritmo Relief. 

 

As 25 variáveis consideradas inicialmente foram: tipo de rocha, azimute do mergulho 

da foliação principal, mergulho da foliação principal, quantidade de foliações 
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principais, quantidade de famílias de fraturas sistemáticas, quantidade de fraturas 

esparsas, resistência à compressão uniaxial (UCS), espaçamento de 

descontinuidades, índice de designação da qualidade da rocha (RQD), persistência, 

abertura, rugosidade, preenchimento, alteração, grau de fraturamento do maciço 

(Jn), grau de rugosidade das descontinuidades (Jr), grau de alteração das paredes 

(Ja), estado de tensão in situ (SRF), relação do tamanho do bloco, relação da 

rugosidade de atrito, tensões totais, largura, altura, direção e maior vão. 

 

Utilizou os dados referentes à 197 locais (pontos) caracterizados nas rampas 

estudadas. 

 

Nessa etapa utilizou-se o software "Python", aplicando a biblioteca 

"sklearn.decomposition" para realizar a análise através do algoritmo PCA e a 

biblioteca "sklearn_relief" para realizar a análise através do algoritmo Relief. 

  

O sexto passo consistiu em analisar a dependência dos elementos utilizando três 

classificadores (Redes Bayesianas, Redes Neurais e Máquina de Vetores de 

Suportes), que foram treinados e comparados. 

 

Nessa etapa utilizou-se o software "Python", aplicando a biblioteca 

"sklearn.naive_bayes" para realizar a classificação através do classificador Redes 

Bayesianas, a biblioteca “sklearn.neural_network” para realizar a classificação 

através do classificador Redes Neurais e a biblioteca “sklearn.svm” para realizar a 

classificação através do classificador Máquina de Vetores de Suportes. 

 

O sétimo e último passo consistiu em criar um nomograma com os parâmetros mais 

representativos a partir do classificador selecionado. 

 

Nessa etapa utilizou-se o software "R", aplicando a biblioteca "RMS" para realizar a 

criação do nomograma proposto. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Inicialmente serão apresentados os dados geométricos e geomecânicos da rampa 

de acesso 7-8 BAL utilizados na análise a título de ilustração dos dados coletados. 

 

Destaca-se que foi necessário desconsiderar pontos que não apresentaram 

resultado em algum parâmetro/ variável, pois gera incompatibilidade com o algoritmo 

utilizado na análise. Esses dados faltantes são denominados “missing values”, sendo 

assim o ponto 33 da rampa 9 - 11 FGS e o ponto 11 da rampa 11 - 12 SERR foram 

descartados da análise. 

 

 

4.1 DADOS GEOMÉTRICOS 

 

Os dados geométricos analisados nas rampas de acesso foram: largura, altura, 

direção e maior vão, como mostrado no Quadro 7. 

 

Quadro 7 - Dados geométricos da rampa 7 - 8 BAL. 

Local Largura (m) Altura (m) Direção (º) Maior vão (m) 

P 1 5,73 4,97 340 5,73 

P 2 6,68 5,34 50 6,68 

P 3 5,67 5,53 75 5,67 

P 4 4,99 4,32 75 4,99 

P 5 5,01 5,59 75 5,59 

P 6 5,09 5,67 75 5,67 

P 7 5,32 4,87 75 5,32 

P 8 6,23 4,76 75 6,23 

Fonte: Arquivo pessoal. 
 

As 9 rampas de acesso analisadas são detalhadas no Anexo A. 

 

Os dados referentes aos 197 locais (pontos) caracterizados em cada rampa de 

acesso são apresentados no Anexo B. 
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As dimensões das escavações (largura e altura) foram definidas pela equipe da mina 

com base nas características do corpo mineral e dos equipamentos, e o maior vão 

foi determinado como sendo a maior dimensão, analisando os valores da largura e 

da altura. 

 

Os dados de direção das escavações nos pontos foram obtidos pela equipe de 

mecânica de rochas da mina utilizando o equipamento inclinômetro. 

 

 

4.2 PARÂMETROS GEOMECÂNICOS 

 

Através de caracterização in situ e ensaios em laboratório, realizados pela equipe de 

mecânica de rochas da mina, pode-se obter os tipos de rocha, as características das 

descontinuidades, a orientação (azimute do mergulho e mergulho), cada parâmetro 

das classificações “Rock Mass Rating” (índice RMR) de Bieniawski e da classificação 

“Tunneling Quality Index” (índice Q) de Barton e a ocorrência ou não de “quebra 

mecânica” e “capelamento”. 

 

Primeiramente foram obtidas as características do tipo de rocha e orientação da 

descontinuidade principal (azimute do mergulho e mergulho), como mostrado no 

Quadro 8. 

 

Quadro 8 - Local de análise, tipo de rocha, azimute do mergulho da foliação 

principal e mergulho da foliação principal referente a rampa 7 - 8 BAL. 

LOCAL 
TIPO DE 
ROCHA 

AZIMUTE DO 
MERGULHO DA 

FOLIAÇÃO 
PRINCIPAL (º) 

MERGULHO DA 
FOLIAÇÃO 

PRINCIPAL (º) 

P 1 Grafita Xisto 165 46 

P 2 Grafita Xisto 122 50 

P 3 Grafita Xisto 148 42 

P 4 Grafita Xisto 120 40 

P 5 Grafita Xisto 150 30 

P 6 Grafita Xisto 163 30 

P 7 Grafita Xisto 162 35 

P 8 Grafita Xisto 170 21 

Fonte: Arquivo pessoal. 
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Em seguida, foram identificadas as características das descontinuidades, como 

mostrado no Quadro 9. 

 

Quadro 9 - Quantidade de foliações totais, quantidade de famílias de fraturas 

sistemáticas e fraturas esparsas referentes à rampa 7 - 8 BAL. 

LOCAL 
QUANTIDADE 

DE FOLIAÇÕES 
TOTAIS 

QUANTIDADE DE 
FAMÍLIAS DE 
FRATURAS 

SISTEMÁTICAS 

QUANTIDADE DE 
FRATURAS 
ESPARSAS 

P 1 1 2 0 

P 2 1 2 0 

P 3 1 2 0 

P 4 1 2 0 

P 5 1 2 0 

P 6 1 2 0 

P 7 1 2 0 

P 8 1 1 0 

Fonte: Arquivo pessoal. 
 

Em seguida, foram obtidos os parâmetros da classificação “Rock Mass Rating” 

(RMR) de Bieniawski. 

 

Primeiramente em relação às condições das descontinuidades, considerando a 

persistência (PE), abertura (AB), rugosidade (RG), preenchimento (PR) e alteração 

(AL), como mostrado no Quadro 10. 

 

Quadro 10 - Parâmetros característicos da condição das descontinuidades 

referentes à rampa 7 - 8 BAL segundo a classificação de Bieniawski. 

Local PE AB RG PR AL 

P 1 0 6 1 6 6 

P 2 0 6 1 6 6 

P 3 0 6 1 6 6 

P 4 0 6 1 6 6 

P 5 0 6 1 6 6 

P 6 0 6 1 6 6 

P 7 0 6 1 6 6 

P 8 0 6 1 6 6 

Fonte: Arquivo pessoal. 
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Na sequência, em relação à resistência à compressão uniaxial (UCS), espaçamento 

médio das descontinuidades (EMD) e índice de designação da qualidade da rocha 

(RQD), como mostrado no Quadro 11. 

 

Quadro 11 - Parâmetros relativos à classificação geomecânica de Bieniawski 

referentes à rampa 7 - 8 BAL. 

Local UCS EMD RQD 

P 1 7 8 84 

P 2 7 8 84 

P 3 7 8 88 

P 4 7 8 81 

P 5 7 8 81 

P 6 7 8 81 

P 7 7 8 81 

P 8 7 8 81 

Fonte: Arquivo pessoal. 
 

Utilizou-se o mesmo valor do índice de designação da qualidade da rocha (RQD) 

para aplicação nas classificações de Barton e de Bieniawski. 

 

O fluxo de água na mina não é medido por isso o parâmetro índice das condições 

hidrogeológicas foi desconsiderado nas análises (condição seca). 

 

O índice de classificação do maciço rochoso (RMR) é uma combinação dos 

parâmetros da classificação do maciço rochoso, pelo método de Bieniawski, por isso 

optou-se por utilizar somente os parâmetros desconsiderando o resultado final do 

índice RMR. 

 

Em seguida, foram obtidos os parâmetros da classificação do maciço rochoso pelo 

método de Barton. 

 

Primeiramente o grau de fraturamento do maciço (Jn), grau de rugosidade das 

descontinuidades (Jr), grau de alteração das paredes (Ja) e o estado de tensão in 

situ (SRF), como mostrado no Quadro 12. 
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Quadro 12 - Parâmetros relativos à classificação geomecânica de Barton referentes 

à rampa 7 - 8 BAL. 

Local Jn Jr Ja SRF 

P 1 9 1,5 0,75 5 

P 2 9 1,5 0,75 5 

P 3 9 1,5 0,75 5 

P 4 9 1,5 0,75 5 

P 5 9 1,5 0,75 5 

P 6 9 1,5 0,75 5 

P 7 9 1,5 0,75 5 

P 8 9 1,5 0,75 5 

Fonte: Arquivo pessoal. 
 

Em seguida, foram obtidos os três aspectos relativos ao maciço rochoso propostos 

por Barton, ou seja, a relação do tamanho do bloco (RTB), a relação da rugosidade 

de atrito (RRA) e as tensões totais (TT), como mostrado no Quadro 13. 

 

O índice de qualidade de túneis (Q) é uma combinação dos parâmetros da 

classificação do maciço rochoso, pelo método de Barton, por isso optou-se por 

utilizar somente os parâmetros desconsiderando o resultado final do índice Q. 

 

Quadro 13 - Parâmetros dos três aspectos relativos ao maciço rochoso propostos 

por Barton referentes à rampa 7 - 8 BAL. 

Local RTB RRA TT 

P 1 9,4 2,0 0,2 

P 2 9,4 2,0 0,2 

P 3 9,8 2,0 0,2 

P 4 9,0 2,0 0,2 

P 5 9,0 2,0 0,2 

P 6 9,0 2,0 0,2 

P 7 9,0 2,0 0,2 

P 8 9,0 2,0 0,2 

Fonte: Arquivo pessoal. 
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4.3 LOCAIS COM PROBLEMAS DE ESTABILIDADE 

 

De acordo com os levantamentos realizados pela equipe de mecânica de rochas da 

mina há ocorrência do mecanismo de ruptura de controle estrutural (vide item 

2.3.3.2) na mina Cuiabá. 

 

As estruturas geológicas presentes na mina, como as vergências de dobras, falhas 

de empurrão e estrias de falha, favorecem a ocorrência de planos de anisotropia 

fazendo com que a direção das tensões coincida com a orientação dos planos de 

descontinuidades (vide item 2.3.3.2). 

 

A ocorrência de determinado tipo rocha considerando a direção da escavação em 

relação a direção da tensão principal favorecem a ocorrência de quebra mecânica e/ 

ou capelamento (vide item 2.3.3.3, Figura 14). 

 

Os locais de ocorrência dos problemas geomecânicos foram identificados com base 

nos relatórios de avaliação geomecânica do FOG (Fall of Ground) ou local de queda 

de blocos. Como esses problemas ocorrem mais intensamente nas rampas de 

acesso, o foco neste estudo foi colocado sobre essas rampas, como mostrado na 

Figura 26. 
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Figura 26 - Evolução da ocorrência de problemas geomecânicos e localização da 

desarticulação nas rampas do nível 11 do corpo mineral Balancão entre 2007 e 

2014. 

 
Fonte: AngloGold Ashanti (2014). 

 

As regiões identificadas com evidência de quebra mecânica e capelamento ao longo 

do mapeamento das rampas são apresentadas no Anexo A. 

 

Analisando os 197 locais caracterizados verificou-se que há ocorrência de "quebra 

mecânica" em 84 e "capelamento" em 29 pontos. 

 

Enquanto que não há ocorrência de "quebra mecânica" em 113 pontos e 

"capelamento" em 168 pontos. 

 

Verifica-se também que há locais em que ocorrem os dois tipos de problemas. 

 

Os locais caracterizados em cada rampa de acesso são detalhados no Anexo B. 
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4.4 ANÁLISE DA INDEPENDÊNCIA DAS VARIÁVEIS 

 

A análise da independência das variáveis foi realizada utilizando a inferência 

estatística clássica com foco nas técnicas de intervalo de confiança e teste de 

hipóteses. 

 

A variável tipo de rocha (TR) foi desconsiderada nessa análise, pois trata-se de uma 

variável qualitativa. 

 

A técnica do intervalo de confiança sobre a média foi aplicada sobre cada variável 

considerando a ocorrência ou não de ruptura (quebra mecânica e capelamento), de 

modo a identificar quais parâmetros são disjuntos e quais são sobrepostos, 

considerando um grau de confiança de 95%. 

 

Para poder analisar se os parâmetros são disjuntos ou sobrepostos foram 

determinados os limites superiores e inferiores dos valores dos parâmetros, 

considerando a situação em que ocorre o problema de estabilidade e a situação em 

que não ocorre o problema de estabilidade. 

 

Em seguida, foi verificado se os intervalos se divergiam ou se acontecia a 

sobreposição, sendo que caso acontecesse a divergência dos intervalos considerou-

se que os parâmetros são disjuntos e caso acontecesse a sobreposição considerou-

se que os parâmetros são sobrepostos. 

 

“Parâmetros disjuntos” indicam que a variável apresenta capacidade discriminante, 

segregando assim a “ocorrência” e “não ocorrência” do problema de estabilidade. 

 

“Parâmetros sobrepostos” indicam que a variável não apresenta capacidade 

discriminante, ou seja, não pode ser utilizada para identificar a ocorrência do 

problema de estabilidade. 

 

As análises que apresentam valores–p (p value) abaixo de 0,05 correspondem a 

parâmetros disjuntos, sendo atribuída a cor cinza escuro, enquanto que as análises 

que apresentam resultados acima desse valor correspondem a parâmetros 
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sobrepostos, sendo atribuída a cor cinza claro para a ocorrência de quebra 

mecânica, como mostrado no Quadro 14. 

 

Quadro 14 - Nível de influência dos parâmetros considerando intervalos de 

confiança e teste de hipótese para a ocorrência de quebra mecânica. 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

As variáveis são definidas como: AMF: azimute do mergulho da foliação principal, 

MFP: mergulho da foliação principal, QFP: quantidade de foliações principais, QFS: 

quantidade de famílias de fraturas sistemáticas, QFE: quantidade de fraturas 

esparsas, UCS: resistência à compressão uniaxial, EMD: espaçamento médio das 

descontinuidades, RQD: índice de designação da qualidade da rocha, PE: 

persistência, AB: abertura, RG: rugosidade, PR: preenchimento, AL: alteração, Jn: 

grau de fraturamento do maciço, Jr: grau de rugosidade das descontinuidades, Ja: 

grau de alteração das paredes, SRF: estado de tensão in situ, RTB: relação do 

tamanho dos blocos, RRA: relação da rugosidade de atrito, TT: tensões totais, LES: 

largura da escavação, AE: altura da escavação, DE: direção e MV: maior vão. 
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Considerando o Quadro 14 observa-se que os parâmetros que estão mais 

relacionados à ocorrência do problema de estabilidade “quebra mecânica” são: 

quantidade de famílias de fraturas sistemáticas (QFS), quantidade de fraturas 

esparsas (QFE), espaçamento médio das descontinuidades (EMD), índice de 

designação da qualidade da rocha (RQD), Preenchimento (PR), estado de tensão in 

situ (SRF) e tensões totais (TT). 

 

A análise para o problema de estabilidade “capelamento” é apresentada no apêndice 

A e o quadro 15 sumariza os resultados obtidos considerando os dois problemas de 

estabilidade. 

 

Quadro 15 - Parâmetros relacionados à ocorrência de “quebra mecânica” e 

“capelamento”. 

QUEBRA MECÂNICA CAPELAMENTO 

QFS QFS 

QFE QFE 

EMD (m) EMD (m) 

RQD (%) RQD (%) 

SRF SRF 

TT TT 

PR - 

- UCS (MPa) 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Os parâmetros relacionados a ambos os problemas de estabilidade são: quantidade 

de famílias de fraturas sistemáticas (QFS), quantidade de fraturas esparsas (QFE), 

espaçamento médio das descontinuidades (EMD), índice de designação da 

qualidade da rocha (RQD), estado de tensão in situ (SRF) e tensões totais (TT). 

 

Considerando as técnicas de intervalo de confiança e teste de hipóteses verifica-se 

que o parâmetro preenchimento (PR) se relaciona somente ao problema “quebra 

mecânica” enquanto o parâmetro resistência à compressão uniaxial (UCS) se 

relaciona somente ao problema “capelamento”. Desta forma os parâmetros PR e 

UCS podem ser utilizados para distinguir a ocorrência de um ou outro problema de 

estabilidade. 
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4.5 ANÁLISE DOS COMPONENTES PRINCIPAIS E ALGORITMO RELIEF 

 

A etapa anterior permitiu a identificação dos parâmetros que individualmente se 

relacionam aos problemas de estabilidade, mas não permitiu a identificação de 

correlações internas entre estes parâmetros, nem a automatização do processo de 

previsão dos problemas, o que será feito por meio de técnicas de reconhecimento 

de padrões. 

 

Para executar o processo de reconhecimento de padrões, utilizou-se a análise dos 

componentes principais como método de extração de características (vide item 

2.5.1) e o algoritmo Relief como método de seleção de características (vide item 

2.5.2). 

 

A seleção do método com o melhor desempenho (análise de componentes principais 

(PCA) ou algoritmo Relief) foi feita aplicando-se um teste de hipóteses para avaliar 

se a média de desempenho dos resultados aplicando-se o PCA era igual a média de 

desempenho dos resultados aplicando-se o Relief considerando um nível de 

significância de 99%, ou seja, o método que apresentou valor-p acima de 0,01 foi 

considerado como aprovado no teste de hipótese. 

 

O teste de hipótese identificou que o algoritmo Relief apresentou um melhor 

desempenho em relação à análise dos componentes principais, sendo, portanto, o 

método selecionado na pesquisa para a diminuição da quantidade de variáveis 

analisadas, ou seja, a redução da dimensionalidade do problema. 

 

A vantagem de se utilizar o algoritmo Relief é que este diminui a dimensionalidade 

do problema pela redução da quantidade de suas variáveis, mantendo apenas as 

com maior relevância. A análise dos componentes principais, por outro lado, gera 

novas variáveis que são composições lineares das variáveis originais do problema 

sem informar diretamente a relevância dessas variáveis originais. 
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4.5.1 Variável “tipo de rocha” 

 

O parâmetro “tipo de rocha” corresponde a uma variável qualitativa nominal. Esse 

parâmetro indica uma qualidade, uma categoria ou uma classe, sendo assim o 

parâmetro tipo de rocha foi transformado em valores qualitativos que definem as 

classes de tipos de rocha, como mostrado no Quadro 16. 

 

Quadro 16 - Variável “tipo de rocha”. 

CLASSE TIPO DE ROCHA 

1 MANX 

2 CL XISTO 

3 Grafita Xisto 

4 Sericita-plagioclásio-quartzo-carbonato xisto - X2Cl 

5 Sericita-plagioclásio-quartzo-carbonato xisto sulfetado - X2Cl/XS 

6 Clorita-tremolita-plagioclásio-epidoto-quartzo-carbonato xisto - Manx 

7 Sericita-plagioclásio-quartzo-carbonato xisto- X2Cl/Manx 

8 Carbonato-sericita-clorita-quartzo xisto - Man 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

4.5.2 Aplicação do algoritmo Relief 

 

Neste item são apresentados os resultados da análise realizada utilizando o 

algoritmo Relief, o método escolhido para a etapa de seleção de características (vide 

item 2.5.2). 

 

A análise utilizando o algoritmo Relief foi realizada considerando os 197 locais 

(pontos) caracterizados e as 25 variáveis buscando a determinação da relevância 

dos atributos em relação à ocorrência ou não de pelo menos um dos problemas de 

estabilidade (quebra mecânica e capelamento). 

 

A análise acontece segundo as seguintes etapas: 

 

 Escolhe-se um conjunto de dados rotulados, ou seja, dados em que foi definido 

previamente a ocorrência ou não de problema de estabilidade (atribuindo 1 

quando ocorre pelo menos um dos problemas e 0 caso não ocorre nenhum). 
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 Para cada elemento do conjunto, o método identifica os vizinhos mais próximos 

da mesma classe (nearhit) e os vizinhos mais próximos das outras classes 

(nearmiss) e 

 

 Calcula-se o peso da variável considerando a distância euclidiana entre cada 

instância e o nearhit, e a distância euclidiana entre cada instância e o nearmiss. 

 

Utilizando-se o método Relief obteve-se o peso de cada variável, como mostrado no 

Quadro 17.  

 

Quadro 17 - Peso de cada variável a partir do método Relief. 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

A primeira coluna indica a variável ou atributo analisado considerando que alguns 

são numéricos (N) e outros categóricos (C), enquanto a segunda coluna indica 

graficamente o peso de cada variável para a ocorrência dos problemas. 

 

Maiores valores do peso indicam que a variável é mais significativa para indicar a 

ocorrência de problemas de estabilidade, assim optou-se por selecionar os 5 

parâmetros mais influentes: Estado de tensão in situ (SRF), Tipo de Rocha (TR), 

Tensões Totais (TT), Quantidade de Fraturas Esparsas (QFE) e grau de rugosidade 

das descontinuidades (Jr). 
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4.6 ANÁLISE DA DEPENDÊNCIA DOS PARÂMETROS UTILIZANDO 

CLASSIFICADORES 

 

A análise da dependência dos parâmetros foi realizada utilizando a teoria do 

aprendizado automatizado com foco em reconhecimento de padrões por meio da 

aplicação de classificadores. 

 

4.6.1 Incorporação dos parâmetros nos classificadores 

 

Os classificadores são utilizados para predizer a ocorrência de um evento com base 

na análise de dados previamente classificados em determinadas classes (vide item 

2.5.3). 

 

Os classificadores utilizados nesta pesquisa são binários, ou seja, consideram que 

os dados estão classificados em uma das duas classes possíveis. Por isso, para 

analisar os dados foi necessário realizar uma etapa de pré-processamento, 

agrupando as informações. 

 

Nessa etapa, os problemas de estabilidade “quebra mecânica” e “capelamento” 

foram agrupados em um grupo denominado “ruptura”, atribuindo assim, no algoritmo, 

o valor 1 quando ocorre pelo menos um dos problemas e 0 quando não ocorre 

nenhum. 

 

Através de um conjunto de dados de treinamento previamente classificado nas 

classes de interesse, pode-se utilizar algoritmos que encontrem padrões nos dados 

e que permitam categorizar outros dados (dados de teste) que não estão rotulados 

(vide item 2.4.2). 

 

Ao verificar os locais em que acontecem ou não os problemas de estabilidades e 

correlacionar essa informação com cada parâmetro estabelece uma relação entre a 

ocorrência do problema com as variáveis. Seguindo essa premissa verifica que a 

incorporação dos classificadores pode ser realizada através de um aprendizado 

supervisionado. 
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Ao analisar a distribuição de probabilidade dos dados verificou-se que a maioria dos 

parâmetros não apresentou distribuição normal sendo assim trata-se de dados não 

paramétricos. 

 

Foram definidos classificadores com base nos métodos: Redes Bayesianas (vide 

item 2.5.4), Redes Neurais Artificiais (vide item 2.5.5) e Máquina de Vetores de 

Suporte (vide item 2.5.6). 

 

O classificador de Redes Bayesianas utilizou a “validação cruzada k-fold" para a 

partição aleatória e proporcional do conjunto de dados em subconjuntos mutuamente 

exclusivos para serem usados na estimação dos parâmetros do modelo (dados de 

treinamento) e na validação do modelo (dados de teste). 

 

O classificador de Redes Neurais Artificiais utilizou duas camadas intermediárias 

com 5 neurônios em cada uma e taxa de aprendizado de 0,1. Além disso, utilizou 

como método de treinamento, o método de retropropagação dos erros (error 

backpropagation). 

 

Foram definidos 4 classificadores de Máquina de Vetores de Suporte com a 

utilização dos tipos de Kernel, linear, polinomial, radial e sigmoide, com variação nos 

seguintes parâmetros: custo (variando entre 0,01, 0,5, 1 e 10), grau (variando entre 

0,01, 1 e 2), gama (variando entre 0,01, 1, 2 e 10) e coeficiente 0 (variando entre 

0,01, 0,05, 2 e 3). 

 

Cada conjunto de dados foi utilizado, separadamente, nos classificadores de Redes 

Bayesianas, Redes Neurais Artificiais e Máquina de Vetores de Suporte (SVM), 

permitindo assim a verificação da eficiência de cada classificador. 

 

4.6.2 Comparação entre os classificadores 

 

A eficiência de cada classificador (Redes Bayesianas, Redes Neurais e Máquina de 

Vetores de Suporte) foi analisada por meio da curva característica de operação do 

receptor (ROC) (vide item 2.6.2). 
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A análise da curva característica de operação do receptor foi realizada considerando 

a eficiência do classificador para determinar a ocorrência dos problemas de 

estabilidade considerando a relação entre a sensibilidade e a especificidade, ou seja, 

quanto mais próxima a curva da lateral superior esquerda (ponto 0;1), melhor é o 

poder de classificação, pois nessa região a fração de verdadeiros positivos é 

significativamente superior à de falsos positivo. 

 

No gráfico, o traço pontilhado indica a divisão entre as zonas de representatividade 

e de aleatoriedade da classificação, sendo que quanto mais acima do traço 

pontilhado mais representativo é o classificador em relação ao modelo e quanto mais 

abaixo da linha, tem-se um indicativo de aleatoriedade na representação dos dados, 

como mostrado na Figura 27. 

 

Figura 27 - Curva ROC para os seis classificadores. 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Analisando o gráfico da curva ROC para os seis classificadores verifica-se que as 

curvas dos classificadores Redes Neurais Artificiais e Máquina de vetores de suporte 

usando Kernel sigmoide (SVM_sigmoide) indicaram resultados próximos da 

aleatoriedade. Sendo assim, conclui-se que esses métodos não são adequados para 
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realizar a classificação desses dados. As curvas dos classificadores Máquinas de 

Vetores de Suporte utilizando Kernel radial (SVM_radial) e linear (SVM_linear) 

indicaram resultados melhores que os dois métodos anteriores, enquanto os 

classificadores Redes Bayesianas e Máquina de Vetores de Suporte utilizando 

Kernel polinomial (SVM_polinomial) apresentaram resultados próximos e mais 

eficientes, com destaque para os classificadores Redes Bayesianas que apresentou 

o melhor resultado. 

 

A título de verificação, utilizou-se o classificador Redes Bayesianas com as 5 

variáveis de entrada: estado de tensão in situ (SRF), tipo de rocha (TR), tensões 

totais (TT), quantidade de fraturas esparsas (QFE) e grau de rugosidade das 

descontinuidades (Jr) para a classificação de uma amostra de dados em diferentes 

rampas de acesso da mina Cuiabá, como mostrado no Quadro 18. 

 

Quadro 18 - Aplicação do classificador de Redes Bayesianas para analisar uma 

amostra de dados em diferentes rampas de acesso da mina Cuiabá. 

Rampa Ponto TR SRF TT QFE Jr 
Análise do 

resultado do 
classificador 

11 – 12 FGS P 14 8 15 0,07 1 2 VP 

11 – 12 SERR P 12 8 15 0,07 2 1 VP 

7 – 8 P 12 2 5 0,2 0 1 VN 

7 – 8 P 20 1 5 0,2 0 1 VN 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Nesta amostra de dados é sabido previamente que nas rampas 11 – 12 FGS e 11 – 

12 SERR ocorreu problema de ruptura enquanto na rampa 7 – 8 não ocorreu. 

 

Através do Quadro 18 verifica-se que o classificador foi eficiente na análise do 

conjunto de dados da amostra, pois indicou corretamente a configuração dos 

atributos que é favorável para a indicação da ocorrência do problema de estabilidade, 

verdadeiro positivo (VP), e a configuração que indica desfavorabilidade para a 

ocorrência do problema, verdadeiro negativo (VN). 

 

A partir do classificador Redes Bayesianas foi possível a construção de um 

nomograma para permitir a determinação da susceptibilidade de uma escavação à 
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ocorrência de problemas mecânicos, que está associada ao grau de pertinência às 

classes "ocorre problema mecânico" e "não ocorre problema mecânico", como 

mostrado na Figura 28. 

 

 

4.7 NOMOGRAMA 

 

O nomograma escolhido na pesquisa é composto das seguintes partes: 

- Em cima representa a pontuação, ou seja, os pontos atribuídos para cada variável 

de acordo com o seu valor; 

- Na esquerda estão representadas as variáveis analisadas; 

- Na direita estão representados todos os valores das variáveis; e 

- Embaixo representa o somatório dos pontos e a probabilidade. 

 

A análise da ocorrência do problema de estabilidade em uma escavação utilizando 

o nomograma desenvolvido é feita por meio das seguintes etapas: 

 

- A partir do valor de cada variável traça-se uma linha vertical até a régua superior 

para identificar a sua pontuação relativa, ou seja, a quantidade de pontos 

correspondente; 

 

- Após obter a pontuação de cada variável soma-se todos os valores obtidos; e 

 

- Com a pontuação total, encontra-se na régua inferior a susceptibilidade da 

escavação à ocorrência de problemas mecânicos. 
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Figura 28 - Nomograma para o classificador Redes Bayesianas considerando as 

cinco variáveis ótimas obtidas através do Relief. 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

O método desenvolvido na pesquisa tem a grande vantagem de ser simples e rápido 

de ser aplicado nas novas áreas a serem escavadas na mina Cuiabá, podendo 

também ser utilizado em outras minas desde que as variáveis adequadas sejam 

identificadas e um novo classificador seja treinado. 

 

Para a aplicação do método pela equipe do setor de Mecânica de Rochas da mina é 

necessário determinar os 5 parâmetros, aplicar o nomograma e a partir do índice de 

susceptibilidade da escavação à problemas de estabilidade, verificar se é necessário 

definir medidas de controle ou não. 

 

O método foi apresentado à empresa de mineração e o setor de Mecânica de Rochas 

está estudando a sua implementação na mina Cuiabá.  
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5 CONCLUSÕES 

 

Esta pesquisa assumiu como objetivo utilizar técnicas de reconhecimento de 

padrões provenientes da análise estatística multivariada e da teoria do aprendizado 

automatizado para analisar os parâmetros condicionantes dos problemas de 

estabilidade: o capelamento (“buckling”) e a quebra mecânica (“breakout”), nas 

rampas de acesso às galerias de uma mina subterrânea de ouro brasileira. 

 

A análise estatística multivariada considerou a aplicação de intervalos de confiança 

para a média dos parâmetros e teste de hipóteses para a diferença entre as médias, 

ambos com 95% de confiança. 

 

A análise permitiu identificar quais parâmetros são disjuntos (a variável apresenta 

capacidade discriminante) e quais são sobrepostos (a variável não apresenta 

capacidade discriminante) para a identificação dos problemas de estabilidade. 

 

Pode-se verificar que os parâmetros que influenciam ambos problemas de 

estabilidade são: quantidade de famílias de fraturas sistemáticas (QFS), quantidade 

de fraturas esparsas (QFE), espaçamento médio das descontinuidades (EMD), 

índice de designação da qualidade da rocha (RQD), estado de tensão in situ (SRF) 

e tensões totais (TT). 

 

Considerando as análises realizadas através da análise estatística multivariada, 

pode-se identificar que o parâmetro preenchimento (PR) influencia somente o 

problema “quebra mecânica” enquanto o parâmetro resistência à compressão 

uniaxial (UCS) influencia somente o problema “capelamento”. 

 

A identificação das variáveis mais significativas foi feita por meio da análise de 

componentes principais (PCA) e do algoritmo Relief. O método Relief apresentou 

melhor desempenho sendo, portanto, o método incorporado na pesquisa para a 

diminuição da quantidade de variáveis analisadas. 

 

Através da aplicação do algoritmo Relief foram determinadas as 5 variáveis que mais 

influenciam no problema de estabilidade: Estado de tensão in situ (SRF), Tipo de 
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Rocha (TR), Tensões Totais (TT), Quantidade de Fraturas Esparsas (QFE) e grau 

de rugosidade das descontinuidades (Jr). 

 

A aplicação da teoria do aprendizado automatizado foi realizada utilizando os 

classificadores Redes Bayesianas, Redes Neurais Artificiais e Máquina de Vetores 

de Suporte (utilizando os kernel linear, sigmoide, radial e polinomial). 

 

A técnica utilizada para analisar a eficiência dos classificadores foi a curva 

característica de operação do receptor (ROC). O classificador identificado como mais 

eficiente foi o de Redes Bayesianas. 

 

A partir do classificador selecionado construiu-se um nomograma que pode ser 

aplicado para analisar a condição de estabilidade das escavações na mina de ouro. 

 

O nomograma pode ser aplicado em campo, é representativo da situação atual da 

mina e pode ser aplicado em outras áreas tendendo a prever melhor a ocorrência de 

rupturas da mina. 

 

Conclui-se assim, que os objetivos propostos inicialmente foram alcançados.  
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6 LIMITAÇÕES E SUGESTÕES DE MELHORIAS 

 

Ao realizar essa pesquisa pode-se verificar que a quantidade de dados influência 

bastante na eficiência do modelo. Devido a limitação de pontos coletados foram 

utilizados 197 amostras para cada uma das 26 variáveis (incluindo os locais em que 

ocorrem os problemas), ou seja, uma relação de 1:7,6 (variável: amostra), no 

entanto, alguns autores sugerem que essa relação deve ser de 1:30 para que o 

modelo seja mais representativo.  

 

Nessa pesquisa foram utilizados os softwares “Python” e “R” para realizar a 

incorporação de três classificadores (Redes Bayesianas, Redes Neurais Artificiais e 

Máquina de Vetores de Suporte) na análise dos dados. Devido a gama de 

possibilidades, como sugestão, podem ser utilizados outros classificadores para 

analisar os dados. 

 

A partir da análise da distribuição de probabilidade dos dados verificou que os dados 

da amostra apresentam comportamento não paramétrico, sendo assim caso 

incorpore novos classificadores, para essa amostra de dados, o ideal é que sejam 

utilizados classificadores não paramétricos. 

 

Seguindo a metodologia proposta é possível incorporar outros softwares e outros 

classificadores para que sejam analisados outros problemas da mina. 
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ANEXO A 

MAPEAMENTO GEOTÉCNICO DA MINA CUIABA  
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Figura 29 - Mapeamento geotécnico da Rampa 7 - 8. 

 
Fonte: AngloGold Ashanti (2014). 

 

Figura 30 - Mapeamento geotécnico da Rampa 7 – 8 BAL. 

 
Fonte: AngloGold Ashanti (2014). 
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Figura 31 - Mapeamento geotécnico da Rampa 08 – 09. 

 
Fonte: AngloGold Ashanti (2014). 

 

 

Figura 32 - Mapeamento geotécnico da Rampa 9 – 11 SERR. 

 
Fonte: AngloGold Ashanti (2014).  
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Figura 33 - Mapeamento geotécnico da Rampa 9 – 11 FGS. 

 
Fonte: AngloGold Ashanti (2014). 

 

Figura 34 - Mapeamento geotécnico da Rampa 12 – 13 SERR. 

 
Fonte: AngloGold Ashanti (2014). 
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Figura 35 - Mapeamento geotécnico da Rampa 12 – 13 FGS. 

 
Fonte: AngloGold Ashanti (2014). 
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ANEXO B 

PARÂMETROS GEOMECÂNICOS, GEOMÉTRICOS E DE PROJETOS DE 

ENGENHARIA DAS RAMPAS DE ESTUDOS   
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Quadro 19 – Parâmetros relativos às tensões e descontinuidades da Rampa 7 – 8. 

LE TR AMF (º) MFP (º) QFP QFS QFE 

P 1 MANX 148 40 2 1 0 

P 2 MANX 154 35 1 2 0 

P 3 MANX 138 42 1 2 0 

P 4 MANX 154 42 1 2 0 

P 5 MANX 138 24 1 2 0 

P 6 MANX 190 35 1 2 0 

P 7 MANX 170 35 1 2 0 

P 8 MANX 143 46 1 2 0 

P 9 MANX 126 49 2 1 0 

P 10 MANX 190 30 1 2 0 

P 11 MANX 175 45 1 2 0 

P 12 CL XISTO 160 35 1 2 0 

P 13 CL XISTO 165 43 1 3 0 

P 14 CL XISTO 177 50 1 3 0 

P 15 CL XISTO 156 39 1 2 0 

P 16 CL XISTO 150 35 1 2 0 

P 17 MANX 165 60 1 2 0 

P 18 MANX 150 35 1 2 0 

P 19 CL XISTO 170 40 1 2 0 

P 20 MANX 175 42 1 2 0 

P 21 MANX 170 34 1 2 0 

P 22 MANX 133 34 1 2 0 

P 23 MANX 174 37 1 2 0 

P 24 MANX 172 30 1 2 0 

P 25 MANX 157 30 1 2 0 

P 26 MANX 160 25 1 2 0 

P 27 MANX 155 35 1 2 0 

Fonte: Arquivo pessoal. 
 
Notas: LE: local do ensaio, TR: tipo de rocha, AMF: azimute do mergulho da foliação 
principal, MFP: mergulho da foliação principal, QFP: quantidade de foliações 
principais, QFS: quantidade de famílias de fraturas sistemáticas e QFE: quantidade 
de fraturas esparsas. 
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Quadro 20 - Parâmetros relativos à classificação geomecânica de Bieniawski da 
Rampa 7 – 8. 

UCS (MPa) EMD (m) RQD (%) PE (m) AB (m) RG PR AL 

7,0 8 91 0 6 3 6 6 

7,0 10 94 0 6 3 6 6 

7,0 10 94 0 6 3 6 6 

7,0 10 91 0 6 3 6 6 

7,0 10 91 0 6 3 6 6 

7,0 8 84 0 6 3 6 6 

7,0 10 94 0 6 3 6 6 

7,0 10 94 0 6 3 6 6 

7,0 10 94 0 6 3 6 6 

7,0 10 94 0 6 3 6 6 

7,0 8 88 0 6 3 6 6 

7,0 8 84 0 6 1 6 6 

7,0 8 88 0 6 1 6 6 

7,0 10 91 0 6 1 6 6 

7,0 10 91 0 6 1 6 6 

7,0 10 94 0 6 1 6 6 

7,0 10 94 0 6 3 6 6 

7,0 10 94 0 6 3 6 6 

7,0 10 94 0 6 1 6 6 

7,0 10 91 0 6 1 6 6 

7,0 10 91 0 6 1 6 6 

7,0 10 94 0 6 1 6 6 

7,0 10 94 0 6 1 6 6 

7,0 10 94 0 6 3 6 6 

7,0 10 94 0 6 3 6 6 

7,0 10 94 0 6 3 6 6 

7,0 10 91 0 6 3 6 6 

Fonte: Arquivo pessoal. 
 
Notas: UCS: resistência à compressão uniaxial, EMD: espaçamento médio das 
descontinuidades, RQD: índice de designação da qualidade da rocha, PE: 
persistência, AB: abertura, RG: rugosidade, PR: preenchimento e AL: alteração. 
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Quadro 21 - Parâmetros relativos à classificação geomecânica de Barton da 
Rampa 7 – 8. 

Jn Jr Ja SRF RTB RRA TT 

4 1,50 0,75 5 22,7 2,0 0,2 

9 1,50 0,75 5 10,4 2,0 0,2 

6 1,50 0,75 5 15,6 2,0 0,2 

9 1,50 0,75 5 10,1 2,0 0,2 

9 1,50 0,75 5 10,1 2,0 0,2 

6 1,50 0,75 5 14,1 2,0 0,2 

9 1,50 0,75 5 10,4 2,0 0,2 

9 1,50 0,75 5 10,4 2,0 0,2 

6 1,50 0,75 5 15,6 2,0 0,2 

6 1,50 0,75 5 15,6 2,0 0,2 

6 1,50 0,75 5 14,6 2,0 0,2 

9 1,00 0,75 5 9,4 1,3 0,2 

6 1,00 0,75 5 14,6 1,3 0,2 

6 1,00 0,75 5 15,2 1,3 0,2 

6 1,00 0,75 5 15,2 1,3 0,2 

4 1,00 0,75 5 23,5 1,3 0,2 

6 1,50 0,75 5 15,6 2,0 0,2 

9 1,50 0,75 5 10,4 2,0 0,2 

9 1,00 0,75 5 10,4 1,3 0,2 

9 1,00 0,75 5 10,1 1,3 0,2 

9 1,00 0,75 5 10,1 1,3 0,2 

9 1,00 0,75 5 10,4 1,3 0,2 

9 1,00 0,75 5 10,4 1,3 0,2 

6 1,50 0,75 5 15,6 2,0 0,2 

6 1,50 0,75 5 15,6 2,0 0,2 

9 1,50 0,75 5 10,4 2,0 0,2 

9 1,50 0,75 5 10,1 2,0 0,2 

Fonte: Arquivo pessoal. 
 
Notas: Jn: grau de fraturamento do maciço, Jr: grau de rugosidade das 
descontinuidades, Ja: grau de alteração das paredes, SRF: fator de redução das 
tensões, RTB: relação do tamanho dos blocos, RRA: relação da rugosidade de atrito 
e TT: tensões totais. 
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Quadro 22 - Parâmetros dimensionais e problemas geomecânicos da Rampa 7 – 8. 

LES (m) AE (m) DE (º) MV (m) QM CM OR 

6,05 3,90 205 6 0 0 0 

5,58 5,30 160 6 0 0 0 

6,65 5,50 190 7 0 0 0 

5,38 5,43 195 5 0 0 0 

5,56 5,90 164 6 0 0 0 

5,27 5,03 174 5 0 0 0 

5,75 4,94 175 6 0 0 0 

5,05 4,03 175 5 0 0 0 

5,14 5,02 177 5 0 0 0 

4,68 4,28 230 5 0 0 0 

5,39 4,40 245 5 0 0 0 

5,61 4,03 105 6 0 0 0 

5,47 4,56 330 5 0 0 0 

5,1 5,05 280 5 0 0 0 

4,87 4,50 220 5 0 0 0 

5,35 4,41 170 5 0 0 0 

5,16 5,04 130 5 0 0 0 

5,03 4,45 90 5 0 0 0 

6,1 5,04 90 6 0 0 0 

5,25 4,81 90 5 0 0 0 

5,01 4,11 90 5 0 0 0 

5,4 4,48 90 5 0 0 0 

5,41 4,51 90 5 0 0 0 

5,2 4,94 90 5 0 0 0 

4,91 4,51 90 5 0 0 0 

5,5 4,10 90 6 0 0 0 

5,8 3,90 90 6 0 0 0 

Fonte: Arquivo pessoal. 
 
Notas: LES: largura da escavação, AE: altura da escavação, DE: direção da 
escavação, MV: maior vão da escavação, QM: ocorrência (1) ou não (0) de “Quebra 
mecânica”, CM: ocorrência (1) ou não (0) de “Capelamento” e OR: ocorrência (1) ou 
não (0) de ruptura. 
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Quadro 23 - Parâmetros relativos às descontinuidades da Rampa 7 – 8 BAL. 

LE TR AMF (º) MFP (º) QFP QFS QFE 

P 1 Grafita-Xisto 165,0 46,0 1 2 0 

P 2 Grafita-Xisto 122,0 50,0 1 2 0 

P 3 Grafita-Xisto 148,0 42,0 1 2 0 

P 4 Grafita-Xisto 120,0 40,0 1 2 0 

P 5 Grafita-Xisto 150,0 30,0 1 2 0 

P 6 Grafita-Xisto 163,0 30,0 1 2 0 

P 7 Grafita-Xisto 162,0 35,0 1 2 0 

P 8 Grafita-Xisto 170,0 21,0 1 1 0 

Fonte: Arquivo pessoal. 
 
Notas: LE: local do ensaio, TR: tipo de rocha, AMF: azimute do mergulho da foliação 
principal, MFP: mergulho da foliação principal, QFP: quantidade de foliações 
principais, QFS: quantidade de famílias de fraturas sistemáticas e QFE: quantidade 
de fraturas esparsas. 
 

Quadro 24 - Parâmetros relativos à classificação geomecânica de Bieniawski da 
Rampa 7 – 8 BAL. 

UCS (MPa) EMD (m) RQD (%) PE (m) AB (m) RG PR AL 

7,0 8,0 84,4 0,0 6,0 1,0 6,0 6,0 

7,0 8,0 84,4 0,0 6,0 1,0 6,0 6,0 

7,0 8,0 87,8 0,0 6,0 1,0 6,0 6,0 

7,0 8,0 80,9 0,0 6,0 1,0 6,0 6,0 

7,0 8,0 80,9 0,0 6,0 1,0 6,0 6,0 

7,0 8,0 80,9 0,0 6,0 1,0 6,0 6,0 

7,0 8,0 80,9 0,0 6,0 1,0 6,0 6,0 

7,0 8,0 80,9 0,0 6,0 1,0 6,0 6,0 

Fonte: Arquivo pessoal. 
 
Notas: UCS: resistência à compressão uniaxial, EMD: espaçamento médio das 
descontinuidades, RQD: índice de designação da qualidade da rocha, PE: 
persistência, AB: abertura, RG: rugosidade, PR: preenchimento e AL: alteração. 
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Quadro 25 - Parâmetros relativos à classificação geomecânica de Barton da 
Rampa 7 – 8 BAL. 

Jn Jr Ja SRF RTB RRA TT 

9,0 1,5 0,8 5,0 9,4 2,0 0,2 

9,0 1,5 0,8 5,0 9,4 2,0 0,2 

9,0 1,5 0,8 5,0 9,8 2,0 0,2 

9,0 1,5 0,8 5,0 9,0 2,0 0,2 

9,0 1,5 0,8 5,0 9,0 2,0 0,2 

9,0 1,5 0,8 5,0 9,0 2,0 0,2 

9,0 1,5 0,8 5,0 9,0 2,0 0,2 

9,0 1,5 0,8 5,0 9,0 2,0 0,2 

Fonte: Arquivo pessoal. 
 
Notas: Jn: grau de fraturamento do maciço, Jr: grau de rugosidade das 
descontinuidades, Ja: grau de alteração das paredes, SRF: fator de redução das 
tensões, RTB: relação do tamanho dos blocos, RRA: relação da rugosidade de atrito 
e TT: tensões totais. 
 
 
Quadro 26 - Parâmetros dimensionais e problemas geomecânicos da Rampa 7 – 8 

BAL. 

LES (m) AE (m) DE (º) MV (m) QM CM OR 

5,7 5,0 340,0 5,7 0 0 0 

6,7 5,3 50,0 6,7 0 0 0 

5,7 5,5 75,0 5,7 0 0 0 

5,0 4,3 75,0 5,0 0 0 0 

5,0 5,6 75,0 5,6 0 0 0 

5,1 5,7 75,0 5,7 0 0 0 

5,3 4,9 75,0 5,3 0 0 0 

6,2 4,8 75,0 6,2 0 0 0 

Fonte: Arquivo pessoal. 
 
Notas: LES: largura da escavação, AE: altura da escavação, DE: direção da 

escavação, MV: maior vão da escavação, QM: ocorrência (1) ou não (0) de “Quebra 

mecânica”, CM: ocorrência (1) ou não (0) de “Capelamento” e OR: ocorrência (1) ou 

não (0) de ruptura.  
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Quadro 27 - Parâmetros relativos às descontinuidades da Rampa 8 – 9. 

LE TR AMF (º) MFP (º) QFP QFS QFE 

P 1 SPQC-X2Cl 167,0 18,0 2 2 0 

P 2 SPQC-X2Cl 174,0 75,0 2 2 0 

P 3 SPQC-X2Cl 166,0 38,0 1 2 1 

P 4 SPQC-X2Cl 146,0 20,0 2 2 1 

P 5 SPQC-X2Cl 188,0 38,0 2 2 1 

P 6 SPQC-X2Cl 177,0 32,0 1 2 1 

P 7 SPQC-X2Cl 168,0 38,0 2 1 1 

P 8 SPQC-X2Cl 178,0 30,0 2 2 1 

P 9 SPQC-X2Cl 168,0 40,0 2 2 1 

P 10 SPQC-X2Cl 176,0 41,0 2 1 1 

P 11 SPQC-X2Cl 157,0 35,0 2 1 2 

P 12 SPQC-X2Cl 151,0 48,0 1 1 1 

P 13 SPQC-X2Cl 185,0 38,0 1 1 1 

P 14 SPQC-X2Cl 166,0 34,0 2 0 1 

P 15 SPQC-X2Cl 140,0 20,0 2 1 1 

P 16 SPQC-X2Cl 176,0 42,0 1 1 1 

P 17 SPQC-X2Cl 163,0 41,0 2 1 1 

P 18 SPQC-X2Cl 184,0 34,0 2 1 0 

P 19 SPQC-X2Cl 168,0 38,0 2 1 0 

P 20 SPQC-X2Cl 126,0 34,0 1 1 0 

P 21 SPQC-X2Cl 132,0 26,0 1 1 0 

Fonte: Arquivo pessoal. 
 
Notas: LE: local do ensaio, TR: tipo de rocha, AMF: azimute do mergulho da foliação 
principal, MFP: mergulho da foliação principal, QFP: quantidade de foliações 
principais, QFS: quantidade de famílias de fraturas sistemáticas, QFE: quantidade 
de fraturas esparsas e SPQC-X2Cl: Sericita-plagioclásio-quartzo-carbonato xisto - 
X2Cl. 
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Quadro 28 - Parâmetros relativos à classificação geomecânica de Bieniawski da 
Rampa 8 – 9. 

UCS (MPa) EMD (m) RQD (%) PE (m) AB (m) RG PR AL 

7,0 8,0 85,0 1,0 6,0 3,0 6,0 5,0 

7,0 8,0 80,0 1,0 6,0 3,0 6,0 5,0 

7,0 8,0 85,0 1,0 6,0 5,0 4,0 6,0 

7,0 8,0 75,0 1,0 6,0 5,0 6,0 6,0 

7,0 8,0 75,0 1,0 6,0 3,0 6,0 5,0 

7,0 8,0 75,0 1,0 6,0 3,0 6,0 6,0 

7,0 8,0 75,0 1,0 6,0 5,0 6,0 6,0 

7,0 8,0 80,0 1,0 6,0 5,0 4,0 6,0 

7,0 5,0 80,0 1,0 6,0 3,0 6,0 6,0 

7,0 8,0 80,0 1,0 6,0 3,0 6,0 6,0 

7,0 5,0 75,0 1,0 5,0 3,0 2,0 5,0 

7,0 5,0 80,0 1,0 5,0 3,0 2,0 5,0 

7,0 5,0 85,0 1,0 6,0 1,0 6,0 6,0 

7,0 5,0 85,0 1,0 6,0 1,0 6,0 6,0 

7,0 5,0 75,0 1,0 6,0 3,0 6,0 6,0 

7,0 5,0 85,0 2,0 6,0 3,0 6,0 6,0 

7,0 5,0 85,0 2,0 6,0 3,0 6,0 6,0 

7,0 5,0 90,0 2,0 6,0 3,0 6,0 6,0 

7,0 5,0 85,0 2,0 6,0 3,0 6,0 6,0 

7,0 5,0 85,0 2,0 6,0 3,0 6,0 6,0 

7,0 5,0 85,0 2,0 6,0 3,0 6,0 6,0 

Fonte: Arquivo pessoal. 
 
Notas: UCS: resistência à compressão uniaxial, EMD: espaçamento médio das 
descontinuidades, RQD: índice de designação da qualidade da rocha, PE: 
persistência, AB: abertura, RG: rugosidade, PR: preenchimento e AL: alteração. 
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Quadro 29 - Parâmetros relativos à classificação geomecânica de Barton da 
Rampa 8 – 9. 

Jn Jr Ja SRF RTB RRA TT 

6,0 1,5 0,8 15,0 14,2 2,0 0,1 

6,0 1,5 0,8 15,0 13,3 2,0 0,1 

9,0 1,5 0,8 15,0 9,4 2,0 0,1 

6,0 1,5 0,8 15,0 12,5 2,0 0,1 

6,0 1,5 0,8 15,0 12,5 2,0 0,1 

9,0 1,5 1,0 15,0 8,3 1,5 0,1 

6,0 1,5 0,8 15,0 12,5 2,0 0,1 

9,0 3,0 0,8 15,0 8,9 4,0 0,1 

6,0 3,0 1,0 15,0 13,3 3,0 0,1 

6,0 3,0 1,0 15,0 13,3 3,0 0,1 

6,0 2,0 1,0 15,0 12,5 0,5 0,1 

6,0 2,0 1,0 15,0 13,3 0,5 0,1 

4,0 1,0 0,8 15,0 21,3 1,3 0,1 

4,0 1,0 0,8 15,0 21,3 1,3 0,1 

6,0 1,0 0,8 15,0 12,5 1,3 0,1 

6,0 3,0 0,8 15,0 14,2 4,0 0,1 

6,0 3,0 0,8 15,0 14,2 4,0 0,1 

6,0 3,0 0,8 15,0 15,0 4,0 0,1 

6,0 3,0 1,0 15,0 14,2 3,0 0,1 

6,0 3,0 1,0 15,0 14,2 3,0 0,1 

6,0 3,0 1,0 15,0 14,2 3,0 0,1 

Fonte: Arquivo pessoal. 
 
Notas: Jn: grau de fraturamento do maciço, Jr: grau de rugosidade das 
descontinuidades, Ja: grau de alteração das paredes, SRF: fator de redução das 
tensões, RTB: relação do tamanho dos blocos, RRA: relação da rugosidade de atrito 
e TT: tensões totais. 
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Quadro 30 - Parâmetros dimensionais e problemas geomecânicos da Rampa 8 – 9. 

LES (m) AE (m) DE (º) MV (m) QM CM OR 

5,8 4,6 135,0 5,8 1 0 1 

5,1 3,8 72,0 5,1 1 0 1 

5,5 5,4 38,0 5,5 1 0 1 

5,6 4,3 70,0 5,6 1 0 1 

5,1 4,3 108,0 5,1 0 0 0 

5,8 4,5 105,0 5,8 0 0 0 

5,4 4,5 95,0 5,4 1 0 1 

5,4 4,8 103,0 5,4 1 0 1 

4,7 4,7 120,0 4,7 0 0 0 

4,2 4,2 203,0 4,2 0 0 0 

4,7 4,3 294,0 4,7 0 0 0 

5,2 4,4 333,0 5,2 1 0 1 

5,7 3,9 291,0 5,7 0 0 0 

5,1 3,7 298,0 5,1 0 0 0 

5,6 4,2 346,0 5,6 0 0 0 

5,6 5,3 116,0 5,6 0 0 0 

5,9 5,2 124,0 5,9 0 0 0 

6,1 5,5 112,0 6,1 0 0 0 

6,0 5,0 70,0 6,0 0 0 0 

5,5 5,0 44,0 5,5 0 0 0 

5,5 5,2 30,0 5,5 0 0 0 

Fonte: Arquivo pessoal. 
 
Notas: LES: largura da escavação, AE: altura da escavação, DE: direção da 

escavação, MV: maior vão da escavação, QM: ocorrência (1) ou não (0) de “Quebra 

mecânica”, CM: ocorrência (1) ou não (0) de “Capelamento” e OR: ocorrência (1) ou 

não (0) de ruptura.  
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Quadro 31 - Parâmetros relativos às descontinuidades da Rampa 9 – 10 SERR. 

LE TR AMF (º) MFP (º) QFP QFS QFE 

P 1 SPQC-X2Cl 94,0 44,0 1 0 0 

P 2 SPQC-X2Cl 154,0 32,0 2 1 1 

P 3 SPQC-X2Cl 174,0 40,0 1 2 1 

P 4 SPQC-X2Cl 185,0 40,0 1 2 2 

P 5 SPQC-X2Cl 173,0 34,0 2 0 1 

P 6 SPQC-X2Cl 184,0 38,0 2 0 2 

P 7 SPQC-X2Cl 195,0 58,0 2 1 1 

P 8 SPQC-X2Cl 78,0 30,0 2 1 1 

P 9 SPQC-X2Cl 143,0 38,0 2 1 1 

P 10 SPQC-X2Cl 154,0 28,0 2 1 1 

P 11 SPQC-X2Cl 164,0 34,0 2 1 1 

P 12 SPQC-X2Cl 152,0 25,0 2 1 1 

P 13 SPQC-X2Cl 126,0 26,0 2 1 1 

P 14 SPQC-X2Cl 135,0 29,0 2 1 2 

Fonte: Arquivo pessoal. 
 
Notas: LE: local do ensaio, TR: tipo de rocha, AMF: azimute do mergulho da foliação 
principal, MFP: mergulho da foliação principal, QFP: quantidade de foliações 
principais, QFS: quantidade de famílias de fraturas sistemáticas, QFE: quantidade 
de fraturas esparsas e SPQC-X2Cl: Sericita-plagioclásio-quartzocarbonato xisto - 
X2Cl. 
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Quadro 32 - Parâmetros relativos à classificação geomecânica de Bieniawski da 
Rampa 9 – 10 SERR. 

UCS (MPa) EMD (m) RQD (%) PE (m) AB (m) RG PR AL 

7,0 8,0 91,0 0,0 6,0 3,0 6,0 6,0 

7,0 10,0 93,8 0,0 6,0 3,0 6,0 6,0 

7,0 10,0 93,8 0,0 6,0 3,0 6,0 6,0 

7,0 10,0 91,0 0,0 6,0 3,0 6,0 6,0 

7,0 10,0 91,0 0,0 6,0 3,0 6,0 6,0 

7,0 8,0 84,4 0,0 6,0 3,0 6,0 6,0 

7,0 10,0 93,8 0,0 6,0 3,0 6,0 6,0 

7,0 10,0 93,8 0,0 6,0 3,0 6,0 6,0 

7,0 10,0 93,8 0,0 6,0 3,0 6,0 6,0 

7,0 10,0 93,8 0,0 6,0 3,0 6,0 6,0 

7,0 8,0 87,8 0,0 6,0 3,0 6,0 6,0 

7,0 8,0 84,4 0,0 6,0 1,0 6,0 6,0 

7,0 8,0 87,8 0,0 6,0 1,0 6,0 6,0 

7,0 10,0 91,0 0,0 6,0 1,0 6,0 6,0 

Fonte: Arquivo pessoal. 
 
Notas: UCS: resistência à compressão uniaxial, EMD: espaçamento médio das 
descontinuidades, RQD: índice de designação da qualidade da rocha, PE: 
persistência, AB: abertura, RG: rugosidade, PR: preenchimento e AL: alteração. 
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Quadro 33 - Parâmetros relativos à classificação geomecânica de Barton da 
Rampa 9 – 10 SERR. 

Jn Jr Ja SRF RTB RRA TT 

4,0 1,5 0,8 5,0 22,7 2,0 0,2 

9,0 1,5 0,8 5,0 10,4 2,0 0,2 

6,0 1,5 0,8 5,0 15,6 2,0 0,2 

9,0 1,5 0,8 5,0 10,1 2,0 0,2 

9,0 1,5 0,8 5,0 10,1 2,0 0,2 

6,0 1,5 0,8 5,0 14,1 2,0 0,2 

9,0 1,5 0,8 5,0 10,4 2,0 0,2 

9,0 1,5 0,8 5,0 10,4 2,0 0,2 

6,0 1,5 0,8 5,0 15,6 2,0 0,2 

6,0 1,5 0,8 5,0 15,6 2,0 0,2 

6,0 1,5 0,8 5,0 14,6 2,0 0,2 

9,0 1,0 0,8 5,0 9,4 1,3 0,2 

6,0 1,0 0,8 5,0 14,6 1,3 0,2 

6,0 1,0 0,8 5,0 15,2 1,3 0,2 

Fonte: Arquivo pessoal. 
 
Notas: Jn: grau de fraturamento do maciço, Jr: grau de rugosidade das 
descontinuidades, Ja: grau de alteração das paredes, SRF: fator de redução das 
tensões, RTB: relação do tamanho dos blocos, RRA: relação da rugosidade de atrito 
e TT: tensões totais. 
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Quadro 34 - Parâmetros dimensionais e problemas geomecânicos da Rampa 9 - 10 
SERR. 

LES (m) AE (m) DE (º) MV (m) QM CM OR 

6,1 3,9 205,0 6,1 0 0 0 

5,6 5,3 160,0 5,6 0 0 0 

6,7 5,5 190,0 6,7 0 0 0 

5,4 5,4 195,0 5,4 0 0 0 

5,6 5,9 164,0 5,9 0 0 0 

5,3 5,0 174,0 5,3 0 0 0 

5,8 4,9 175,0 5,8 0 0 0 

5,1 4,0 175,0 5,1 0 0 0 

5,1 5,0 177,0 5,1 0 0 0 

4,7 4,3 230,0 4,7 0 0 0 

5,4 4,4 245,0 5,4 0 0 0 

5,6 4,0 105,0 5,6 0 0 0 

5,5 4,6 330,0 5,5 0 0 0 

5,1 5,1 280,0 5,1 0 0 0 

Fonte: Arquivo pessoal. 
 
Notas: LES: largura da escavação, AE: altura da escavação, DE: direção da 
escavação, MV: maior vão da escavação, QM: ocorrência (1) ou não (0) de “Quebra 
mecânica”, CM: ocorrência (1) ou não (0) de “Capelamento” e OR: ocorrência (1) ou 
não (0) de ruptura. 
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Quadro 35 - Parâmetros relativos às descontinuidades da Rampa 10 – 11 SERR. 

LE TR AMF (º) MFP (º) QFP QFS QFE 

P 1 SPQC-X2Cl 169,0 42,0 1 1 1 

P 2 SPQC-X2Cl 184,0 42,0 1 2 1 

P 3 SPQC-X2Cl 151,0 27,0 2 1 1 

P 4 SPQC-X2Cl 177,0 42,0 2 1 1 

P 5 SPQC-X2Cl 148,0 28,0 3 1 2 

P 6 SPQC-X2Cl 175,0 30,0 2 1 3 

P 7 SPQC-X2Cl 188,0 42,0 1 1 1 

P 8 SPQC-X2Cl 143,0 28,0 1 1 1 

P 9 SPQC-X2Cl 165,0 30,0 2 1 1 

P 10 SPQC-X2Cl 170,0 45,0 2 1 1 

P 11 SPQC-X2Cl 176,0 42,0 2 1 1 

P 12 SPQC-X2Cl 183,0 40,0 2 1 1 

P 13 SPQC-X2Cl 182,0 38,0 3 0 2 

P 14 SPQC-X2Cl 161,0 31,0 2 1 1 

P 15 SPQC-X2Cl 118,0 28,0 2 1 1 

P 16 SPQC-X2Cl 142,0 38,0 2 1 1 

P 17 SPQC-X2Cl 127,0 26,0 2 1 1 

P 18 SPQC-X2Cl 167,0 41,0 2 1 1 

P 19 SPQC-X2Cl 151,0 39,0 2 1 1 

P 20 SPQC-X2Cl 144,0 48,0 2 1 1 

P 21 SPQC-X2Cl 180,0 34,0 2 0 1 

P 22 SPQC-X2Cl 174,0 38,0 1 2 1 

P 23 CTPE-MANX 195,0 26,0 1 1 0 

P 24 CTPE-MANX 168,0 48,0 2 2 1 

P 25 CTPE-MANX 171,0 58,0 3 0 1 

P 26 CTPE-MANX 161,0 39,0 2 0 1 

P 27 
SPQC-

X2Cl/Manx 
141,0 26,0 2 0 1 

P 28 
SPQC-

X2Cl/Manx 
135,0 34,0 2 0 1 

P 29 CSCQ-MAN 162,0 34,0 1 0 0 

Fonte: Arquivo pessoal. 
 
Notas: LE: local do ensaio, TR: tipo de rocha, AMF: azimute do mergulho da foliação 
principal, MFP: mergulho da foliação principal, QFP: quantidade de foliações 
principais, QFS: quantidade de famílias de fraturas sistemáticas, QFE: quantidade 
de fraturas esparsas, SPQC-X2Cl: Sericita-plagioclásio-quartzocarbonato xisto - 
X2Cl, CTPE-MANX: Clorita-tremolita-plagioclásio-epidotoquartzo-carbonato xisto – 
Manx e CSCQ-MAN: Carbonato-sericita-clorita-quartzo xisto – Man. 
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Quadro 36 - Parâmetros relativos à classificação geomecânica de Bieniawski da 
Rampa 10 - 11 SERR. 

UCS (MPa) EMD (m) RQD (%) PE (m) AB (m) RG PR AL 

7,0 8,0 80,0 0,0 6,0 3,0 4,0 6,0 

7,0 8,0 90,0 0,0 6,0 3,0 4,0 6,0 

7,0 8,0 90,0 0,0 5,0 3,0 4,0 5,0 

7,0 8,0 80,0 0,0 6,0 3,0 6,0 6,0 

7,0 8,0 85,0 0,0 6,0 3,0 6,0 5,0 

7,0 8,0 85,0 0,0 5,0 3,0 4,0 5,0 

7,0 8,0 85,0 0,0 6,0 3,0 6,0 6,0 

7,0 8,0 85,0 0,0 6,0 3,0 6,0 6,0 

7,0 8,0 85,0 0,0 5,0 3,0 4,0 5,0 

7,0 8,0 85,0 0,0 6,0 3,0 6,0 5,0 

7,0 10,0 85,0 0,0 5,0 3,0 4,0 5,0 

7,0 8,0 85,0 0,0 5,0 3,0 4,0 6,0 

7,0 8,0 90,0 0,0 5,0 3,0 4,0 5,0 

7,0 8,0 90,0 0,0 5,0 1,0 6,0 5,0 

7,0 8,0 90,0 0,0 6,0 3,0 6,0 5,0 

7,0 10,0 90,0 1,0 6,0 5,0 4,0 5,0 

7,0 8,0 90,0 0,0 5,0 3,0 4,0 5,0 

7,0 8,0 90,0 0,0 5,0 1,0 6,0 5,0 

7,0 10,0 90,0 0,0 4,0 3,0 2,0 6,0 

7,0 8,0 90,0 0,0 6,0 3,0 2,0 5,0 

7,0 8,0 90,0 0,0 6,0 3,0 2,0 5,0 

7,0 8,0 90,0 0,0 6,0 3,0 2,0 6,0 

7,0 10,0 95,0 1,0 6,0 5,0 2,0 6,0 

7,0 10,0 95,0 0,0 6,0 3,0 6,0 6,0 

7,0 10,0 95,0 0,0 4,0 3,0 4,0 6,0 

7,0 10,0 95,0 1,0 6,0 3,0 4,0 6,0 

7,0 10,0 90,0 1,0 6,0 3,0 4,0 6,0 

7,0 10,0 95,0 2,0 6,0 5,0 6,0 6,0 

7,0 10,0 95,0 2,0 6,0 5,0 6,0 6,0 

Fonte: Arquivo pessoal. 
 
Notas: UCS: resistência à compressão uniaxial, EMD: espaçamento médio das 
descontinuidades, RQD: índice de designação da qualidade da rocha, PE: 
persistência, AB: abertura, RG: rugosidade, PR: preenchimento e AL: alteração. 
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Quadro 37 - Parâmetros relativos à classificação geomecânica de Barton da 
Rampa 10 – 11 SERR. 

Jn Jr Ja SRF RTB RRA TT 

6,0 1,5 1,0 15,0 13,3 1,5 0,1 

9,0 1,5 1,0 15,0 10,0 1,5 0,1 

9,0 1,5 1,0 15,0 10,0 1,5 0,1 

9,0 1,5 1,0 15,0 8,9 1,5 0,1 

15,0 1,5 1,0 15,0 5,7 1,5 0,1 

15,0 1,5 1,0 15,0 5,7 1,5 0,1 

6,0 1,5 1,0 15,0 14,2 1,5 0,1 

12,0 1,5 1,0 15,0 7,1 1,5 0,1 

9,0 2,0 1,0 15,0 9,4 2,0 0,1 

9,0 1,5 1,0 15,0 9,4 1,5 0,1 

9,0 1,5 1,0 15,0 9,4 1,5 0,1 

9,0 1,5 1,0 15,0 9,4 1,5 0,1 

12,0 1,5 1,0 15,0 7,5 1,5 0,1 

12,0 1,0 1,0 15,0 7,5 1,0 0,1 

12,0 2,0 1,0 15,0 7,5 2,0 0,1 

6,0 2,0 1,0 15,0 15,0 2,0 0,1 

12,0 2,0 1,0 15,0 7,5 2,0 0,1 

12,0 1,0 1,0 15,0 7,5 1,0 0,1 

12,0 2,0 1,0 15,0 7,5 2,0 0,1 

6,0 2,0 1,0 15,0 15,0 2,0 0,1 

4,0 3,0 1,0 15,0 22,5 3,0 0,1 

12,0 1,0 1,0 15,0 7,5 1,0 0,1 

4,0 3,0 0,8 15,0 23,8 4,0 0,1 

12,0 1,0 0,8 15,0 7,9 1,3 0,1 

12,0 1,5 0,8 15,0 7,9 2,0 0,1 

6,0 2,0 0,8 15,0 15,8 2,7 0,1 

6,0 2,0 1,0 15,0 15,0 2,0 0,1 

4,0 3,0 0,8 15,0 23,8 4,0 0,1 

3,0 3,0 1,0 15,0 31,7 3,0 0,1 

Fonte: Arquivo pessoal. 
 
Notas: Jn: grau de fraturamento do maciço, Jr: grau de rugosidade das 
descontinuidades, Ja: grau de alteração das paredes, SRF: fator de redução das 
tensões, RTB: relação do tamanho dos blocos, RRA: relação da rugosidade de atrito 
e TT: tensões totais. 
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Quadro 38 - Parâmetros dimensionais e problemas geomecânicos da Rampa 10 - 
11 SERR. 

LES (m) AE (m) DE (º) MV (m) QM CM OR 

5,6 4,6 274,0 5,6 0 0 0 

5,7 5,5 274,0 5,7 0 0 0 

5,3 5,4 309,0 5,4 0 0 0 

5,1 5,1 7,0 5,1 0 0 0 

5,8 4,4 75,0 5,8 0 0 0 

5,7 4,4 135,0 5,7 1 0 1 

5,8 4,7 160,0 5,8 1 0 1 

5,6 4,8 240,0 5,6 0 0 0 

5,6 3,9 277,0 5,6 0 0 0 

5,1 4,8 348,0 5,1 0 0 0 

4,8 5,4 355,0 5,4 1 0 1 

4,9 5,0 335,0 5,0 0 0 0 

4,9 4,0 286,0 4,9 0 0 0 

5,3 4,7 261,0 5,3 0 0 0 

5,5 4,5 231,0 5,5 0 0 0 

5,5 5,2 189,0 5,5 0 0 0 

5,3 4,9 164,0 5,3 0 0 0 

5,9 4,6 133,0 5,9 0 0 0 

6,0 5,2 104,0 6,0 1 0 1 

5,0 5,1 74,0 5,1 1 0 1 

5,1 5,8 19,0 5,8 1 0 1 

5,6 5,2 15,0 5,6 1 0 1 

5,0 4,3 354,0 5,0 0 0 0 

5,6 5,8 294,0 5,8 0 0 0 

5,6 4,8 258,0 5,6 0 0 0 

6,2 5,4 266,0 6,2 0 0 0 

5,8 5,0 262,0 5,8 0 0 0 

5,8 4,8 216,0 5,8 0 0 0 

5,6 5,0 233,0 5,6 0 0 0 

Fonte: Arquivo pessoal. 
 
Notas: LES: largura da escavação, AE: altura da escavação, DE: direção da 
escavação, MV: maior vão da escavação, QM: ocorrência (1) ou não (0) de “Quebra 
mecânica”, CM: ocorrência (1) ou não (0) de “Capelamento” e OR: ocorrência (1) ou 
não (0) de ruptura. 
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Quadro 39 - Parâmetros relativos às descontinuidades da Rampa 9 - 11 FGS. 

LE TR AMF (º) MFP (º) QFP QFS QFE 

P 1 SPQC-X2Cl 168,0 48,0 1 0 1 

P 2 SPQC-X2Cl 138,0 24,0 1 1 1 

P 3 SPQC-X2Cl 142,0 34,0 2 1 0 

P 4 SPQC-X2Cl 174,0 42,0 2 1 1 

P 5 SPQC-X2Cl 157,0 25,0 1 1 1 

P 6 SPQC-X2Cl 115,0 35,0 1 0 1 

P 7 SPQC-X2Cl 155,0 38,0 1 1 2 

P 8 SPQC-X2Cl 134,0 31,0 1 2 0 

P 9 SPQC-X2Cl 165,0 38,0 1 1 1 

P 10 SPQC-X2Cl 155,0 35,0 1 0 2 

P 11 SPQC-X2Cl 156,0 27,0 1 1 2 

P 12 SPQC-X2Cl 152,0 25,0 1 1 1 

P 13 SPQC-X2Cl 126,0 26,0 1 1 1 

P 14 SPQC-X2Cl 135,0 29,0 1 1 2 

P 15 SPQC-X2Cl 92,0 24,0 1 1 2 

P 16 SPQC-X2Cl 167,0 25,0 2 0 2 

P 17 SPQC-X2Cl 134,0 33,0 2 1 1 

P 18 SPQC-X2Cl 144,0 35,0 1 2 1 

P 19 SPQC-X2Cl 146,0 36,0 1 2 1 

P 20 SPQC-X2Cl 113,0 40,0 2 1 1 

P 21 SPQC-X2Cl 164,0 45,0 1 1 1 

P 22 SPQC-X2Cl 104,0 38,0 2 1 0 

P 23 SPQC-X2Cl 115,0 28,0 2 1 1 

P 24 SPQC-X2Cl 126,0 48,0 2 1 1 

P 25 SPQC-X2Cl 104,0 34,0 1 1 1 

P 26 SPQC-X2Cl 143,0 25,0 2 1 0 

P 27 SPQC-X2Cl 184,0 28,0 1 1 1 

P 28 SPQC-X2Cl 187,0 53,0 2 1 2 

P 29 SPQC-X2Cl 185,0 48,0 1 0 2 

P 30 SPQC-X2Cl 138,0 34,0 1 1 1 

P 31 SPQC-X2Cl 175,0 36,0 1 1 1 

P 32 SPQC-X2Cl 181,0 38,0 1 1 1 

P 34 SPQC-X2Cl 166,0 37,0 2 1 1 

P 35 SPQC-X2Cl 143,0 38,0 1 1 1 

Fonte: Arquivo pessoal. 
 
Notas: LE: local do ensaio, TR: tipo de rocha, AMF: azimute do mergulho da foliação 
principal, MFP: mergulho da foliação principal, QFP: quantidade de foliações 
principais, QFS: quantidade de famílias de fraturas sistemáticas, QFE: quantidade 
de fraturas esparsas e SPQC-X2Cl: Sericita-plagioclásio-quartzocarbonato xisto - 
X2Cl. 
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Quadro 40 - Parâmetros relativos à classificação geomecânica de Bieniawski da 
Rampa 9 - 11 FGS. 

UCS (MPa) EMD (m) RQD (%) PE (m) AB (m) RG PR AL 

7,0 5,0 75,0 1,0 5,0 3,0 6,0 5,0 
7,0 5,0 70,0 1,0 5,0 3,0 6,0 5,0 

7,0 5,0 75,0 1,0 5,0 3,0 6,0 6,0 

7,0 5,0 80,0 1,0 6,0 3,0 6,0 6,0 

7,0 5,0 80,0 1,0 6,0 3,0 6,0 6,0 

7,0 8,0 85,0 1,0 6,0 5,0 6,0 6,0 

7,0 5,0 80,0 1,0 6,0 3,0 6,0 5,0 

7,0 5,0 75,0 1,0 6,0 3,0 6,0 6,0 

7,0 5,0 75,0 1,0 6,0 3,0 6,0 6,0 

7,0 5,0 80,0 1,0 6,0 3,0 6,0 6,0 

7,0 5,0 75,0 0,0 6,0 3,0 6,0 6,0 

7,0 5,0 70,0 0,0 6,0 3,0 6,0 6,0 

7,0 5,0 80,0 0,0 6,0 3,0 6,0 6,0 

7,0 5,0 75,0 0,0 6,0 3,0 6,0 6,0 

7,0 5,0 80,0 0,0 6,0 3,0 6,0 6,0 

7,0 5,0 75,0 0,0 6,0 3,0 6,0 6,0 

7,0 5,0 80,0 0,0 6,0 3,0 6,0 6,0 

7,0 5,0 90,0 0,0 6,0 3,0 6,0 6,0 

7,0 5,0 80,0 0,0 6,0 3,0 6,0 6,0 

7,0 5,0 80,0 0,0 6,0 3,0 6,0 6,0 

7,0 5,0 85,0 0,0 6,0 3,0 6,0 6,0 

7,0 5,0 80,0 0,0 6,0 3,0 6,0 6,0 

7,0 5,0 80,0 0,0 6,0 3,0 6,0 6,0 

7,0 5,0 85,0 0,0 6,0 3,0 6,0 6,0 

7,0 5,0 75,0 0,0 6,0 3,0 6,0 6,0 

7,0 5,0 80,0 0,0 6,0 3,0 6,0 6,0 

7,0 5,0 75,0 0,0 6,0 3,0 6,0 6,0 

7,0 5,0 80,0 0,0 6,0 3,0 6,0 6,0 

7,0 5,0 85,0 0,0 6,0 3,0 6,0 6,0 

7,0 5,0 85,0 1,0 6,0 3,0 4,0 6,0 

7,0 8,0 80,0 1,0 6,0 3,0 4,0 6,0 

7,0 5,0 85,0 1,0 6,0 3,0 4,0 6,0 

7,0 8,0 70,0 1,0 6,0 3,0 4,0 6,0 

7,0 8,0 75,0 1,0 6,0 3,0 4,0 6,0 

Fonte: Arquivo pessoal. 
 
Notas: UCS: resistência à compressão uniaxial, EMD: espaçamento médio das 
descontinuidades, RQD: índice de designação da qualidade da rocha, PE: 
persistência, AB: abertura, RG: rugosidade, PR: preenchimento e AL: alteração. 
 
 



 
 

 

129 

Quadro 41 - Parâmetros relativos à classificação geomecânica de Barton da 
Rampa 9 - 11 FGS. 

Jn Jr Ja SRF RTB RRA TT 

6,0 3,0 1,0 15,0 12,5 1,0 0,1 

9,0 3,0 1,0 15,0 7,8 1,0 0,1 

6,0 3,0 1,0 15,0 12,5 1,0 0,1 

4,0 2,0 1,0 15,0 20,0 2,0 0,1 

4,0 3,0 1,0 15,0 20,0 3,0 0,1 

3,0 3,0 1,0 15,0 28,3 3,0 0,1 

6,0 2,0 1,0 15,0 13,3 2,0 0,1 

6,0 2,0 1,0 15,0 12,5 2,0 0,1 

6,0 2,0 1,0 15,0 12,5 2,0 0,1 

6,0 3,0 1,0 15,0 13,3 3,0 0,1 

6,0 2,0 1,0 15,0 12,5 2,0 0,1 

6,0 2,0 1,0 15,0 11,7 2,0 0,1 

6,0 2,0 1,0 15,0 13,3 2,0 0,1 

6,0 2,0 0,8 15,0 12,5 2,7 0,1 

6,0 2,0 0,8 15,0 13,3 2,7 0,1 

6,0 3,0 0,8 15,0 12,5 4,0 0,1 

6,0 2,0 0,8 15,0 13,3 2,7 0,1 

9,0 2,0 0,8 15,0 10,0 2,7 0,1 

9,0 2,0 0,8 15,0 8,9 2,7 0,1 

6,0 3,0 0,8 15,0 13,3 4,0 0,1 

6,0 2,0 0,8 15,0 14,2 2,7 0,1 

6,0 2,0 0,8 15,0 13,3 2,7 0,1 

6,0 2,0 0,8 15,0 13,3 2,7 0,1 

6,0 2,0 0,8 15,0 14,2 2,7 0,1 

6,0 2,0 0,8 15,0 12,5 2,7 0,1 

6,0 2,0 0,8 15,0 13,3 2,7 0,1 

6,0 2,0 0,8 15,0 12,5 2,7 0,1 

6,0 3,0 0,8 15,0 13,3 4,0 0,1 

6,0 3,0 0,8 15,0 14,2 4,0 0,1 

6,0 2,0 1,0 15,0 14,2 2,0 0,1 

6,0 2,0 1,0 15,0 13,3 2,0 0,1 

6,0 2,0 1,0 15,0 14,2 2,0 0,1 

6,0 2,0 1,0 15,0 11,7 2,0 0,1 

6,0 2,0 1,0 15,0 12,5 2,0 0,1 

Fonte: Arquivo pessoal. 
 
Notas: Jn: grau de fraturamento do maciço, Jr: grau de rugosidade das 
descontinuidades, Ja: grau de alteração das paredes, SRF: fator de redução das 
tensões, RTB: relação do tamanho dos blocos, RRA: relação da rugosidade de atrito 
e TT: tensões totais. 
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Quadro 42 - Parâmetros dimensionais e problemas geomecânicos da Rampa 9 - 11 
FGS. 

LES (m) AE (m) DE (º) MV (m) QM CM OR 

5,4 4,4 142,0 5,4 0 0 0 

5,8 4,7 127,0 5,8 0 0 0 

5,0 4,3 129,0 5,0 0 0 0 

5,4 4,9 142,0 5,4 0 0 0 

5,1 4,8 137,0 5,1 0 0 0 

5,3 4,9 143,0 5,3 0 0 0 

5,8 5,6 142,0 5,8 0 0 0 

5,6 5,6 132,0 5,6 0 0 0 

5,8 5,1 136,0 5,8 1 0 1 

5,2 5,8 148,0 5,8 1 0 1 

5,9 4,9 158,0 5,9 1 0 1 

6,0 5,0 209,0 6,0 1 0 1 

4,7 4,3 205,0 4,7 1 0 1 

4,8 5,7 220,0 5,7 1 0 1 

5,2 4,6 295,0 5,2 1 0 1 

5,2 5,2 355,0 5,2 0 0 0 

5,8 5,0 25,0 5,8 1 0 1 

5,4 5,4 32,0 5,4 0 0 0 

5,3 4,7 105,0 5,3 0 0 0 

5,4 4,9 128,0 5,4 0 0 0 

5,4 5,1 135,0 5,4 0 0 0 

5,1 4,6 134,0 5,1 0 0 0 

5,4 4,7 132,0 5,4 0 0 0 

5,3 4,5 115,0 5,3 0 0 0 

5,5 4,7 40,0 5,5 0 0 0 

5,4 5,0 5,0 5,4 1 0 1 

5,8 4,6 8,0 5,8 1 0 1 

5,1 4,7 12,0 5,1 1 0 1 

6,0 4,2 9,0 6,0 1 0 1 

5,5 4,8 41,0 5,5 1 0 1 

5,9 4,5 113,0 5,9 0 0 0 

5,5 5,4 184,0 5,5 1 0 1 

5,1 4,7 164,0 5,1 1 0 1 

4,7 3,9 154,0 4,7 1 0 1 

Fonte: Arquivo pessoal. 
 
Notas: LES: largura da escavação, AE: altura da escavação, DE: direção da 
escavação, MV: maior vão da escavação, QM: ocorrência (1) ou não (0) de “Quebra 
mecânica”, CM: ocorrência (1) ou não (0) de “Capelamento” e OR: ocorrência (1) ou 
não (0) de ruptura. 
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Quadro 43 - Parâmetros relativos às descontinuidades da Rampa 11 - 12 FGS. 

LE TR AMF (º) MFP (º) QFP QFS QFE 

P 1 SPQC-X2Cl 155,0 30,0 2 0 1 

P 2 SPQC-X2Cl 142,0 26,0 2 1 2 

P 3 SPQC-X2Cl 131,0 40,0 2 1 1 

P 4 SPQC-X2Cl 152,0 339,0 1 2 1 

P 5 SPQC-X2Cl 117,0 38,0 2 1 1 

P 6 SPQC-X2Cl 93,0 42,0 1 1 1 

P 7 SPQC-X2Cl 152,0 54,0 2 0 1 

P 8 SPQC-X2Cl 141,0 43,0 2 1 1 

P 9 CSCQ-MAN 158,0 42,0 2 0 1 

P 10 CSCQ-MAN 143,0 34,0 1 1 1 

P 11 SPQC-X2Cl 123,0 36,0 2 0 1 

P 12 CSCQ-MAN 146,0 30,0 1 1 1 

P 13 SPQC-X2Cl 165,0 45,0 2 0 1 

P 14 CSCQ-MAN 138,0 50,0 2 2 1 

P 15 CSCQ-MAN 145,0 50,0 1 1 1 

P 16 CSCQ-MAN 166,0 36,0 1 2 0 

P 17 CSCQ-MAN 132,0 32,0 1 2 0 

P 18 CSCQ-MAN 144,0 31,0 1 1 1 

Fonte: Arquivo pessoal. 
 
Notas: LE: local do ensaio, TR: tipo de rocha, AMF: azimute do mergulho da foliação 
principal, MFP: mergulho da foliação principal, QFP: quantidade de foliações 
principais, QFS: quantidade de famílias de fraturas sistemáticas, QFE: quantidade 
de fraturas esparsas, SPQC-X2Cl: Sericita-plagioclásio-quartzocarbonato xisto - 
X2Cl e CSCQ-MAN: Carbonato-sericita-clorita-quartzo xisto – Man. 
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Quadro 44 - Parâmetros relativos à classificação geomecânica de Bieniawski da 
Rampa 11 - 12 FGS. 

UCS (MPa) EMD (m) RQD (%) PE (m) AB (m) RG PR AL 

7,0 5,0 70,0 0,0 6,0 3,0 4,0 6,0 

7,0 8,0 75,0 1,0 6,0 3,0 6,0 6,0 

7,0 8,0 75,0 0,0 6,0 3,0 4,0 6,0 

7,0 8,0 80,0 0,0 6,0 3,0 6,0 6,0 

7,0 8,0 85,0 1,0 6,0 3,0 6,0 6,0 

7,0 8,0 85,0 1,0 6,0 3,0 6,0 6,0 

7,0 8,0 80,0 0,0 6,0 3,0 6,0 6,0 

7,0 5,0 80,0 1,0 6,0 1,0 6,0 6,0 

7,0 8,0 80,0 1,0 6,0 3,0 6,0 6,0 

7,0 5,0 75,0 1,0 6,0 3,0 6,0 6,0 

7,0 5,0 80,0 1,0 6,0 3,0 6,0 6,0 

7,0 5,0 75,0 1,0 6,0 3,0 6,0 6,0 

7,0 8,0 80,0 1,0 6,0 3,0 6,0 6,0 

7,0 5,0 75,0 0,0 6,0 3,0 6,0 6,0 

7,0 8,0 85,0 0,0 6,0 3,0 6,0 6,0 

7,0 5,0 75,0 0,0 6,0 3,0 6,0 6,0 

7,0 5,0 80,0 1,0 6,0 3,0 6,0 6,0 

7,0 5,0 80,0 0,0 6,0 1,0 6,0 6,0 

Fonte: Arquivo pessoal. 
 
Notas: UCS: resistência à compressão uniaxial, EMD: espaçamento médio das 

descontinuidades, RQD: índice de designação da qualidade da rocha, PE: 

persistência, AB: abertura, RG: rugosidade, PR: preenchimento e AL: alteração.  
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Quadro 45 - Parâmetros relativos às classificação geomecânica de Barton da 
Rampa 11 - 12 FGS. 

Jn Jr Ja SRF RTB RRA TT 

6,0 2,0 1,0 15,0 11,7 2,0 0,1 

6,0 2,0 1,0 15,0 12,5 2,0 0,1 

9,0 2,0 1,0 15,0 8,3 2,0 0,1 

9,0 2,0 1,0 15,0 8,9 2,0 0,1 

6,0 2,0 0,8 15,0 14,2 2,7 0,1 

6,0 2,0 0,8 15,0 14,2 2,7 0,1 

6,0 2,0 0,8 15,0 13,3 2,7 0,1 

6,0 1,5 0,8 15,0 13,3 2,0 0,1 

6,0 2,0 0,8 15,0 13,3 2,7 0,1 

9,0 2,0 0,8 15,0 8,3 2,7 0,1 

3,0 2,0 0,8 15,0 26,7 2,7 0,1 

4,0 2,0 0,8 15,0 18,8 2,7 0,1 

6,0 2,0 1,0 15,0 13,3 0,4 0,1 

12,0 2,0 0,8 15,0 6,3 2,7 0,1 

6,0 2,0 0,8 15,0 14,2 2,7 0,1 

12,0 2,0 0,8 15,0 6,3 2,7 0,1 

9,0 2,0 0,8 15,0 8,9 2,7 0,1 

6,0 1,5 0,8 15,0 13,3 2,0 0,1 

Fonte: Arquivo pessoal. 
 
Notas: Jn: grau de fraturamento do maciço, Jr: grau de rugosidade das 
descontinuidades, Ja: grau de alteração das paredes, SRF: fator de redução das 
tensões, RTB: relação do tamanho dos blocos, RRA: relação da rugosidade de atrito 
e TT: tensões totais. 
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Quadro 46 - Parâmetros dimensionais e problemas geomecânicos da Rampa 11 - 
12 FGS. 

LES (m) AE (m) DE (º) MV (m) QM CM OR 

5,3 5,3 243,0 5,3 1 1 1 

5,1 4,9 63,0 5,1 1 1 1 

5,1 3,8 253,0 5,1 1 1 1 

5,2 4,6 244,0 5,2 1 0 1 

5,3 4,3 246,0 5,3 1 0 1 

7,5 3,9 186,0 7,5 0 0 0 

5,3 5,6 128,0 5,6 0 0 0 

5,4 5,2 74,0 5,4 1 1 1 

8,2 4,4 25,0 8,2 1 0 1 

5,2 5,2 34,0 5,2 1 1 1 

4,9 4,6 118,0 4,9 0 0 0 

5,4 5,9 172,0 5,9 1 1 1 

5,0 5,0 216,0 5,0 1 1 1 

5,2 4,6 236,0 5,2 1 1 1 

5,6 5,0 136,0 5,6 0 0 0 

7,5 4,7 88,0 7,5 1 0 1 

5,1 4,6 50,0 5,1 1 1 1 

5,5 5,3 56,0 5,5 1 1 1 

Fonte: Arquivo pessoal. 
 
Notas: LES: largura da escavação, AE: altura da escavação, DE: direção da 

escavação, MV: maior vão da escavação, QM: ocorrência (1) ou não (0) de “Quebra 

mecânica”, CM: ocorrência (1) ou não (0) de “Capelamento” e OR: ocorrência (1) ou 

não (0) de ruptura.  
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Quadro 47 - Parâmetros relativos às descontinuidades da Rampa 11 - 12 SERR. 

LE TR AMF (º) MFP (º) QFP QFS QFE 

P 1 SPQC-X2Cl 155,0 30,0 2 0 1 

P 2 SPQC-X2Cl 142,0 26,0 2 1 2 

P 3 SPQC-X2Cl 131,0 40,0 2 1 1 

P 4 SPQC-X2Cl 152,0 339,0 1 2 1 

P 5 SPQC-X2Cl 117,0 38,0 2 1 1 

P 6 SPQC-X2Cl 93,0 42,0 1 1 1 

P 7 SPQC-X2Cl 152,0 54,0 2 0 1 

P 8 SPQC-X2Cl 141,0 43,0 2 1 1 

P 9 CSCQ-MAN 158,0 42,0 2 0 1 

P 10 CSCQ-MAN 143,0 34,0 1 1 1 

P 12 CSCQ-MAN 146,0 30,0 1 1 1 

P 13 SPQC-X2Cl 165,0 45,0 2 0 1 

P 14 CSCQ-MAN 138,0 50,0 2 2 1 

P 15 CSCQ-MAN 145,0 50,0 1 1 1 

Fonte: Arquivo pessoal. 
 
Notas: LE: local do ensaio, TR: tipo de rocha, AMF: azimute do mergulho da foliação 
principal, MFP: mergulho da foliação principal, QFP: quantidade de foliações 
principais, QFS: quantidade de famílias de fraturas sistemáticas, QFE: quantidade 
de fraturas esparsas, SPQC-X2Cl: Sericita-plagioclásio-quartzocarbonato xisto - 
X2Cl e CSCQ-MAN: Carbonato-sericita-clorita-quartzo xisto – Man. 
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Quadro 48 - Parâmetros relativos à classificação geomecânica de Bieniawski da 
Rampa 11 - 12 SERR. 

UCS (MPa) EMD (m) RQD (%) PE (m) AB (m) RG PR AL 

7,0 8,0 95,0 0,0 6,0 3,0 4,0 6,0 

7,0 8,0 95,0 1,0 6,0 3,0 4,0 6,0 

7,0 8,0 95,0 0,0 6,0 1,0 4,0 6,0 

7,0 8,0 95,0 0,0 6,0 3,0 4,0 6,0 

7,0 10,0 95,0 2,0 6,0 5,0 4,0 6,0 

7,0 10,0 95,0 2,0 6,0 5,0 4,0 6,0 

7,0 8,0 95,0 1,0 6,0 3,0 4,0 6,0 

7,0 8,0 95,0 0,0 6,0 1,0 6,0 6,0 

7,0 8,0 95,0 0,0 6,0 1,0 6,0 6,0 

7,0 10,0 95,0 2,0 6,0 5,0 4,0 6,0 

7,0 8,0 95,0 0,0 6,0 1,0 6,0 6,0 

7,0 8,0 95,0 0,0 6,0 3,0 6,0 6,0 

7,0 10,0 95,0 0,0 6,0 3,0 6,0 6,0 

7,0 8,0 95,0 0,0 6,0 3,0 6,0 6,0 

Fonte: Arquivo pessoal. 
 
Notas: UCS: resistência à compressão uniaxial, EMD: espaçamento médio das 

descontinuidades, RQD: índice de designação da qualidade da rocha, PE: 

persistência, AB: abertura, RG: rugosidade, PR: preenchimento e AL: alteração.  
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Quadro 49 - Parâmetros relativos à classificação geomecânica de Barton da 
Rampa 11 - 12 SERR. 

Jn Jr Ja SRF RTB RRA TT 

12,0 1,5 0,8 15,0 7,9 2,0 0,1 

6,0 3,0 0,8 15,0 15,8 4,0 0,1 

12,0 1,0 1,0 15,0 7,9 0,3 0,1 

12,0 2,0 0,8 15,0 7,9 2,7 0,1 

4,0 1,5 0,8 15,0 23,8 2,0 0,1 

4,0 3,0 0,8 15,0 23,8 4,0 0,1 

12,0 1,5 0,8 15,0 7,9 2,0 0,1 

12,0 1,5 1,0 15,0 7,9 1,5 0,1 

9,0 1,5 0,8 15,0 10,6 2,0 0,1 

4,0 1,5 0,8 15,0 23,8 2,0 0,1 

12,0 1,0 0,8 15,0 7,9 1,3 0,1 

6,0 1,5 0,8 15,0 15,8 2,0 0,1 

12,0 1,5 0,8 15,0 7,9 2,0 0,1 

9,0 2,0 0,8 15,0 10,6 2,7 0,1 

Fonte: Arquivo pessoal. 
 
Notas: Jn: grau de fraturamento do maciço, Jr: grau de rugosidade das 
descontinuidades, Ja: grau de alteração das paredes, SRF: fator de redução das 
tensões, RTB: relação do tamanho dos blocos, RRA: relação da rugosidade de atrito 
e TT: tensões totais. 
  



 
 

 

138 

Quadro 50 - Parâmetros dimensionais e problemas geomecânicos da Rampa 11 - 
12 SERR. 

LES (m) AE (m) DE (º) MV (m) QM CM OR 

4,9 4,6 27,0 4,9 1 0 1 

5,4 4,7 22,0 5,4 1 0 1 

6,6 5,7 327,0 6,6 1 0 1 

6,6 4,7 264,0 6,6 1 0 1 

5,7 4,4 219,0 5,7 1 0 1 

5,6 4,8 204,0 5,6 1 0 1 

5,9 5,0 169,0 5,9 1 0 1 

5,5 4,2 104,0 5,5 1 0 1 

5,6 4,5 41,0 5,6 1 0 1 

6,3 4,3 30,0 6,3 1 1 1 

5,9 4,9 310,0 5,9 1 0 1 

6,1 4,7 300,0 6,1 1 0 1 

6,1 4,7 309,0 6,1 1 1 1 

7,7 5,0 303,0 7,7 0 0 0 

Fonte: Arquivo pessoal. 
 
Notas: LES: largura da escavação, AE: altura da escavação, DE: direção da 

escavação, MV: maior vão da escavação, QM: ocorrência (1) ou não (0) de “Quebra 

mecânica”, CM: ocorrência (1) ou não (0) de “Capelamento” e OR: ocorrência (1) ou 

não (0) de ruptura.  
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Quadro 51 - Parâmetros relativos às descontinuidades da Rampa 12 - 13 SERR. 

LE TR AMF (º) MFP (º) QFP QFS QFE 

P 1 SPQC-X2Cl 184,0 41,0 3 0 2 

P 2 CTPE-MANX 164,0 39,0 3 0 2 

P 3 CTPE-MANX 186,0 27,0 3 0 2 

P 4 CTPE-MANX 136,0 38,0 3 0 2 

P 5 SPQC-X2Cl 190,0 22,0 3 0 3 

P 6 SPQC-X2Cl 162,0 40,0 3 0 2 

P 7 SPQC-X2Cl 128,0 30,0 3 0 1 

P 8 SPQC-X2Cl 152,0 31,0 3 1 2 

P 9 SPQC-X2Cl 177,0 33,0 3 1 2 

P 10 SPQC-X2Cl 168,0 39,0 3 1 2 

P 11 SPQC-X2Cl 145,0 26,0 3 2 2 

P 12 SPQC-X2Cl 151,0 32,0 4 1 1 

P 13 SPQC-X2Cl 148,0 38,0 2 2 1 

P 14 SPQC-X2Cl 171,0 39,0 2 3 1 

P 15 SPQC-X2Cl 151,0 48,0 2 2 1 

P 16 CTPE-MANX 146,0 36,0 1 2 1 

Fonte: Arquivo pessoal. 
 
Notas: LE: local do ensaio, TR: tipo de rocha, AMF: azimute do mergulho da foliação 
principal, MFP: mergulho da foliação principal, QFP: quantidade de foliações 
principais, QFS: quantidade de famílias de fraturas sistemáticas, QFE: quantidade 
de fraturas esparsas, SPQC-X2Cl: Sericita-plagioclásio-quartzocarbonato xisto - 
X2Cl e CTPE-MANX: Clorita-tremolita-plagioclásio-epidotoquartzo-carbonato xisto – 
Manx. 
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Quadro 52 - Parâmetros relativos à classificação geomecânica de Bieniawski da 
Rampa 12 - 13 SERR. 

UCS (MPa) EMD (m) RQD (%) PE (m) AB (m) RG PR AL 

7,0 8,0 95,0 0,0 5,0 3,0 4,0 6,0 

12,0 10,0 95,0 1,0 6,0 3,0 6,0 6,0 

12,0 10,0 95,0 1,0 6,0 1,0 6,0 6,0 

12,0 10,0 95,0 1,0 6,0 5,0 6,0 6,0 

7,0 8,0 90,0 1,0 6,0 1,0 6,0 5,0 

7,0 8,0 90,0 0,0 6,0 1,0 6,0 6,0 

7,0 10,0 90,0 1,0 6,0 1,0 6,0 6,0 

7,0 8,0 90,0 1,0 6,0 3,0 6,0 6,0 

7,0 8,0 90,0 1,0 6,0 3,0 6,0 6,0 

7,0 8,0 90,0 0,0 5,0 1,0 6,0 6,0 

12,0 10,0 95,0 1,0 6,0 1,0 6,0 6,0 

12,0 10,0 95,0 1,0 6,0 3,0 6,0 6,0 

12,0 8,0 95,0 0,0 6,0 3,0 6,0 6,0 

12,0 8,0 95,0 0,0 6,0 3,0 6,0 6,0 

7,0 8,0 90,0 0,0 6,0 1,0 6,0 6,0 

12,0 8,0 90,0 0,0 6,0 1,0 6,0 6,0 

Fonte: Arquivo pessoal. 
 
Notas: UCS: resistência à compressão uniaxial, EMD: espaçamento médio das 

descontinuidades, RQD: índice de designação da qualidade da rocha, PE: 

persistência, AB: abertura, RG: rugosidade, PR: preenchimento e AL: alteração.  
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Quadro 53 - Parâmetros relativos à classificação geomecânica de Barton da 
Rampa 12 - 13 SERR. 

Jn Jr Ja SRF RTB RRA TT 

12,0 2,0 0,8 15,0 7,9 2,7 0,1 

6,0 1,5 1,0 15,0 15,8 1,5 0,0 

6,0 1,5 1,0 15,0 15,8 1,5 0,1 

3,0 1,5 1,0 15,0 31,7 1,5 0,1 

6,0 2,0 1,0 15,0 15,0 2,0 0,1 

6,0 2,0 1,0 15,0 15,0 2,0 0,1 

6,0 2,0 1,0 15,0 15,0 2,0 0,1 

12,0 2,0 1,0 15,0 7,5 2,0 0,1 

9,0 1,5 1,0 15,0 10,0 1,5 0,1 

9,0 1,0 1,0 15,0 10,0 1,0 0,1 

6,0 2,0 1,0 15,0 15,8 2,0 0,1 

9,0 1,5 1,0 15,0 10,6 1,5 0,1 

9,0 1,5 1,0 15,0 10,6 1,5 0,1 

9,0 1,5 1,0 15,0 10,6 0,3 0,1 

6,0 2,0 1,0 15,0 15,0 2,0 0,1 

6,0 2,0 1,0 15,0 15,0 0,4 0,1 

Fonte: Arquivo pessoal. 
 
Notas: Jn: grau de fraturamento do maciço, Jr: grau de rugosidade das 
descontinuidades, Ja: grau de alteração das paredes, SRF: fator de redução das 
tensões, RTB: relação do tamanho dos blocos, RRA: relação da rugosidade de atrito 
e TT: tensões totais. 
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Quadro 54 - Parâmetros dimensionais e problemas geomecânicos da Rampa 12 - 
13 SERR. 

LES (m) AE (m) DE (º) MV (m) QM CM OR 

4,9 6,1 288,0 6,1 0 0 0 

6,2 4,5 229,0 6,2 0 0 0 

6,1 4,4 194,0 6,1 1 0 1 

6,5 4,5 164,0 6,5 0 0 0 

4,9 4,4 143,0 4,9 0 0 0 

6,6 4,6 102,0 6,6 0 0 0 

6,2 5,0 62,0 6,2 1 1 1 

5,9 5,3 8,0 5,9 0 0 0 

6,0 5,1 302,0 6,0 0 0 0 

5,3 4,9 289,0 5,3 0 0 0 

5,4 5,5 286,0 5,5 0 0 0 

5,7 5,3 294,0 5,7 0 0 0 

6,6 5,0 268,0 6,6 0 0 0 

5,8 4,6 202,0 5,8 0 0 0 

6,6 5,1 269,0 6,6 1 1 1 

5,8 4,6 202,0 5,8 0 0 0 

Fonte: Arquivo pessoal. 
 
Notas: LES: largura da escavação, AE: altura da escavação, DE: direção da 
escavação, MV: maior vão da escavação, QM: ocorrência (1) ou não (0) de “Quebra 
mecânica”, CM: ocorrência (1) ou não (0) de “Capelamento” e OR: ocorrência (1) ou 
não (0) de ruptura. 
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Quadro 55 - Parâmetros relativos às descontinuidades da Rampa 12 - 13 FGS. 

LE TR AMF (º) MFP (º) QFP QFS QFE 

P 1 SPQC-X2Cl 165,0 36,0 1 1 1 

P 2 SPQC-X2Cl 155,0 35,0 1 1 1 

P 3 SPQC-X2Cl 148,0 42,0 1 1 2 

P 4 SPQC-X2Cl 176,0 30,0 3 0 2 

P 5 SPQC-X2Cl 172,0 25,0 3 0 2 

P 6 SPQC-X2Cl 184,0 40,0 3 0 2 

P 7 SPQC-X2Cl 184,0 28,0 3 0 2 

P 8 SPQC-X2Cl 164,0 36,0 2 0 2 

P 9 SPQC-X2Cl 138,0 32,0 2 0 2 

P 10 SPQC-X2Cl 203,0 33,0 3 0 1 

P 11 SPQC-X2Cl 203,0 32,0 2 0 2 

P 12 SPQC-X2Cl/Manx 126,0 20,0 2 0 2 

P 13 SPQC-X2Cl 156,0 42,0 3 1 1 

P 14 SPQC-X2Cl 158,0 28,0 2 2 1 

P 15 SPQC-X2Cl 181,0 25,0 2 2 1 

P 16 SPQC-X2Cl 151,0 34,0 3 0 1 

Fonte: Arquivo pessoal. 
 
Notas: LE: local do ensaio, TR: tipo de rocha, AMF: azimute do mergulho da foliação 
principal, MFP: mergulho da foliação principal, QFP: quantidade de foliações 
principais, QFS: quantidade de famílias de fraturas sistemáticas, QFE: quantidade 
de fraturas esparsas e SPQC-X2Cl: Sericita-plagioclásio-quartzocarbonato xisto - 
X2Cl. 
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Quadro 56 - Parâmetros relativos à classificação geomecânica de Bieniawski da 
Rampa 12 - 13 FGS. 

UCS (MPa) EMD (m) RQD (%) PE (m) AB (m) RG PR AL 

7,0 5,0 80,0 0,0 6,0 3,0 6,0 6,0 

7,0 8,0 75,0 0,0 6,0 3,0 6,0 6,0 

7,0 5,0 70,0 0,0 6,0 3,0 6,0 6,0 

7,0 5,0 75,0 0,0 6,0 3,0 6,0 6,0 

7,0 5,0 70,0 0,0 6,0 3,0 6,0 6,0 

7,0 5,0 70,0 0,0 6,0 3,0 6,0 6,0 

7,0 5,0 70,0 0,0 6,0 3,0 6,0 6,0 

7,0 5,0 70,0 0,0 6,0 3,0 6,0 6,0 

7,0 5,0 75,0 1,0 6,0 3,0 6,0 6,0 

7,0 5,0 70,0 1,0 6,0 3,0 6,0 5,0 

7,0 5,0 75,0 1,0 6,0 3,0 6,0 6,0 

7,0 5,0 70,0 1,0 6,0 3,0 4,0 6,0 

7,0 5,0 75,0 0,0 6,0 3,0 4,0 6,0 

7,0 5,0 70,0 0,0 6,0 3,0 4,0 6,0 

7,0 5,0 70,0 0,0 6,0 3,0 6,0 6,0 

7,0 8,0 70,0 0,0 6,0 3,0 6,0 6,0 

Fonte: Arquivo pessoal. 
 
Notas: UCS: resistência à compressão uniaxial, EMD: espaçamento médio das 

descontinuidades, RQD: índice de designação da qualidade da rocha, PE: 

persistência, AB: abertura, RG: rugosidade, PR: preenchimento e AL: alteração.  
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Quadro 57 - Parâmetros relativos à classificação geomecânica de Barton da 
Rampa 12 - 13 FGS. 

Jn Jr Ja SRF RTB RRA TT 

6,0 2,0 1,0 15,0 13,3 2,0 0,1 

6,0 2,0 0,8 15,0 12,5 2,7 0,1 

6,0 2,0 0,8 15,0 11,7 2,7 0,1 

9,0 2,0 1,0 15,0 8,3 0,4 0,1 

6,0 2,0 1,0 15,0 11,7 0,4 0,1 

6,0 2,0 1,0 15,0 11,7 0,4 0,1 

9,0 2,0 0,8 15,0 7,8 2,7 0,1 

6,0 2,0 0,8 15,0 11,7 2,7 0,1 

6,0 2,0 0,8 15,0 12,5 2,7 0,1 

9,0 2,0 0,8 15,0 7,8 2,7 0,1 

9,0 2,0 0,8 15,0 8,3 2,7 0,1 

6,0 2,0 0,8 15,0 11,7 2,7 0,1 

9,0 2,0 0,8 15,0 8,3 2,7 0,1 

9,0 2,0 0,8 15,0 7,8 2,7 0,1 

9,0 2,0 0,8 15,0 7,8 2,7 0,1 

9,0 2,0 0,8 15,0 7,8 2,7 0,1 

Fonte: Arquivo pessoal. 
 
Notas: Jn: grau de fraturamento do maciço, Jr: grau de rugosidade das 
descontinuidades, Ja: grau de alteração das paredes, SRF: fator de redução das 
tensões, RTB: relação do tamanho dos blocos, RRA: relação da rugosidade de atrito 
e TT: tensões totais. 
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Quadro 58 - Parâmetros dimensionais da Rampa 12 - 13 FGS. 

LES (m) AE (m) DE (º) MV (m) QM CM OR 

5,2 4,2 35,0 5,2 1 1 1 

5,0 5,0 35,0 5,0 1 1 1 

4,3 5,5 32,0 5,5 1 1 1 

5,9 5,4 192,0 5,9 1 1 1 

4,6 4,6 34,0 4,6 1 1 1 

4,7 4,5 82,0 4,7 1 1 1 

5,8 5,6 118,0 5,8 1 1 1 

5,5 5,3 200,0 5,5 1 1 1 

5,6 5,4 193,0 5,6 1 1 1 

6,0 6,5 208,0 6,5 1 1 1 

5,8 5,2 202,0 5,8 1 1 1 

6,0 4,7 152,0 6,0 0 0 0 

6,2 4,4 102,0 6,2 1 0 1 

6,0 4,2 71,0 6,0 1 0 1 

5,6 4,7 25,0 5,6 1 0 1 

6,1 5,2 22,0 6,1 1 0 1 

Fonte: Arquivo pessoal. 
 
Notas: LES: largura da escavação, AE: altura da escavação, DE: direção da 
escavação, MV: maior vão da escavação, QM: ocorrência (1) ou não (0) de “Quebra 
mecânica”, CM: ocorrência (1) ou não (0) de “Capelamento” e OR: ocorrência (1) ou 
não (0) de ruptura.  
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APÊNDICE A 

NÍVEL DE INFLUÊNCIA DOS PARÂMETROS   
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Quadro 59 - Nível de influência dos parâmetros considerando o intervalo de 
confiança, o teste de hipóteses e a ocorrência de “capelamento”. 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 
 
Notas: AMF: azimute do mergulho da foliação principal, MFP: mergulho da foliação 
principal, QFP: quantidade de foliações principais, QFS: quantidade de famílias de 
fraturas sistemáticas, QFE: quantidade de fraturas esparsas, UCS: resistência à 
compressão uniaxial, EMD: espaçamento médio das descontinuidades, RQD: índice 
de designação da qualidade da rocha, PE: persistência, AB: abertura, RG: 
rugosidade, PR: preenchimento, al: alteração, Jn: grau de fraturamento do maciço, 
Jr: grau de rugosidade das descontinuidades, Ja: grau de alteração das paredes, 
SRF: estado de tensão in situ, RTB: relação do tamanho dos blocos, RRA: relação 
da rugosidade de atrito, TT: tensões totais, LES: largura da escavação, AE: altura da 
escavação e DE: direção. 


