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RESUMO 

 
 

O Módulo de Young é de suma importância como parâmetro de entrada em estudos de 

tensão-deformação no âmbito do processo dinâmico de escavação que ocorre nas cavas a 

céu aberto, e conceitualmente relaciona o nível de deformação elástica da rocha frente a 

uma determinada tensão a qual está submetida. Os módulos de elasticidade podem ser 

obtidos por ensaios laboratoriais destrutivos ou não destrutivos, podendo ser de natureza 

dinâmica ou estática em função da técnica de obtenção. O ensaio de Compressão Uniaxial 

(UCS) é um teste estático usual onde o módulo de Young é determinado por meio das 

curvas de tensão-deformação. Já o ensaio ultrassônico, de natureza dinâmica, de execução 

mais simples, prática e mais econômica, os módulos de elasticidade são determinados 

indiretamente por meio da medição das velocidades de propagação das ondas mecânicas 

e massa específica da rocha. No presente estudo foram compilados resultados de ensaios 

dinâmicos e estáticos aplicados em 86 corpos de prova que incluiu quartzito, itabirito e 

hematita e rocha básica, coletados em um site de exploração ferrífera do Quadrilátero 

Ferrífero, testados nas direções paralela, diagonal e perpendicular em relação ao plano de 

foliação, com objetivo de propor um método de correlação entre os módulos dinâmico e 

estático. Na sistemática proposta, primeiramente os dados disponíveis foram avaliados 

estatisticamente pelas medidas de tendência central e de dispersão. Em seguida foram 

propriamente correlacionados por meio da técnica de regressão (linear e não linear), sendo 

o nível de associação entre as variáveis medido pelo coeficiente de correlação e a validade 

estatística do modelo regressivo avaliado pelo teste de Fisher, segundo os seguintes 

grupos amostrais: global, por rocha e por cada direção em especifico (paralela, diagonal 

e perpendicular). As avaliações iniciais evidenciaram modelo regressivo bem ajustado e 

significante apenas para a amostra global e nas direções perpendicular do quartzito e 

diagonal do itabirito. Após a implementação de uma técnica de identificação e eliminação 

de dados espúrios, os níveis dos parâmetros estatísticos foram melhorados em geral para 

vários grupos amostrais, especialmente para o itabirito compacto, a exceção apenas da 

rocha básica que não apresentou qualquer correlação válida.  

Palavras chave: módulo de Young; Quadrilátero Ferrífero; módulo dinâmico; módulo 

estático; correlação. 
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ABSTRACT 

 

The Young's Modulus is an important input parameter in tension-strain studies within the 

dynamic excavation process that occurs in the open pit, and conceptually relates the level 

of elastic deformation of the rock to a certain tension which is submitted.  The 

deformability modules of the intact rock can be obtained by laboratory tests (destructive 

or non-destructive), and may be dynamic or static in function of the obtaining technique. 

The Uniaxial Compressive Strength (UCS) is a usual static test where the Young's 

modulus is determined by strain-strain curves. The ultrasonic assay is a dynamic test, of 

simpler, more practical and more economical execution, the moduli of elasticity is 

determined indirectly through the measurement of the propagation velocities of the 

mechanical waves and density of the rock. In the present study, results of dynamic and 

static tests were compiled on 86 test specimens that included quartzite, itabirite, hematite 

and basic rock, collected at a Ferrífero Quadrilátero Ferrífero exploration site, tested in 

parallel, diagonal and perpendicular directions in relation to foliation plan, aiming to 

propose a correlation method between the dynamic and static modules. In the systematic 

proposal, the available data were first evaluated statistically by the measures of central 

tendency and dispersion. They were then correlated by the regression technique (linear 

and non-linear), with the level of association between the variables measured by the 

correlation coefficient and the statistical validity of the regression model evaluated by 

Fisher's test, according to the following sample groups: global, by rock and by each 

direction in specific (parallel, diagonal and perpendicular). The initial evaluations showed 

a well-adjusted regressive model and significant only for the global sample and the 

perpendicular directions of the quartzite and diagonal of the itabirite. After the 

implementation of a technique of identification and elimination of spurious data, in 

general the levels of the statistical parameters were improved for several sample groups, 

especially for compact itabirite, with the exception of only basic rock that did not present 

any valid correlation. 

 

Key words: Young Modulus; Quadrilátero Ferrífero; dynamic module; static module; 

correlation. 
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CAPÍTULO 1 

 

INTRODUÇÃO 

1 INTRODUÇÃO 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

A exploração mineral na Região Central de Minas Gerais tem relevante participação na 

economia mineira desde a época colonial, momento no qual a exploração aurífera atingiu 

seu ápice. A pesquisa e a exploração mineral no estado de Minas Gerais se intensificaram 

com o surgimento de diversos polos de exploração e beneficiamento do minério de ferro 

no Quadrilátero Ferrífero, processo iniciado na década de 40. 

 

Uma das principais necessidades do empreendedor mineral é o pleno conhecimento das 

propriedades geomecânicas das diversas rochas que compõem a jazida, de tal forma a 

prever o comportamento dos maciços rochosos em termos do comportamento tensão-

deformação e da garantia da estabilidade das cavas (taludes de corte), à medida que a 

lavra avança e no período de pós-fechamento.  

 

Obviamente a falta ou insuficiência de estudos e dados geológico-geotécnicos aumenta a 

probabilidade da ocorrência de instabilizações, deformações ou rupturas que, por sua vez, 

causam prejuízos materiais (destruição de equipamentos, perda da reserva explorável, 

etc.), custos com a ‘remediação’ geotécnica das áreas instáveis e/ou mobilizadas e, num 

cenário mais crítico, a perda de vidas humanas. 

 

A necessidade do conhecimento das propriedades geomecânicas da matriz rochosa e do 

maciço rochoso torna-se cada vez mais evidente no cenário atual onde as reservas de 

minérios ricos estão cada vez mais escassas na região do Quadrilátero Ferrífero em Minas 

Gerais, exigindo a otimização da exploração do minério (redução do fator estéril/minério 

de ferro). Neste contexto, é de suma importância a redução das incertezas geológicas com 

vistas ao estabelecimento de modelos geomecânicos mais fidedignos, proposição de uma 

adequada geometrização da cava operacional minimizando a relação estéril/minério (que 

afeta o planejamento de mina) e, obviamente, um melhor conhecimento prévio das 
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propriedades e parâmetros mecânicos tanto da rocha intacta quanto do maciço rochoso, 

para balizar estudos técnicos de engenharia que assegurem a segurança dos taludes de 

escavação e avanço da mina.  

 

Nesse sentido, um importante parâmetro para a caracterização dos maciços rochosos, 

fundamental para balizar os estudos de deformação frente às tensões que são 

redistribuídas e induzidas no processo de lavra, é o chamado módulo de elasticidade ou 

módulo de Young (E), que relaciona o nível de deformação elástica da rocha frente a uma 

determinada tensão a qual está submetida. 

 

A mecânica das rochas clássica apresenta diversas formas para se determinar o módulo 

de elasticidade por meio das curvas de tensão-deformação obtida de testes de compressão 

ou tração de amostra de rochas, como por exemplo, os ensaios de compressão uniaxial. 

Não obstante, com o advento e o desenvolvimento tecnológico no estudo da resistência 

dos materiais, métodos não destrutivos foram desenvolvidos em escala de laboratório para 

a obtenção de propriedades mecânicas de maciços rochosos, como o ensaio ultrassônico, 

por exemplo, a partir do qual se pode determinar módulos de elasticidade dinâmicos por 

meio da medição das velocidades de propagação das ondas sônicas longitudinais (P) e 

transversais ou cisalhantes (S). 

 

De uma maneira geral as vantagens desses ensaios não destrutivos (ultrassônicos) em 

relação aos ensaios compressivos em rochas podem ser sintetizados nos seguintes 

aspectos: custo relativamente mais baixo; maior velocidade de execução; praticidade; 

natureza não destrutiva da metodologia e necessidade de menor rigor geométrico no 

preparo da amostra.  

 

Por outro lado, como desvantagens potenciais dos métodos não destrutivos, podem ser 

explicitadas as seguintes: os ensaios dinâmicos não fornecem diretamente os parâmetros 

de deformabilidade dos materiais na forma em que são utilizados em estudos de tensão e 

deformação, o registro permanente do teste não é facilmente obtido, exige grande 

conhecimento teórico e experiência por parte do laboratorista. 
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1.2 JUSTIFICATIVA 

 

Muito embora na literatura existam trabalhos de comparação de propriedades dinâmicas 

incluindo parâmetros estáticos de diversos materiais, são escassos estudos aplicados 

especificamente às formações ferríferas típicas das cavas do Quadrilátero Ferrífero que 

correlacionam empiricamente o módulo de elasticidade estático (extraído de ensaio de 

compressão) com o módulo de elasticidade dinâmico. Na prática o que se tem disponível 

na literatura técnica são correlações considerando diferentes materiais (rochosos ou não), 

diferentes variáveis elásticas (por exemplo: módulos de cisalhamento, coeficientes de 

Poisson) e até mesmo diferentes métodos de estimativas dos módulos de deformabilidade 

(como ensaios in situ, determinação empírica por meio do critério RMR - Rock Mass 

Rating, etc.).  

 

Uma correlação dessa natureza é muito útil no sentido que, conforme comentado 

anteriormente, a execução do ensaio ultrassônico apresenta uma série de vantagens em 

relação às técnicas destrutivas. O estabelecimento de uma curva que correlaciona o 

módulo de elasticidade estático com o módulo dinâmico baseado em uma série de ensaios 

para um determinado litotipo permitirá determinar o primeiro parâmetro à partir do 

segundo com uma simples projeção em tal curva. Ressalta-se ainda tais correlações são 

válidas no âmbito da região do Quadrilátero Ferrífero, ou seja, em rochas com as mesmas 

características aqui estudadas e que permitam extrapolação dos dados para outras minas. 

 

Do exposto, conclui-se que a proposta de um método para correlação faz-se pertinente na 

medida em que não existe de forma consolidada na literatura técnica algum método para 

a determinação do módulo de elasticidade estático a partir de ensaios ultrassônicos não 

destrutivos (módulo de elasticidade dinâmico), no âmbito dos materiais rochosos que 

compõem as minas de ferro do Quadrilátero Ferrífero de Minas Gerais.  

1.3 OBJETIVOS 

 

O objetivo geral do presente trabalho é definir uma método geral para estabelecer 

correlações entre módulos de elasticidade estáticos de rochas, estimados  por meio das 

curvas de tensão-deformação de ensaios destrutivos de compressão uniaxial, e  módulos 
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de elasticidade dinâmicos, obtidos a partir de ensaios ultrassônicos com medição das 

respectivas velocidades de propagação das ondas P e S, para algumas litologias típicas de 

uma cava inserida nos domínios do Quadrilátero Ferrífero de Minas Gerais: quartzito, 

hematita, itabirito e rocha básica. 

 

Os objetivos específicos são elencados na sequência: 

 

 levantamento e consolidação de trabalhos de diferentes autores que eventualmente 

estudaram potenciais correlações envolvendo parâmetros de elasticidade de rochas, a 

exemplo do presente projeto de pesquisa; 

 

 proposição de uma abordagem estatística completa para uma adequada aferição da 

validade e representatividade de dados coligidos para estudos correlacionais de mesma 

natureza; 

 

 estabelecimento de um banco de dados com valores de módulos de elasticidade para 

materiais rochosos típicos (hematita, itabirito, quartzito e rocha básica) do 

Quadrilátero Ferrífero/MG, fomentado à partir de dados disponibilizados por uma 

mineradora localizado nessa poligonal geográfica, oportunamente compilado sob 

tratamento estatístico adequado e que constitui uma fonte básica de informações para 

estudos e projetos futuros. 

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

A estrutura desse trabalho foi dividida em seis capítulos. No presente tópico está 

apresentada, de uma forma contextualizada, a necessidade do conhecimento prévio e mais 

assertivo das propriedades mecânicas das rochas (incluindo os módulos de elasticidade) 

que, para a definição dos parâmetros elásticos, incluem os métodos estáticos (destrutivos) 

e dinâmicos (não destrutivos). 

 

No Capítulo 2, são descritos os métodos mais usuais para a estimativa dos módulos de 

deformabilidade em campo e em laboratório, com ênfase particular e de maior 

abrangência nas técnicas adotadas no âmbito deste trabalho de pesquisa: Ensaio de 

Compressão Uniaxial (UCS) e Ensaio Ultrassônico. No escopo desta abordagem, são 

apresentadas as bases da normatização vigente, bem como as variáveis e as condições 
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intrínsecas tanto ao material quanto ao método em si que podem impactar nos resultados 

obtidos. 

 

O Capítulo 3 contempla inicialmente uma breve exposição da área estudada e das 

litologias aqui utilizadas, apresentando-se a seguir as etapas experimentais de 

determinação experimental do módulo de Young (estático e dinâmico), incluindo-se 

procedimentos de amostragem, arranjos experimentais adotados, planilhas de dados com 

a consolidação dos resultados e estudos estatísticos descritivos (indexados por 

litologia/direção de ensaio), gráficos comparativos e correspondentes discussões das 

análises realizadas. 

 

No Capítulo 4 é apresentada a sistemática (método) em si para estabelecimento das 

correlações entre os módulos estáticos e dinâmicos para as litologias estudadas neste 

projeto de pesquisa, com ênfase nos valores dos módulos de Young estáticos obtidos nos 

ensaios de compressão uniaxial e dinâmicos obtidos por meio de ensaios ultrassônicos, e 

proposições de correlações considerando diversos grupos amostrais. 

 

Complementarmente, dada a verificação da existência de diagramas com elevada 

dispersão dos pontos em grande parte dos grupos amostrais, foi estabelecido um critério 

estatístico para identificação e eliminação de pontos ilegítimos (espúrios) e reanalisado 

todo o arcabouço de estudos de correlação e regressão sob a nova base de dados. 

 

No Capítulo 5 são apresentadas as principais conclusões do trabalho, de forma geral e 

individualizada para cada litotipo em estudo, sua validade para a prática de engenharia e 

estudos geotécnicos em minas do Quadrilátero Ferrífero, além de recomendações e 

proposições de futuros estudos no escopo da pesquisa desenvolvida. 
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CAPÍTULO 2 

 

DETERMINAÇÃO DOS MÓDULOS DE DEFORMABILIDADE DE ROCHAS 

2 MÓDULOS DE DEFORMABILIDADE DE ROCHAS 

2.1 INTRODUÇÃO 

 

A deformação pode ser definida genericamente como sendo a mudança de forma, 

orientação, volume e posição, causada pelas tensões atuantes, correspondendo a uma 

resposta mecânica complexa dos materiais às tensões aplicadas no meio, durante um 

determinado período de tempo (Timoshenko e Goodier, 1951). A deformabilidade das 

rochas pode ser entendida como a capacidade de a rocha deformar quando submetida a 

carregamentos ou descarregamentos (no caso de escavações). 

 

As deformações das rochas causam grandes preocupações em obras de engenharia em 

função da possibilidade de indução de rupturas, fraturamentos ou outros processos de 

instabilização, já que os deslocamentos excessivos e localizados (em zonas restritas do 

maciço) tendem a gerar tensões correspondentes. 

 

Entre os exemplos de estruturas geotécnicas que podem ser severamente impactadas pelas 

propriedades de elasticidade das rochas estão as barragens assentadas em uma fundação 

com litotipos que apresentam grande dissimilaridade das constantes de deformação, 

cenário no qual podem ser desenvolvidas tensões cisalhantes e de tração na região de 

interface dos maciços em virtude dos diferentes níveis de deflexão da fundação (Figura 

2.1).  

 

Na escavação de túneis o conhecimento da expansão da cavidade é de fundamental 

importância para definição da estrutura de contenção, especialmente no caso de túneis 

que trabalham pressurizados (condutos hidráulicos forçados) onde é importante conhecer 

a dinâmica de compressão/recuperação das rochas quando a pressão no seu interior é 

aumentada ou reduzida (Goodman, 1989). 
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Figura 2.1 – Tensões cisalhantes desenvolvidas em uma barragem devido às diferenças 

do módulo de Young (E1, E2 e E3) e coeficiente de Poisson (ν1, ν2 e ν3 ) das rochas que 

compõem a fundação (Goodman, 1989) 
 

 

As cavas de exploração mineral a céu aberto (open pit) é outra estrutura que realça a 

necessidade de determinação e conhecimento dos parâmetros de elasticidade das rochas. 

Segundo Read e Stacey (2009), quando se inicia o processo de lavra podem ser verificadas 

deformações elásticas no maciço rochoso como uma resposta à redução das tensões 

acarretada pelo desconfinamento da escavação, que podem se apresentar como 

movimentos que não levam às instabilizações propriamente ditas e cessam com o fim da 

operação da lavra.  

 

Os autores afirmam também que, em casos mais severos, a expansão dos taludes rochosos 

de cavas pode assumir a forma de uma deformação contínua (fluência) na qual o 

deslocamento tende a ser reduzido e constante; tal deformação pode decrescer com o 

tempo por diversos fatores (alteração da configuração geométrica do talude, redução das 

pressões freáticas, etc.) ou mesmo acelerar, caso a resistência na superfície de 

deslizamento for reduzida (alcançando os níveis residuais) ou por fatores externos, como 

a ação das chuvas por exemplo, que afetam negativamente a distribuição de tensões no 

talude levando-o a uma condição de ruptura ou colapso. 

 

Tal como outro material qualquer, a deformação da rocha está intimamente ligada aos 

módulos de elasticidade que, conjuntamente com outros fatores, regem sua resposta 

geomecânica frente ao aumento ou alívio de tensões atuantes sobre o corpo rochoso. Seja 

para a matriz rochosa ou para o domínio global do maciço rochoso, o modelo de 

comportamento que cada uma apresenta define o tipo de relação entre as tensões e 
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deformações (modelos constitutivos). 

2.2 DETERMINAÇÃO DOS MÓDULOS DE DEFORMABILIDADE DAS 

ROCHAS 

 

As leis constitutivas do comportamento tensão-deformação das rochas podem ser 

expressas para diferentes tipos de carregamentos, caracterizando, assim, diferentes 

parâmetros de deformabilidade. No caso de materiais rochosos homogêneos, elásticos e 

isotrópicos, as propriedades elásticas de deformação são as mesmas independente da 

direção considerada. A estimativa das constantes elásticas de um dado material implica o 

conhecimento prévio dos valores de pelo menos duas constantes (Obert e Duvall, 1967), 

que podem ser obtidas por diversos tipos de ensaios e testes, executados diretamente em 

campo no maciço rochoso de interesse (in situ) ou em escala laboratorial, por meio da 

extração de amostras representativas da condição da rocha em campo (amostra 

indeformada).  

 

Os métodos podem ser distinguidos como diretos ou indiretos, dependendo se a constante 

de deformabilidade, objeto de interesse, for obtida ou não por meio de outra propriedade 

da rocha ou maciço rochoso. Como exemplo de um método indireto pode-se citar a 

estimativa empírica do Módulo de Young por meio do índice de classificação do maciço 

rochoso Rock Mass Rating (Bieniawski, 1989). 

 

Os ensaios ainda podem ser caracterizados como estáticos, nos quais as constantes 

elásticas são obtidas a partir do comportamento tensão-deformação das rochas submetidas 

a procedimentos com aplicação de carga de forma gradual, induzindo uma sucessão de 

estados de equilíbrio (estados quase estáticos); ou dinâmicos, quando os módulos 

elásticos são obtidas a partir da resposta contínua e dinâmica do material a uma solicitação 

aplicada rapidamente ou de forma cíclica, a exemplo da determinação do coeficiente de 

Poisson e Módulo de Young por meio da velocidade de propagação de ondas mecânicas 

(ultrassônicas) no meio rochoso. 

 

A Tabela 2.1 apresenta uma síntese dos diversos métodos usualmente utilizados para a 

quantificação dos parâmetros de deformabilidade das rochas (estáticos ou dinâmicos; em 
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amostras de rochas ou diretamente no maciço rochoso), que serão expostos e discutidos 

na sequência, com ênfases especiais no Ensaio de Compressão Uniaxial (UCS) e no 

Ensaio Ultrassônico, utilizados no presente trabalho. 

Tabela 2.1 – Métodos para determinação de parâmetros de deformabilidade das rochas 

Método Natureza Forma Tipo de ensaio 
Elemento em 

avaliação 

Ensaio com Macaco 

Plano (Flat Jack Test) 
Estático Direto 

In situ 

(parede de galerias e 

túneis) 

Maciço rochoso 

Ensaio de Carga sobre 

Placa (Plate Bearing 

Test) 

Estático Direto 

In situ 

(nas paredes de 

galerias, túneis e 

poços) 

Maciço rochoso 

Ensaio Dilatométrico Estático Direto 

In situ 

(em furos de 

sondagem) 

Maciço rochoso 

Macaco radial Estático Direto 
In situ 

(em galerias especiais) 
Maciço rochoso 

Compressão Uniaxial Estático Direto Em amostras Matriz rochosa 

Ultrassônico Dinâmico Indireto Em amostras Maciço rochoso 

Em amostras Matriz rochosa 

Correlações com 

índices de qualidade 

das rochas 

Não 

aplicável 
Indireto Não aplicável Maciço rochoso 

 

2.2.1 Métodos Estáticos In Situ 

2.2.1.1 Ensaio de Macaco Plano (Flat Jack Test) 

 

O ensaio com macaco plano além de ser aplicado para a determinação do estado de 

tensões de maciços em campo, também pode ser convenientemente utilizado para a 

estimativa do Módulo de Young (E) em maciços compactos e contínuos, expostos em 

paredes de escavações, galerias e túneis. Segundo Goodman (1989) um grande volume 

de rocha pode ser amostrado em pressões superiores à 70 MPa utilizando macacos planos 

de aço especiais. Os resultados podem ser considerados representativos até uma 

profundidade de poucos metros no interior da superfície rochosa na qual o ensaio é 

aplicado (Vallejo, 2002). 

 

O arranjo típico do ensaio do macaco plano está apresentado na Figura 2.2. O macaco 

plano consiste de um par de placas paralelas de área variável (300 mm2 a 600 cm2) 
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soldadas nas bordas, ligado a uma bomba hidráulica por uma conexão tubular. Para iniciar 

o ensaio é necessário instalar dois pontos de referência (pino) na parede rochosa, 

perpendiculares à direção do eixo que se pretende obter o modulo elástico, e medir sua 

distância inicial d0. Com o auxílio de uma serra ou por furos consecutivos de broca é feita 

uma abertura na rocha para inserção do macaco plano, e naturalmente ocorrerá uma 

redução progressiva da distância entre os pinos de referência uma vez que a liberação dos 

esforços no maciço rochoso induz o fechamento de tal abertura, conforme ilustra o gráfico 

da Figura 2.2c.   

 

 

 

Figura 2.2 – Ensaio de Macaco Plano: (a) abertura de ensaio feita por furos de broca 

consecutivos; (b) pressurização da abertura; (c) registro de deformação x pressão 

(adaptado de Brady e Brown, 2004; Kim e Franklin, 1987) 

 
O macaco plano é então concretado no interior da abertura e pressurizado até uma pressão 

PC de tal forma que os pinos de referência retornem à distância inicial (d0), sendo 

monitorado continuamente as pressões aplicadas e as deformações produzidas, a partir 

das quais pode-se obter o módulo de deformação elástico da rocha. Além disso, a pressão 

final (PC) é considerada igual a tensão da rocha in situ (𝜎0) antes da execução da abertura 

no maciço, na direção perpendicular ao macaco plano. 

(a) (b) 

(c) 
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Brady e Brown (2004) atentam que, para a utilização dessa técnica, é necessário que o 

local de execução do ensaio deva se constituir uma superfície relativamente não 

perturbada e a rocha deve apresentar um comportamento elástico, ou seja, os 

deslocamentos induzidos pela abertura da rocha no ensaio sejam recuperáveis e os 

incrementos de tensão impostos pelo macaco permitam a recuperação das deformações. 

Nesse contexto, a aplicação dessa técnica é inviável em áreas com escavações a fogo ou 

perfuração convencional. 

 

Goodman (1989) também apresenta um arranjo de execução do ensaio com macaco plano 

para a determinação do módulo de Young (Figura 2.3), no qual também são instalados 

pinos referenciais a uma distância inicial d0 e feita uma abertura na rocha para a 

introdução de um macaco plano de comprimento 2c, cujo eixo central dista y de cada pino 

de referência (d0= 2y).  

 

 

Figura 2.3 – Esquema alternativo de ensaio com macaco plano para determinação do 

módulo de elasticidade (Goodman, 1989) 

 

Em seguida, o macaco é pressurizado a uma pressão p produzindo um deslocamento ∆y 

nos pinos referenciais. Se forem efetuados vários ciclos de carregamento, o módulo de 

elasticidade pode ser estimado com base na seguinte relação (Jaeger e Cook, 1976; apud 

Goodman, 1989), com o coeficiente de Poisson (𝜈) sendo estimado com base em dados 
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de literatura (usualmente igual a 0,25): 

 

 𝐸 =  
𝑝(2𝑐)

2∆𝑦

[
 
 
 

(1 − 𝜈)(√1 +
𝑦2

𝑐2
−

𝑦

𝑐
) +

1 + 𝜈

√1 +
𝑦2

𝑐2]
 
 
 

 (2.1) 

2.2.1.2 Carga sobre Placa (Plate-bearing Test) 

 

O Ensaio de Carga Sobre Placa consiste em uma técnica em que a deformabilidade 

elástica da rocha pode ser mensurada em campo por meio da aplicação de uma carga 

conhecida na superfície da rocha e pelo monitoramento da deformação resultante 

(Goodman, 1989).  Esse ensaio pode ser realizado em galerias e até mesmo na superfície 

do terreno, se esta for devidamente preparada para o ensaio (Figura 2.4).  

 

Figura 2.4 – Configurações típicas do Ensaio de Carga sobre placa: (a) em galeria; (b) 

em superfície (adaptado de Goodman, 1989) 

 

A região de ensaio deve ser cuidadosamente escolhida de forma tal representar o 

comportamento global da rocha de interesse. Nesse contexto, a execução em uma zona 

com rocha muito fraturada pode não corresponder à condição global da rocha. A Figura 

2.5 apresenta um arranjo alternativo para a execução do ensaio (Vallejo, 2002). 

 

(a) 

(b) 
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Figura 2.5 – Arranjo típico de ensaio de carga sobre placa em galeria (Vallejo, 2002) 

 

 

Para a execução do ensaio em galeria ou poços, a superfície da rocha deve se apresentar 

relativamente plana e nivelada com argamassa para receber as placas circulares ou 

quadradas com áreas que podem variar de 0,3 x 0,3 m a 1,0 x 1,0 m, de tal forma que o 

volume da rocha a ser afetado pelo carregamento é tão maior quanto for maior o tamanho 

da placa.  

 

Por outro lado, em maciços rochosos que envolvem a necessidade da aplicação de 

carregamentos relativamente altos (acima de 200 tf), é ideal utilizar placas menores para 

atingir mais facilmente o nível de solicitação requerido. O carregamento é aplicado por 

meio de cilindros hidráulicos ou macaco de rosca reagindo contra a parede oposta da 

galeria, e o respectivo deslocamento é monitorado usualmente por defletômetros 

instalados em uma barra referencial rígida sobre a placa, podendo ser utilizados também 

um conjunto de marcos de referência ancorados na rocha e centralizado na placa. 

 

Para a determinação do coeficiente de elasticidade, Goodman (1989) recomenda a 

utilização da seguinte relação (Timoshenko e Goodier, 1951), estabelecida a partir da 

hipótese de um maciço rochoso expresso como um meio homogêneo semi-infinito, 

constituído por um material elástico e isotrópico: 

 

 𝜛 = 
𝐶𝑝(1 − 𝜈2)𝑎

𝐸
 (2.2) 

 

Nessa formulação, ϖ é o deslocamento médio medido; C é uma constante dependente das 
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condições de fronteira (C = π/2 para placas rígidas e C = 1,70 para placas flexíveis); p é 

a pressão aplicada na placa; a é o raio da placa circular e ν é Coeficiente de Poisson a ser 

assumido para o material em avaliação. 

 

Em relação às condições de contorno expressa pela constante C, é possível perceber que 

existe uma sensível diferença no Modulo de Young (E) calculado para as diferentes 

condições de rigidez da placa. Todavia, a determinação do deslocamento em uma placa 

de apoio flexível submetida a uma pressão constante, próxima do limite, pode requerer 

mais deflectômetros que normalmente é possível acomodar no arranjo do ensaio.  

 

Uma vez que rocha seja muito dura, é mais simples tentar obter condições de 

deslocamento constantes na placa pela utilização de placas de aço espessas e um arranjo 

rígido. 

 

Para o arranjo apresentado por Valejo (2002), o módulo de Young é determinado pelas 

relações (para placas quadradas e circulares, respectivamente): 

 

 𝐸 =  
𝑞𝐿(1 − 𝜈2)

𝑧
 (2.3) 

 

 𝐸 = 
𝜋𝑞𝑑(1 − 𝜈2)

4𝑧
 (2.4) 

 

sendo: q - carga específica aplicada na placa; d e L - diâmetro e largura da placa circular 

e quadrada, respectivamente e z - deslocamento medido da placa. 

 

Embora as rochas ensaiadas em uma galeria possam não constituir um meio semi-infinito 

perfeito, as equações aqui apresentadas são frequentemente utilizadas para a 

determinação do módulo E. Segundo Goodman (1989), quando o ensaio é executado em 

rochas em condições não ideais, os deslocamentos medidos tendem a serem maiores, 

subestimando o coeficiente de elasticidade (E). O autor exemplifica tal situação com 

testes executados verticalmente em galerias que geralmente tendem a fornecer baixos 

valores de E devido a juntas de alívio que se formam no teto das mesmas. 
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O ensaio de carga sobre placa permite determinar de forma específica as deformações 

permanentes e as deformações elásticas, por meio da execução de diferentes ciclos de 

carregamento-descarregamento (Figura 2.6).  

 

 

Figura 2.6 – Exemplo de curva de carregamento-descarregamento em ensaio de carga 

sobre placa (Vallejo, 2002) 

 

Goodman (1989) apresenta duas relações adicionais, para a determinação dos módulos 

de elasticidade E no trecho de recarregamento e da deformação permanente M, expressas 

por: 

 

 𝐸 =  𝐶𝑎(1 − 𝜈2)
𝑝

𝜛𝑒𝑙𝑎𝑠
 (2.5) 

   

 𝑀 =  𝐶𝑎(1 − 𝜈2)
𝑝

𝜛 − 𝜛𝑒𝑙𝑎𝑠
 (2.6) 

 

sendo ϖelas- deslocamento médio da placa durante a fase de recarregamento até a 

aplicação da pressão p. 

 

O conhecimento da deformação permanente é importante, por exemplo, em obras de 

barragens na qual existe um valor admissível máximo para a deformação do terreno que 

será assentada a estrutura. 

2.2.1.3 Ensaio com Dilatômetro 
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Os módulos de elasticidade das rochas também podem ser determinados em furos de 

sondagem ou galerias por meio do ensaio dilatométrico, que consiste basicamente em um 

experimento no qual é introduzido no interior da perfuração um elemento flexível (sondas 

com membrana de borracha) que, uma vez pressurizado, promove uma expansão 

diametral da parede do furo. O dilatômetro de membrana flexível permite a aplicação de 

uma pressão uniformemente distribuída sobre a parede do furo, podendo ser utilizado 

também um dilatômetro rígido, como um macaco plano radial, que aplica as tensões de 

forma unidirecional. 

 

A ISRM (1987) sugere dois métodos executivos para o ensaio aplicando o dilatômetro 

flexível com ou sem medição direta da variação volumétrica (dilatação da rocha). Para o 

procedimento com monitoramento direto da variação volumétrica do furo, existem 

disponíveis vários tipos de sondas dilatométricas e a ISRM apresenta o método executivo 

baseado na célula da CSM (Colorado School of Mine), conforme ilustrado na Figura 2.7.  

 

 

 

 

 

Figura 2.7 – Ensaio com dilatômetro: (a) componentes típicos de um sistema de 

dilatômetro do tipo CSM; (b) sonda dilatométrica; (c) gráfico pressão-dilatação 

obtido no ensaio tipo CSM (ISRM, 1987) 

 

A sequência de procedimentos do ensaio é a seguinte: 

 

 Após a definição dos locais e profundidades de interesse, levando-se em conta a 

variabilidade da qualidade da rocha e grau de alteração, deve ser executado 

cuidadosamente um furo de sondagem (com extração de testemunhos), de forma 

cuidadosa para preservar a estabilidade da parede sob o risco dos fragmentos 

(a) 

(b) 

(c) 
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rochosos prenderem a sonda dilatométrica no seu avanço. Recomenda-se um 

diâmetro de furação que exceda em 0.5-3.0 mm o dilatômetro e ainda que antes 

de sua colocação a parede do furo seja inspecionada com uma câmera de vídeo 

quanto a presença de fissuras abertas ou espaços vazios que podem danificar a 

membrana flexível; 

 

 O dilatômetro é então introduzido no furo e inicialmente inflado sob pressão por 

um sistema de bomba hidráulica, até estabelecer contato com a parede do furo e 

se manter estável, sem deslizar. Essa pressão de ‘assentamento’ será a pressão 

mínima do ensaio; 

 

 Após assentamento da sonda dilatométrica na perfuração, a pressão é então 

aumentada de forma escalonada, com no mínimo cinco incrementos 

aproximadamente iguais, obviamente até o limite de operação segura do 

equipamento. A cada nível de pressão incrementada, esta é mantida constante 

enquanto são tomadas as leituras da pressão (MPa) propriamente dita e a dilatação 

que corresponde ao volume de líquido que foi injetado pela bomba (número de 

rotações da bomba). Ao final do teste obtém-se uma curva pressão-volume (Figura 

2.7c) e uma constante MT que reflete a taxa de variação da pressão ∆p em relação 

a variação do volume do furo (expresso pelo número ∆n de ciclos de 

bombeamento), ou seja, MT = ∆p/∆n; 

 

 Conhecidas as características/especificações do sistema de bombeamento 

(volume de líquido deslocado α a cada ciclo/rotação n da bomba e o coeficiente 

Ms que reflete a rigidez do sistema hidráulico), o comprimento L e o diâmetro a 

do trecho do furo no qual o teste é executado, é possível determinar os parâmetros 

da rocha, a saber: coeficiente de rigidez da rocha MR, módulo de deformação 

cisalhante Gd e o módulo elástico Ed mediante as relações: 

 

 𝑀𝑅 =
𝑀𝑆𝑀𝑇

𝑀𝑆 − 𝑀𝑇
 (2.7) 

   

 𝐺𝑑 = 𝑀𝑅

𝜋𝐿𝑎2

𝛼
 (2.8) 

   

 𝐸𝑑 = 2(1 + 𝜈𝑅)𝐺𝑑 (2.9) 



18 

 

 

A outra forma de execução do ensaio é descrito pela ISRM (1987) e em Goodman (1989) 

e, nesse caso, a expansão do furo é medida diretamente por um transdutor de 

deslocamento presente na sonda dilatométrica, podendo ser utilizado um dilatômetro do 

tipo LNEC, desenvolvido em Portugal (Figura 2.8). 

 

 

Figura 2.8 – Sonda tipo LNEC para ensaios dilatométricos (ISRM, 1987) 
 

Analogamente, as propriedades deformacionais das rochas podem ser obtidas da relação 

pressão-dilatação e, especificamente por esse método, a anisotropia da deformabilidade 

no plano perpendicular à perfuração também pode ser determinada. 

Para a execução do ensaio, as etapas preparatórias no que tange a seleção do local e 

horizontes de amostragem, perfuração cautelosa, checagem do furo e assentamento da 

sonda são as mesmas do ensaio com o dilatômetro tipo CSM, diferindo-se somente na 

forma de obtenção dos dados de expansão do furo, que são fornecidos para várias direções 

no plano diametral por transdutores de deslocamento, ou seja, para cada nível de pressão 

que for exercida na parede do furo é medido o deslocamento em mm. Durante o ensaio, 

devem efetuados três ciclos de carregamento e descarregamento, obtendo uma curva 

conforme indicado na Figura 2.9. 
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Figura 2.9 – Curvas pressão-dilatação obtida em sonda tipo LNEC (ISRM, 1987) 

 

Para qualquer segmento da curva pressão-deslocamento obtida em um maciço rochoso 

com descontinuidades bem espaçadas, o módulo de elasticidade Ed é dado por: 

 

 𝐸𝑑 = (1 + 𝜈𝑅)𝐷
∆𝑝𝑖

∆𝐷
 (2.10) 

 

Em maciço rochoso muito fraturado e se a pressão incrementada for elevada o bastante 

para causar aberturas das descontinuidades na direção radial, Ed será dado por: 

 

 𝐸𝑑 = 𝐷
𝑝𝑖

∆𝐷
(1 + 𝜈𝑅) [(1 − 𝜈𝑅) ln (

𝑝𝑖

2𝑝0
) + 1] (2.11) 

 

sendo: ∆pi - variação da pressão no segmento da curva considerado; ∆D - variação média 

do diâmetro do furo corresponde a ∆p e νR- coeficiente de Poisson da rocha. 

 

Os testes dilatométricos são particularmente valiosos para o registro rápido das 

propriedades em furos de maciços rochosos brandos, fraturados, que permite uma baixa 

recuperação de testemunhos ou corpos de prova inadequados para envio a testes 

laboratoriais (ISRM, 1987). Segundo Goodman (1989), uma desvantagem do ensaio com 

dilatômetro flexível é que o volume do maciço rochoso em amostragem é relativamente 

pequeno comparado com outros métodos (ensaio de carga sobre placa e o próprio 

dilatômetro rígido) e, portanto, pode constituir uma amostra incompleta do sistema de 

faturamento, sendo este método avaliado por alguns como sem utilidade. Em geral os 
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valores das constantes elásticas obtidas por esse método devem ser ajustados para 

considerar os efeitos de escala e da presença de juntas. 

 

Por outro lado, o ensaio permite obter a faixa de variação das propriedades da rocha em 

profundidade já no estágio inicial de investigação e, nesse contexto, um conjunto de 

ensaios desse tipo permite antever potenciais dificuldades locais e particularizar o maciço 

o maciço rochoso em sub-regiões aproximadamente homogêneas, lançando mão de 

investigações mais aprofundadas para estudar cada sub-região delimitada. 

 

2.2.1.4 Macaco Radial (Radial Jacking Test) 

 

O ensaio de macaco radial permite determinar os módulos de deformabilidade das rochas 

em câmaras ou galerias de seção circular, aplicando um carregamento uniformemente 

distribuído na direção radial da perfuração (Figura 2.10).  

 

Este teste é normatizado internacionalmente pela ASTM D4506 – Standard Test Method 

for determining in situ modulus of deformation of rock massusing Radial Jacking test e 

seu método executivo é sugerido pela ISRM (1979), que afirma que tal ensaio consegue 

amostrar um grande volume do maciço rochoso e dessa forma os seus resultados podem 

ser representativos das propriedades de um maciço levando em conta seu sistema de 

juntas e fraturas. 

 

A imposição do carregamento durante o ensaio pode ser feita por meio de um macaco 

plano ou por um sistema alternativo utilizando-se água pressurizada (indicados nas 

Figuras 2.10a e 2.10b, respectivamente). 
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Figura 2.10 – Ensaio com macaco radial em uma galeria: (a) sistema convencional e  

(b) sistema alternativo de carregamento usando água pressurizada (ISRM, 1979)  

 

São as seguintes as etapas executivas do ensaio com macaco radial sugeridos pela ISRM 

(1979): 

 

 Inicialmente a câmara de ensaio é escavada no maciço rochoso observando as 

condições da rocha e a orientação dos planos de descontinuidades (juntas, 

foliação, acamamento, etc.) de interesse para determinação das propriedades de 

deformabilidade, registrando as informações geológicas da câmara e 

armazenando os testemunhos extraídos. A câmara deve ser selada com uma 

camada de concreto, os dispositivos de reação e carregamento são montados, e 

por fim os furos para instalação dos extensômetros para mensuração dos 

deslocamentos são marcados e executados de forma assegurar nenhuma 

interferência nos dispositivos vizinhos; 

 

 O teste é realizado com pelo menos três ciclos de carregamento-descarregamento, 

aplicando um incremento/alívio da pressão a uma taxa de 0.05 MPa/min, sempre 

atingindo uma pressão máxima p2 em cada ciclo (aprox. 5 a 10 MPa), e tomando-

se três conjuntos de leituras intermediárias de pressão-deslocamento (em ambas 

(a) (b) 
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as fases de carregamento e descarregamento) para bem definir as curvas de cada 

ciclo (Figura 2.11a). Vale observar que, no último ciclo, a pressão máxima deve 

ser mantida em um intervalo ∆d até que não seja observado mais deslocamento 

nos extensômetros; 

 

 O módulo elástico E e o módulo de deformabilidade V podem ser então 

determinados para o último ciclo (de longa duração), mediante a separação das 

componentes da deformação total (∆t) em deformação elástica (∆e) e plástica 

(∆p), para um valor m estimado do coeficiente de Poisson (equações 2.13 e 2.14). 

Vale observar que um fator de correção deve ser aplicado no valor da pressão pm 

exercida pelo  macaco radial de largura c na parede da câmara ou galeria para 

determinar a pressão p2 que efetivamente atua sobre os extensômetros instalados 

na linha diametral de raio r2, conforme Equação (2.12 e esquema ilustrativo 

indicado na Figura 2.11b. 

 

 𝑝2 =
∑𝑏

2. 𝜋. 𝑟2
. 𝑝𝑚 (2.12) 

 𝐸 =
𝑝2. 𝑟2
∆𝑒

.
𝑚 + 1

𝑚
 (2.13) 

 𝑉 =
𝑝2. 𝑟2
∆𝑡

.
𝑚 + 1

𝑚
 (2.14) 

 

 

  

 
Figura 2.11 – (a) curva típica pressão aplicada x deslocamento; (b) esquema geral das 

variáveis aplicadas no cálculo dos módulos de deformabilidade (ISRM, 1979) 

(a) 
(b) 
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Para o cálculo dos módulos de deformabilidade na região não perturbada pelo ensaio (na 

linha diametral com raio maior ou igual a r3), eliminando-se o efeito da abertura de trincas 

no maciço, são aplicadas as seguintes equações: 

 

 𝐸 =
𝑝2. 𝑟2
∆𝑒

(
𝑚 + 1

𝑚
+ ln

𝑟3
𝑟2

) (2.15) 

 𝑉 =
𝑝2. 𝑟2
∆𝑡

(
𝑚 + 1

𝑚
+ ln

𝑟3
𝑟2

) (2.16) 

 

sendo: r3- raio da linha diametral a partir da qual o maciço não foi perturbado pelo ensaio. 

 

Embora de custos elevados, o ensaio de macaco radial pode ser justificado dependendo 

da complexidade e investimento total do projeto considerado. 

 

2.2.2 Métodos Estáticos de Laboratório 

2.2.2.1 Ensaio de Compressão Uniaxial (Uniaxial Compressive Strenght – UCS) 

 

A compressão uniaxial de amostras cilíndricas extraídas de testemunhos de sondagem é 

certamente o ensaio mais empregado em rochas, sendo utilizado basicamente para a 

determinação da resistência à compressão uniaxial (𝜎c) e as constantes elásticas (módulo 

de Young e coeficiente de Poisson) do material rochoso. Obviamente o resultado obtido 

em um ensaio dessa natureza não reflete as propriedades do maciço rochoso in situ, em 

grande escala, com o comportamento geomecânico impactado pelas descontinuidades 

como juntas, falhas, planos de fraqueza, apenas indica as propriedades da rocha intacta. 

 

A exemplo de outros testes apresentados aqui, o procedimento executivo do ensaio de 

compressão uniaxial é sugerido pela ISRM (1979) e foi padronizado pela ASTM (1995) 

pela norma D 2938 - Standard Test Method for unconfined compressive strength of intact 

rock core specimens e substituída mais tarde pela ASTM (2014) código D7012 - Standard 

Test Methods for Compressive Strength and Elastic Moduli of Intact Rock Core 

Specimens under Varying States of Stress and Temperatures. 
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O esquema típico de uma máquina de compressão uniaxial e seus respectivos 

componentes estão apresentados na Figura 2.12, a qual deve atender uma série de pré-

requisitos específicos (ISRM, 1979; ASTM, 1995). 

 

 

Figura 2.12 – Esquema típico de equipamento para ensaios de compressão uniaxial 

(modificado de Siratovich et al., 2014) 

 

Segundo a ISRM (1979), a umidade do corpo de prova tem um impacto considerável na 

deformação da rocha, e dessa forma é desejável que as condições de campo sejam 

preservadas até o momento do ensaio, com a devida medição e registro do grau de 

umidade, recomendando que a amostra não seja armazenada por mais de 30 dias. Em 

algumas situações, o programa de ensaio pode prever testes em diferentes graus de 

umidade.  

 

O ensaio de compressão uniaxial proposto pela ISRM (1979) compreende a seguinte 

sequência de procedimentos: 

 

 O corpo de prova, cilíndrico, deve ser preparado com uma razão altura/diâmetro 

entre 2,5 e 3,0 (esbeltez), diâmetro não inferior à NX (54 mm) e pelo menos 10 

vezes superior ao maior grão da rocha. As extremidades devem ser paralelas, 

planas, com irregularidades menores que 0,02 mm e não desviar mais que 0,001 

radianos da perpendicular ao eixo do corpo de prova. A superfície lateral do corpo 

de prova também deve ser lisa, com irregularidade inferior a 0,3 mm em todo 
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comprimento. O diâmetro deve ser mensurado por meio da média global de duas 

medidas tomadas no terço superior, intermediário e inferior da amostra, com 

precisão de 0,1 mm e a altura deve ser obtida com erro menor que 1,0 mm; 

 

 Uma vez preparada a amostra e a célula de ensaio conforme especificações 

anteriores, o carregamento uniaxial deve ser aplicado uma taxa constante (entre 

0,5-1,0 MPa/s) tal que a ruptura aconteça em um intervalo de 5 a 10 min. As 

deformações axiais e radiais podem ser registradas em intervalos de carregamento 

específicos, não necessariamente de forma contínua, com pelo menos 10 leituras, 

obtendo então a curva tensão-deformação do ensaio; em algumas condições, 

ciclos de carregamento-descarregamento podem ser necessários para a 

determinação dos módulos elásticos; 

 

 A deformação axial (ɛax) e radial (ɛrad) são então obtidas em função das tensões 

compressivas aplicadas. 

 

A curva gerada, com os resultados dos ensaios conforme sugerido pela ISRM (1979) ou 

ASTM (1995), representa o comportamento deformacional típico da rocha desde a 

ausência de carregamento até a tensão última (𝜎axial) ou tensão de pico, fornecendo uma 

boa descrição do modelo de comportamento não linear de materiais rochosos, entretanto 

não considera o trecho pós-pico. 

 

O coeficiente elástico ou módulo de Young (E) deve ser determinado para o trecho da 

curva (ou da faixa de tensão) que a rocha apresenta comportamento elástico, e para tal a 

ISRM (1979) e a American Society for Testing and Materials (1995) sugerem três 

métodos gráficos baseadas na prática usual da engenharia, a saber (Figura 2.13): 

 

 Módulo Tangente (ET(%)): determinado pela inclinação da reta que tangencia a 

curva em um dado ponto correspondente a uma porcentagem fixa da tensão última 

ou de pico (𝜎u), normalmente 50% (ET,50%); 

 

 Módulo Médio (EM): obtido pela inclinação da reta que que se ajusta ao trecho 

retilíneo da curva tensão-deformação, que em teoria deve corresponder à faixa de 

tensões de comportamento elástico-linear da rocha durante a compressão; 
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 Módulo Secante (ES(%)): obtido pela inclinação da reta que passa pelo ponto de 

origem da curva (tensão nula) e por um ponto fixado a uma porcentagem da tensão 

última ou de pico (𝜎u), geralmente 50% (ET,50%). 

 

  
 

 
Figura 2.13 – Metodologias par estimativa dos valores do módulo de Young: (a) 

Módulo tangente; (b) Módulo médio; (c) Módulo Secante (ISRM, 1979) 

 

 

Santi (2000), por outro lado, apresenta uma compilação mais geral de procedimentos 

gráficos, adotados na literatura técnica, para obtenção dos valores do Módulo de Young, 

que incluem módulos tangentes e secantes, com diversas variantes, conforme indicado na 

Figura 2.14 e descritos a seguir: 

 

(a) (b) (c) 
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Figura 2.14 – Metodologias variantes para cálculo do módulo de (Santi, 2000) 

 

 Módulo tangente inicial (ET,i), definido como a inclinação da curva de tensão-

deformação na sua origem; 

 

 Módulo secante (ES), definido pela inclinação da reta que passa pelo ponto de 

origem e pela de tensão última (𝜎u); 

 

 Módulo secante tipo corda (ES,c), aplicado usualmente na mecânica dos solos, 

definido pela inclinação da reta que interliga dois pontos da curva tensão-

deformação, normalmente englobando uma faixa de tensão de interesse; 

 

 Módulo secante em uma deformação especifica (ES,def.), utilizado em estudos de 

solo, definido como a inclinação da linha que vai da origem até um valor específico 

de deformação, normalmente na ordem de 1 a 3%, sendo possível aplicar em rochas 

em magnitude inferiores; 

 

 Módulo secante modificado (ES,mod.), definido pela inclinação da reta que liga o 

ponto de máxima tensão (𝜎u) com um ponto definido pela extensão do trecho 

retilíneo da curva até o eixo das tensões; 
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 Módulo secante modificado a 50% da tensão última (ES,50% mod.), idem o módulo 

secante modificado, com a reta passando pelo ponto de 50% da tensão última. 

2.2.2.2 Fatores de influência nos resultados dos ensaios de compressão uniaxial  

 

Diversos fatores ou condicionantes do ensaio (preparo da amostra, tipo de variável de 

controle, condições ambientais, etc.) podem influenciar decisivamente os resultados 

obtidos em um ensaio de compressão uniaxial, desde fatores intrínsecos à própria rocha 

(Panitz, 2007; Zhang, 2016) até aspectos ligados ao preparo da amostra, equipamentos e 

execução do ensaio propriamente dito (Brady e Brown, 2004; Goodman, 1989; Hudson e 

Harrisson, 1997). 

 

(i) Fatores intrínsecos à rocha 

 

Entre os fatores ligados à natureza e/ou à gênese da rocha, elencam-se: 

 Jumikis (1983) apud Panitz (2007) menciona que as rochas de composição básica (ex. 

basalto) têm módulos de Young maiores que rochas ácidas (ex. granito); 

 Deere e Miller (1966) apud Zhang (2016) estabeleceram, com base em uma grande 

quantidade de informações de diversas litologias (basalto, diabásio, dolomito, gnaisse, 

granito, calcário, mármore, quartzito, arenito, xisto, siltito e tufa) a seguinte relação 

entre módulos de elasticidade estático e massas específicas secas: 

 

 𝐸 = 64,64 𝜌𝑑 − 115,4 (2.17) 
 

sendo: E dado em GPa e a massa específica seca (ρd) da rocha em g/cm3; 

 

 Palchik e Hatzor (2002) e Yilmaz e Yuksek (2009) apud Zhang (2016) demonstraram, 

em ensaios com amostras de gipso, dolomita e calcário, que o módulo de Young 

decresce exponencialmente com o aumento da porosidade da rocha; 

 

 Zhang (2016) apresentou os valores do módulo de elasticidade do granito de diferentes 

regiões e do lamito em função da temperatura (Figura 2.15), obtido por diversos 

autores e concluiu que, de uma forma geral, o módulo de Young tende a decrescer de 

forma tímida aumentando a temperatura até 200° C, reduzindo de forma pronunciada 

após tal temperatura, porém não de forma geral; 
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 Obert et al. (1967) e Farmer (1968) apud Panitz (2007) mostraram que o módulo de 

Young reduziu com o aumento do teor de água na rocha, sendo mais evidente em 

rochas porosas como arenitos e calcários do que rochas ígneas e metamórficas; Jumikis 

(1983) apud Panitz (2007) explica que a estrutura coesiva dos litotipos porosos é 

enfraquecida pela presença de líquido nos poros, uma vez que a coesão da rocha é 

impactada pela pressão intersticial atuante; 

 

 Sertã (1986) e Iliev (1966) apud Panitz (2007) apresentaram resultados que mostram 

que os parâmetros de elasticidade ficaram drasticamente reduzidos com o aumento do 

grau de intemperismo para amostras de monzonito (cerca de dez vezes variando entre 

rocha sã para rocha muito alterada); 

 

 Zhang (2016) mostrou que a anisotropia característica de rochas sedimentares e 

metamórficas (como xisto, gnaisse, xisto, arenito, ardósia, filito, dentre outras) é um 

dos fatores mais relevantes em termos de influência na magnitude do módulo de 

elasticidade de tais litotipos, sendo que o maior e menor valor do módulo de Young 

correspondem à direção paralela e perpendicular ao plano de estratificação, 

respectivamente.  

 

Figura 2.15 – Variação do módulo elástico normalizado (E/E0) com a temperatura. E) é 

o módulo elástico da rocha na menor temperatura de cada conjunto dados (adaptado de 

Zhang, 2016)  
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(ii) Efeitos de borda 

 

O efeito de borda é discutido por Brady e Bown (2004) e é influente nos resultados devido 

ao atrito desenvolvido na região de contato do corpo de prova com o prato de 

carregamento axial e diferenças das propriedades elásticas entre o aço e a rocha, que 

restringem a deformação lateral (ou radial) da amostra próxima a sua borda, produzindo 

uma deformação não uniforme como desejável. A Figura 2.16 ilustra tal efeito, no qual o 

perfil de deformação uniforme e ideal da amostra não acontece, ocorrendo na verdade 

restrições da deformação radial na região da extremidade do corpo de prova e, por 

conseguinte, a indução de tensões de cisalhamento e uma distribuição não uniforme de 

tensões normais sobre o corpo de prova (Figura 2.16c). 

 

 

Figura 2.16 – Efeitos de borda: (a) perfil de deformação ideal; (b) restrições da 

deformação lateral; (c) tensões induzidas (Brady e Brown, 2004) 

 

(iii) Efeitos de forma e volume do corpo de prova 

 

Associado aos efeitos de borda, tem-se o efeito da geometria da amostra; à medida que a 

razão altura/diâmetro (H/D) ou esbeltez do corpo de prova aumenta, um volume maior 

do corpo de prova será submetido a um campo de tensão uniaxial uniforme ou, em outras 

palavras, o volume de borda sujeito à restrição de deformação radial representa um 

percentual menor do volume total numa amostra mais esbelta (zona mais restrita).  

 

Hudson e Harrisson (1997) mostraram a influência do efeito de forma nas curvas tensão-

deformação em um ensaio de compressão uniaxial (Figura 2.17), e há de se notar que 

embora a resistência a compressão uniaxial aumente com a redução da razão H/D (Figura 

2.17a) e a curva pós-pico se torne mais linear, os módulos de elasticidade em geral não 

são afetados pelo efeito de borda e de forma.  
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Figura 2.17 – Efeitos da forma e volume do CP na compressão uniaxial (Hudson e 

Harrisson, 1997)  

 

Para mitigar tais efeitos, a ISRM (1979) propõe adotar-se uma razão H/D entre 2,0 e 3,0. 

O volume ou tamanho da amostra pode também influir nos resultados; uma vez mantida 

a forma constante do corpo de prova (razão H/D), a resistência à compressão uniaxial 

tende a aumentar com a redução do tamanho do corpo de prova (Figura 2.17b). Hudson 

e Harrisson (1997) consideram que as constantes elásticas tendem a não variar 

significativamente com o tamanho da amostra uma vez que a relação geral entre tensão-

deformação é uma resposta média para os aspectos individuais da microestrutura, 

enquanto a resistência à compressão é mais afetada por falhas microestruturais, mais 

presentes em copos de prova maiores. Para contornar esse efeito de volume, a ISRM 

(1979) preconiza que o diâmetro da amostra deve ser pelo menos dez vezes superior ao 

tamanho do maior grão, em geral da ordem de 50 mm. 

 

(iv) Efeitos do preparo do corpo de prova 

 

Alguns autores discorrem sobre a influência no preparo da superfície de contato do corpo 

de prova com o prato de carregamento. Os planos das faces inferior e superior da amostra 

devem ser lisos e planos para evitar a concentração de tensões, além de paralelos para 

evitar a formação de tensões de tração na borda que podem levar a fissuração. A falta de 

paralelismo também pode impactar significativamente a forma da curva, a resistência de 

pico e a reprodutibilidade dos resultados. Nesse contexto, a ISRM (1979) sugere a 

eliminação de irregularidades maiores que 0,02 mm dos planos de contato, que devem 

apresentar desvios máximos de 0,001 radianos da perpendicular ao eixo do corpo de 

(b) 
(a) 
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prova. 

 

(v) Efeitos das condições de confinamento 

 

Outra condição que impacta no aspecto da curva tensão-deformação de uma amostra é a 

condição de confinamento que é imposta a ela durante o ensaio. O ensaio de compressão 

uniaxial, obviamente, é executado sem aplicação de tensões confinantes e, assim, este 

efeito de confinamento é especialmente relevante em ensaios do tipo triaxial ou multiaxial 

(Figura 2.18). 

 

 

Figura 2.18 – Efeito da pressão de confinamento em ensaio triaxial e a linha de 

transição frágil-dúctil (Hudson e Harrisson, 1997). 

 

Com o aumento da pressão de confinamento, a rocha tende a apresentar um 

comportamento mais dúctil, perdendo sua característica de fragilidade, com a linha 

tracejada representando a região de transição frágil-dúctil, ou seja, abaixo da linha 

ocorrem deformações com ‘amolecimento’ e, acima, um ‘endurecimento’ do 

comportamento da rocha na região pós-pico. Segundo Hudson e Harrisson (1997), a 

região de transição é muito importante em estudos de rochas em profundidade, 

submetidas a elevados níveis de pressão e temperatura, por fisicamente representar o 

limite entre a instabilidade com o aumento da deformação (comportamento frágil) e a 

estabilidade com aumento da deformação (comportamento dúctil). 

 

(vi) Efeitos das condições transientes 

 

Embora seja usual assumir que a curva tensão-deformação no trecho pré-tensão de pico 

representa um comportamento elástico, e a teoria da elasticidade não considere a variável 
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tempo, o processo de microfissuração tende a ocorrer ainda na região elástica e, portanto, 

implica um comportamento dependente do tempo, que podem ser: 

 Taxa de deformação – o aspecto integral da curva tensão-deformação é função da taxa 

de deformação que a rocha está sujeita; 

 

 Fluência (“creep”) – o material continua a se deformar quando a tensão aplicada é 

mantida constante; 

 

 Relaxação (alivio de tensão) – existe uma redução da tensão no interior do material 

quando a deformação é mantida constante; 

 

 Fadiga – existe um aumento na deformação devido a mudanças cíclicas na tensão. 

 

Embora a ISRM (1979) recomende uma taxa de carregamento axial constante (0,5-1,0 

MPa/s), atingindo a tensão última ou de pico entre 5 a 10 min, na prática é preferível 

manter uma taxa de deformação constante. Para o tempo de ensaio indicado pela ISRM, 

resulta uma taxa prescrita de deformação média de 10-5 a 10-4 s-1. 

 

(vii) Efeito da rigidez da máquina de ensaio 

 

Durante o ensaio de compressão uniaxial, tanto o corpo de prova quanto a máquina de 

ensaio se deformam com o aumento das cargas e acumulam energia de deformação, de 

forma proporcional às suas respectivas constantes de rigidez. Assim, a curva completa 

tensão-deformação de um material rochoso depende da rigidez relativa entre o corpo de 

prova (Kcp) e a máquina de ensaio (Km).  

 

De acordo com Brady e Brown (2004), para rochas muito brandas, ainda que sejam 

utilizadas máquinas rígidas, é muito difícil o controle das deformações pós-pico e, nesse 

caso, para a obtenção da curva tensão-deformação completa e estudo do mecanismo de 

fissuração, deve ser empregado um sistema de ensaio servocontrolado. A Figura 2.19 

apresenta um fluxograma geral do funcionamento de equipamentos servocontrolados. 
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Figura 2.19 – Esquema básico da rotina de controle de uma máquina servocontrolada 

(Hudson et al., 1982, apud Brady e Brown, 2004) 

 

 

Nas máquinas desse tipo, uma variável experimental (força, pressão, deslocamento ou 

deformação) é previamente programada para variar de uma maneira predeterminada, 

geralmente a uma taxa constante, e, à medida que o ensaio se desenvolve, os valores 

medidos e os previamente programados são comparados milhares de vezes em intervalos 

de segundos, com a válvula servo-controlada ajustando as pressões atuantes para produzir 

a medida desejada sempre que necessário. 

 

(viii) Efeitos de ciclos de carregamento-descarregamento 

 

A Figura 2.20 apresenta os resultados de um ensaio de compressão uniaxial incorporando 

uma série de ciclos de carregamento-descarregamento na faixa de pós-pico (Wawersik e 

Fairhurst, 1970 apud Brady e Brown, 2004), indicando, entre outras acepções, que, a 

proporção de deformação inelástica aumenta uma vez que os deslocamentos evoluem na 

região pós-pico; que o loop carregamento-descarregamento apresenta alguma histerese e 

que os módulos de Young da rocha determinados na curva de recarregamento tendem a 

diminuir na região pós-pico (progressiva fragmentação da amostra). 
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Figura 2.20 – Curva força axial x deformação axial com ciclos de carregamento-

descarregamento pós-pico (Brady e Brown, 1985) 

 

 

Segundo Brady e Brown (2004), se a rocha está sujeita a ciclos de carregamento e 

descarregamento previamente à tensão de pico, deformações permanentes e feições de 

histerese tendem a ser comumente observadas e associadas ao chamado efeito bedding-

down (acamamento ou estratificação das rochas); nestes casos, a ISRM (1979) recomenda 

a adoção de ensaios com alguns ciclos de carregamento-descarregamento. 

 

(ix) Efeitos das condições ambientais 

 

Outros fatores relacionados às condições ambientais podem impactar no comportamento 

das rochas durante a execução do ensaio de compressão uniaxial, particularmente 

variações de teores de umidade e de temperatura. 

 

A umidade tende a influenciar, em maior escala, os parâmetros de elasticidade, a 

resistência a compressão e o comportamento pós-pico de determinadas litologias. Por 

exemplo, rochas com elevados teores de argilominerais tendem a se tornarem mais 

friáveis ou apresentarem elevada expansão sob variações de umidades, induzindo o 

aparecimento de fissuras por dilatação.  

 

O aumento da temperatura tende a reduzir os módulos elásticos e a resistência à 

compressão, aumentando, em contrapartida, a ductilidade na região pós-pico. Além disso, 

a exposição da rocha a elevadas temperaturas pode induzir efeitos de degradação 
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expressiva no domínio das suas microestruturas presentes. 

 

2.2.3 Métodos Dinâmicos 

2.2.3.1 Ensaio Ultrassônico de Laboratório 

 

Os módulos elásticos das rochas podem ser obtidos indiretamente por meio da medição 

da velocidade de propagação de ondas mecânicas no interior do corpo rochoso, 

denominadas ondas sísmicas, que são movimentos vibratórios das partículas da rocha 

causadas pela liberação súbita de energia de um determinado ponto ou foco sísmico, que 

se transmite segundo círculos concêntricos.  

 

Segundo Kearey et al. (2009) as ondas sísmicas são pacotes de energia de deformação 

que se propagam de uma fonte sísmica, sendo que as fontes apropriadas para testes 

sísmicos devem emitir trens de ondas de curta duração denominado pulsos em um grande 

espectro de frequências. Admite-se que as deformações produzidas por estes pulsos são 

pequenas e elásticas além das proximidades da fonte de emissão, e por essa premissa as 

velocidades de propagação do pulso sísmico variam em função do módulo elástico e 

densidade do material pelo qual ela atravessa. 

 

As ondas sísmicas são agrupadas em ondas de corpo, quando permeiam o volume de um 

sólido elástico, ou em ondas superficiais quando se propagam ao longo das superfícies de 

um sólido elástico confinado. Especificamente, para a obtenção das propriedades elásticas 

das rochas, são aplicadas ondas sísmicas de corpo, que podem ser de duas naturezas 

(Figura 2.21): 

 

 Ondas compressivas, ou ondas P (compressional waves): são ondas que se 

transmitem por deformação uniaxial (compressiva ou expansiva) na direção de 

propagação; o movimento das partículas devido a passagem da onda envolve 

oscilação em um ponto fixo na direção de propagação (Kearey et al.,2009); 

 

 Ondas cisalhantes, ou ondas S (shear waves), são ondas que que se transmitem por 

cisalhamento puro numa direção perpendicular à direção de propagação, e caso as 
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oscilações das partículas estejam contidas em um mesmo plano, tem-se a onda 

plano-polarizada (Kearey et al.,2009). 

 

 

Figura 2.21 – Deformações elásticas e movimentos das partículas associados à 

passagem das ondas de corpo: ondas P e S (Bolt, 1982, apud Kearey et al., 2009) 

 

 

É importante salientar que a relação entre a velocidade de propagação dos pulsos P e S e 

as propriedades físicas do material não dependem das frequências (oscilações por unidade 

de tempo) de tais ondas, de tal forma que um pulso sísmico sempre viaja num dado litotipo 

à mesma velocidade, dependendo tão somente do módulo elástico e densidade da rocha. 

 

Caso o pulso sísmico seja aplicado em um meio homogêneo a velocidade será igual em 

todas as direções a partir da fonte, de tal maneira que em qualquer instante subsequente, 

o lugar geométrico de todos os pontos atingidos pelo pulso terá a forma de uma esfera 

(frente de onda). Os raios sísmicos são definidos como finos feixes de energia sísmica 

avançando ao longo de trajetórias radiais que são perpendiculares à frente de onda em um 

meio isotrópico (Kearey et al.,2009). A velocidade de propagação da onda se refere à 

velocidade com a energia sísmica percorre o meio e não a velocidade de uma dada 

partícula que é perturbada pela passagem da onda, que é independente. 

 

Em função de sua composição mineralógica, textural (forma e grau de seleção dos grãos), 

porosidade e presença de fluidos, as rochas diferem quanto a seus módulos elásticos e 

densidades, e consequentemente quanto as suas velocidades sísmicas. Todavia, as ondas 

cisalhantes (S) não propagam na ausência de matéria e, portanto, sua velocidade depende 

somente dos grãos da matriz e sua textura, enquanto a velocidade das ondas 
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compressionais (P) é impactada pela porosidade e fluidos dos poros da rocha (Kearey et 

al., 2009). As velocidades típicas das ondas compressivas para vários litotipos estão 

sintetizados na Figura 2.22 enquanto as faixas típicas da relação VP/VS e coeficientes de 

Poisson médios estão exibidos na Figura 2.23. 

 

Figura 2.22 – Faixa de variação de velocidade das ondas de compressão (VP, maior 

valor) e cisalhante (VS, menor valor), para diferentes rochas (Schön, 2015) 
 

 

 

VP VS 
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Figura 2.23 – Coeficiente de Poisson e razões VP/VS para diferentes rochas (Boubier 

et al., 1987 apud Schön, 2015) 

 
 

Em relação a estes dados das velocidades das ondas P e S medidos para os litotipos mais 

comuns, é possível estabelecer as seguintes tendências gerais: 

 

 As rochas ígneas com componentes minerais félsicos apresentam velocidades 

inferiores em relação a litotipos máficos, e a variação na velocidade para um mesmo 

litotipo ocorre em função do teor relativo de seus componentes minerais e grau de 

fissuramento; 

 

 Para as rochas metamórficas que apresentam anisotropia (gnaisse e xisto) a 

velocidade paralela ao plano de foliação é maior que a velocidade perpendicular; 

 

 As rochas sedimentares porosas mostram uma grande faixa de variação das 

velocidades, e grandes velocidades estão associadas a rochas densas e baixas 

velocidades a rochas mais porosas. Nesses litotipos, além da matriz mineral, o grau 

de consolidação, cimentação da matriz, teor de argila, forma e conteúdo dos poros 

tem impacto relevante na velocidade de propagação das ondas; 

 

 As baixas velocidades de materiais não consolidadas (areia, cascalho seco) são 

funções do contato específico grão-grão e das elevadas porosidades. 

 

Para um dado litotipo, que apresenta aproximadamente o mesmo teor mineral, a 

velocidade de propagação das ondas diminui com o aumento do grau de fissuras e 

aberturas (defeitos) presentes no corpo rochoso, sendo também observado que a faixa de 
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variação da velocidade é mais pronunciada quanto maior for o tamanho dos grãos da 

matriz mineral. 

 

Os fluidos presentes nos poros e os respectivos graus de saturação exercem influência na 

velocidade de propagação das ondas no meio rochoso, de forma especial nas rochas 

sedimentares. Caso o espaço intersticial da rocha esteja preenchido por dois ou mais 

componentes, as interações entre si de tais componentes e também com o esqueleto 

mineral influenciam sobremaneira a velocidade das ondas. A faixa de saturação na qual 

a velocidade aumenta depende da distribuição do tamanho dos poros de maneira que, se 

a rocha tem um amplo espectro de tamanho de poro, é provável que em níveis mais baixos 

de saturação a velocidade da onda de compressão aumente desde que existam muitos 

poros reduzidos totalmente saturados. 

 

Por outro lado, a anisotropia das rochas impacta também de forma significativa as 

velocidades das ondas P e S, na medida em que os planos de acamamento das rochas 

interferem na propagação das mesmas. A característica anisotrópica está relacionada ao 

alinhamento de cristais, fissuras ou aberturas (rochas ígneas), ou alinhamento de grãos e 

laminação de sedimentos ou ainda induzida por tensões atuantes (rocha metamórfica e 

sedimentares). Esta característica induz basicamente quatro tipos característicos de 

velocidades de propagação das ondas em um meio transversalmente isotrópico conforme 

(Figura 2.24a): 

 

  

 
Figura 2.24 – Propagação de ondas em um meio transversalmente isotrópico: (a) 

onda cisalhante e de compressão em relação ao plano de acamamento/foliação; (b) 

ondas de polarização vertical eu horizontal (Schön, 2015) 

 

 

(a) 

(b) 
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 A velocidade da onda de compressão na direção perpendicular ao plano de 

acamamento (𝑽𝑷⊥) é menor que a velocidade da onda paralela a este plano (𝑽𝑷∥). 

As baixas velocidades 𝑽𝑷⊥são controladas fortemente pelos elementos elásticos 

‘macios’ que compõem os planos de acamamento, enquanto as altas velocidades 

𝑽𝑷∥ são determinadas pela porção mais competente da rocha;  

 

 A velocidade das ondas de cisalhamento está relacionada com a direção de 

polarização (movimento das partículas) em relação ao plano de isotropia transversal 

(elementos ‘macios’ e ‘competentes’); 

 

 Baixa velocidade para a onda se propagando perpendicularmente ao plano de 

acamamento e com polarização horizontal; 

 

 Baixa velocidade para a onda propagando paralelamente ao plano de acamamento e 

polarização vertical; 

 

 Alta velocidade para a onda propagando paralelamente ao plano de acamamento e 

polarização horizontal. 

 

Dessa forma, na direção paralela ao plano de acamamento existem duas ondas de 

cisalhamento com diferentes direções de polarização e velocidade, e esse fenômeno é 

denominado ‘divisão de onda de cisalhamento’ (Figura 2.24b). 

 

As velocidades de propagação das ondas podem ser mensuradas em campo (maciço 

rochoso) ou em laboratório com amostras cilíndricas de rocha. A Norma D2845 (ASTM, 

2008) - Standard Test Method for laboratory determination of pulse velocities and 

ultrasonic elastic constants of rock - descreve os equipamentos e procedimentos para 

medições laboratoriais das velocidades de pulso das ondas de compressão e de 

cisalhamento na rocha e a determinação de constantes elásticas ultrassônicas de uma 

rocha isotrópica ou com baixo grau de anisotropia. 

 

De uma forma geral a velocidades das ondas sônicas são medidas pela determinação 

direta seu tempo de trânsito para percorrer toda a amostra da rocha. O aparato empregado 

para obtenção dessa medida está representado na Figura 2.25 e consiste de três unidades 

básicas (gerador de pulsos, transdutores e um osciloscópio) e outros elementos acessórios 
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com funções especificas.  

 

 

Figura 2.25 – Bloco diagrama de um sistema para medida da velocidade de 

propagação de ondas sônicas em amostras de rochas (adaptado de Hudson e 

Harrisson, 1997) 

 

 

A unidade geradora de pulsos é um emissor eletrônico de pulsos ultrassônicos, com 

comprimentos de ondas variáveis (preferencialmente na faixa compreendida entre 1 e 10 

µ) e voltagem máxima de 50 volts, com uma taxa de repetição de pulsos que pode variar 

de 20 a 100 repetições, sendo aconselhada pela ASTM (2008) uma taxa de 60 

repetições/segundo. 

 

Os transdutores consistem de um transmissor que converte os pulsos elétricos emitidos 

pela unidade geradora em pulsos mecânicos, e de um receptor que converte os pulsos 

mecânicos que permearam amostra em elétricos novamente. A escolha do tipo de 

transdutor deve levar em consideração as condições ambientais como temperatura e 

umidade do recinto, teor de umidade da amostra, sendo aplicados usualmente elementos 

piezoelétricos (cerâmicos para ondas P e S, ou de cristais de quartzo para ondas S) ou por 

vezes elementos magnéticos. Segundo a ASTM (2008) para reduzir o espalhamento e 

recepções mal definidas dos pulsos no transdutor receptor, o transmissor deve ser 

projetado para gerar ondas com comprimento de onda pelo menos 3 vezes superior ao 

diâmetro médio dos grãos da amostra. 

 

Para melhorar a transmissividade dos pulsos, os transdutores que eventualmente sejam 
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revestidos com uma proteção metálica devem apresentar sua face de contato mais plana, 

lisa e paralela possível, com espessura do revestimento menor possível, ser constituído 

de metal com impedância típica de rochas, e por fim aplicar na interface de contato com 

o corpo de prova uma camada delgada de um adesivo que seja condutor elétrico (ex. 

epóxi). 

 

Dentre os dispositivos acessórios tem-se um pré-amplificador, responsável por amplificar 

a voltagem do pulso proveniente do transdutor receptor caso este esteja relativamente 

baixo ou esteja insensível pelas unidades de monitoramento e de tempo. A voltagem do 

pulso aplicada ao transdutor transmissor e a voltagem de saída do transdutor receptor são 

exibidas simultaneamente e separadamente em um osciloscópio de raio catódico, por 

meio de dois traços ou feixes, para observação visual das formas das ondas e controle da 

amplitude. O osciloscópio é disparado por um pulso de gatilho proveniente da unidade 

geradora de pulsos (saída secundária) com um delay no máximo 20 µs em relação ao 

pulso principal (ASTM, 2008).  

 

Interligada à unidade geradora de pulsos e ao osciloscópio tem-se um temporizador, que 

permite a determinação do tempo de viajem do pulso pela diferença do tempo de chegada 

do pulso emitido pela unidade geradora e do pulso transmitido (que permeou a amostra), 

podendo ser de duas classes: um contador eletrônico ou um circuito de atraso de tempo 

(time-delay circuit). 

 

Quanto ao corpo se prova a ser ensaiado, é necessário todo cuidado na sua moldagem 

para minimizar danos mecânicos causados por tensões ou calor, evitando o contato com 

líquidos (exceto água). A interface transdutor/corpo de prova deve ser suficientemente 

plana e estabelecer contato de forma a impedir a passagem de uma lâmina de 0,025 mm 

de espessura (ASTM, 2008), com as duas superfícies opostas sobre as quais são instalados 

os transdutores mantendo um grau de paralelismo adequado. O teor de umidade da 

amostra tem um impacto significativo nas velocidades dos pulsos, e a ASTM (2008) 

recomenda testes na amostra seca, saturada e em estados intermediários; caso o ensaio 

requeira a manutenção do grau de umidade de campo, o corpo de prova deve ser revestido 

com cera ou armazenado em sacos a prova de umidade.  
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Em termos dimensionais, para que as medidas das velocidades dos pulsos sejam 

confiáveis, é ideal que a distância de viajem do pulso não exceda em cinco vezes a menor 

dimensão lateral e que seja pelo menos dez vezes maior que o diâmetro médio dos grãos 

do corpo de prova. Nesse contexto a ASTM (2008) determina o diâmetro e comprimento 

do corpo de prova, além da frequência de ressonância do transdutor que são permitidos 

em função do diâmetro médio do grão da matriz mineral e velocidade típica de 

propagação da onda compressiva, propriedades essas intrínsecas ao material que será 

ensaiado. 

 

Voltando a atenção para o procedimento experimental, inicialmente a distância de viagem 

do pulso ultrassônico é obtida considerando o comprimento do eixo que interliga o ponto 

central da área de contato dos transdutores em cada extremidade. A massa especifica do 

corpo de prova, necessária para o cálculo das constantes elásticas, também é obtida pela 

medição direta da sua massa e do respectivo volume (dimensões médias do CP). Uma vez 

que arranjo do experimento foi montado e as medidas básicas do corpo de prova foram 

determinadas, procede-se à determinação do tempo de viagem dos pulsos através do 

corpo de prova propriamente dito, em função do tipo de contador de tempo empregado, 

da seguinte forma: 

 

 Se utilizado um circuito de atraso de tempo (time delay), o osciloscópio atua em 

conjunto exibindo no monitor tanto o pulso direto, originário diretamente da unidade 

geradora, quanto o pulso transmitido (que atravessou a amostra), permitindo obter 

o tempo de viagem por diferença dos tempos de chegada de cada ultrassom; 

 Se for aplicado um contador eletrônico, a contagem de tempo é disparada pelo pulso 

ultrassônico direto que é enviado paralelamente ao transdutor de transmissão fixado 

à amostra e ao contador, e encerrada pelo pulso transmitido que atravessa a amostra 

e chega ao contador pelo circuito fechado.  

 

O procedimento de ensaio preconizado pela ASTM (2008) é aplicável para amostras de 

rocha isotrópicas ou que apresentam um baixo grau de anisotropia, e nesse contexto ela 

recomenda que sejam efetuadas medidas das velocidades de propagação da onda 

compressiva em três direções ortogonais e uma quarta medida à 45° em relação a uma 

dessas direções, tomando tais orientações em relação aos planos de anisotropia da rocha. 
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Tomando-se a média global das medidas de velocidade, o ensaio entregará bons 

resultados caso cada medida individualmente (em cada direção) não apresente uma 

variação superior a 2% em relação tal média. 

 

A velocidade de propagação das ondas ultrassônicas compressiva (Vp) e cisalhante (Vs) 

são obtidas, respectivamente, pelas seguintes relações: 

 

 𝑉𝑝 = 
𝐿𝑝

𝑇𝑝
 (2.18) 

 𝑉𝑠 = 
𝐿𝑠

𝑇𝑠
 (2.19) 

 

sendo: V - velocidade de propagação do pulso; L - distância de viagem do pulso; T - 

tempo efetivo de viagem do pulso no interior do corpo de prova, sem contabilizar o tempo 

de percurso em outros segmentos do circuito do ensaio; P e S - pulso compressivo e pulso 

cisalhante, respectivamente. 

 

Os módulos de elasticidade dinâmicos são obtidos em função da massa específica (ρ) da 

rocha e das velocidades calculadas no ensaio ultrassônico, em termos do módulo de 

Young dinâmico (ED), módulo de cisalhamento dinâmico (GD), coeficiente de Poisson 

dinâmico (νD), constante de Lamé dinâmica (λD) e módulo de compressão dinâmico (KD), 

tal que: 

 

 𝐸𝐷 = 
[𝜌𝑉𝑠

2(3𝑉𝑝
2 − 4𝑉𝑠

2)]

(𝑉𝑝
2 − 𝑉𝑠

2)
 (2.20) 

 𝐺𝐷 =  𝜌𝑉𝑠
2 (2.21) 

 𝜈𝐷 = 
(𝑉𝑝

2 − 2𝑉𝑠
2)

[2(𝑉𝑝
2 − 𝑉𝑠

2)]
 (2.22) 

 𝜆𝐷 = 𝜌(𝑉𝑝
2 − 2𝑉𝑠

2) (2.23) 

 𝐾𝐷 =
𝜌(3𝑉𝑝

2 − 4𝑉𝑠
2)

3
 (2.24) 
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Schön (2015) e Kearey et al. (2009), dentre outros autores, apresentam alguns fatores 

intrínsecos tanto ao material ensaiado quanto às condições de ensaio que influenciam nas 

velocidades medidas. 

 

Os módulos elásticos dinâmicos das rochas, obviamente, variam em função do esqueleto 

sólido (tipos minerais) que constitui a rocha incluindo ‘defeitos’ como poros, fraturas e 

aberturas, que na maioria dos casos apresentam dimensões inferiores aos próprios 

comprimentos de ondas dos pulsos ultrassônicos. 

 

A velocidade de propagação das ondas de compressão é maior na matriz mineral da rocha, 

menor nos líquidos intersticiais como água e ainda menor nos espaços preenchidos por 

gases, tal que VP, sólido> VP, líquidos> VP, gases; já para uma onda de cisalhamento os fluidos 

presentes nos poros da rocha geram um impacto mínimo na sua velocidade de propagação 

uma vez que fluidos não geram resistência ao cisalhamento. Posto isto, Schön (2015) 

apresenta as seguintes implicações em um material rochoso: 

 

 O aumento da porosidade reduz a velocidade das ondas (P e S); 

 A velocidade de propagação das ondas P é também fortemente controlada pelo tipo 

de fluido presente nos poros, o que não ocorre com as ondas S. 

 

A Tabela 2.2 fornece valores de massas específicas (expressos em kg/m3), módulos 

elásticos dinâmicos (coeficiente de Poisson e módulo de compressibilidade)  e 

velocidades de propagação das ondas P e S para diversas espécies minerais (Schön, 2015). 

 

Tabela 2.2 – Massa específica, módulos elásticos (KD  e νD) e 

velocidades de onda típicos de minerais (Schön, 2015) 

Mineral ρ (Kg.m-3) KD(GPa) VP (m.s-1) VS (m.s-1) νD 

Quartzo 

2650 38,2 6050 4090 0,1 

2650 37 6050 4090 0,1 

2650 36,5 6060 4150 0,1 

Olivina 3320 130 8540 4910 0,2 

Diopsídeo-

piroxênio 
3310 111,2 7700 4390 0,3 

Augita-

piroxênio 
3260 94,1 7220 4180 0,3 
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Tabela 2.2 – Massa específica, módulos elásticos (KD  e νD) e 

velocidades de onda típicos de minerais (Schön, 2015) 

Mineral ρ (Kg.m-3) KD(GPa) VP (m.s-1) VS (m.s-1) νD 

Feldspato 

(médio) 
2620 37,5 4680 2390 0,3 

Albita 
2630 55 5940 3290 0,3 

2630 75,6 6460 3120 0,4 

Oligoclásio 2640   6240 3390   

Ortoclásio 2570 46,8 5690 3260   

Biotita 

3050 51 5350 3000 0,3 

3050 59,7 6170 3730 0,2 

3050 41,1 4350 2020 0,4 

Muscovita 

2790 52 5810 3370 0,3 

2790 42,9 5100 2820 0,3 

2790 52 5780 3330 0,3 

2790 61,5 6460 3840 0,2 

Caolinita 1580 1,5 1440 930 0,1 

Calcita 
2712 73 6540 3430 0,3 

2710 76,8 6640 3440 0,3 

Dolomita 
2860 94 7370 4000 0,3 

2870 94,9 7340 3960 0,3 

Barita 4500 54,9 4350 2250 0,3 

Gipsita 2350   5800     

Apatita 3218   6680 3830 0,3 

Pirita 
5010 143 7920 5060 0,2 

4930 147,4 8100 5180 0,2 

Halita 2160   4560 2590 0,3 

Fluorita 3180 86,4 6680 3620 0,3 

2.2.3.2 Ensaio Ultrassônico de Campo 

 

A estimativa dos módulos elásticos dinâmicos de maciços rochosos em campo por meio 

da medição da velocidade de propagação das ondas ultrassônicas também é possível. Em 

geral o sistema de coleta de dado de campo típico é composto por uma fonte sísmica 

terrestre (explosiva ou não) para geração dos pulsos sísmicos, um transdutor apropriado 

para detectar as ondas que propagam pelo maciço rochoso e um sismógrafo para registra 

e apresentar as formas das ondas sísmicas. 

 

Goodman (1989) apresenta um arranjo simplista de ensaio no qual a fonte sísmica 
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terrestre é simplesmente um percussor de queda livre ou lances de marreta que são 

aplicados em um afloramento do maciço, gerando ondas sônicas de compressão e 

cisalhantes, que são viajam pelo corpo rochoso e são captadas por transdutores do tipo 

geofone móvel, instalados na superfície rochosa geralmente a 50 m da fonte sísmica 

(Figura 2.26). 

 

 

 

 
Figura 2.26 – Método de ensaio convencional para obtenção das velocidades de ondas 

sônicas em campo. (a) Em superfície; (b) Em perfurações (a, Goodman, 1989; b, 

Valejo, 2002) 

 

O geofone deve estar firmemente fixado de tal forma a movimentar de forma solidária 

com o terreno durante a passagem do sismo. Os sinais coletados pelos geofones são então 

registrados e mostrados por unidades denominadas sismógrafos, que permitem a obtenção 

do tempo de viagem das ondas (normalmente da ordem de milissegundos) e, por 

consequência, a determinação das velocidades das ondas compressiva (Vp) e cisalhante 

(Vs).  

 

Já Mayne (1962) apud Bianchini (2014) desenvolveu uma técnica denominada Common 

Depth Point (CDP), amplamente aplicada na atualidade, para aquisição de dados sísmicos 

baseado no mecanismo da reflexão de ondas mecânicas, empregando para tal diversos 

pontos de captação (geofones) dos pulsos sísmicos refletidos de um mesmo ponto em 

subsuperfície (Figura 2.27a), emitidos à partir de uma única fonte. Segundo Bianchini 

(2014) o termo CDP é valido apenas nas situações de refletores planos que não 

apresentam nenhuma variação da velocidade lateral de propagação das ondas, sendo que 

no caso de refletores inclinados os pontos “comuns” situam-se ao longo de uma faixa da 

(a) (b) 
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interface denominada área de espalhamento (Figura 2.27b), daí a preferência da utilização 

do termo Common Midpoint (CMP).   

 

 

 

 

Figura 2.27 – Ensaio sísmico de reflexão para refletores planos (a) e inclinados (b) 

(Bianchini, 2014). 

 

Assumindo o maciço rochoso como homogêneo, isotrópico e elástico, com uma massa 

específica ρ e coeficiente de Poisson estático 𝜈, o módulo de Young dinâmico (Em din.) e 

coeficiente de Poisson dinâmico (νm din.) são determinados pelas seguintes relações: 

 

 𝐸𝑚 𝑑𝑖𝑛. =
(1 − 2𝜈)(1 + 𝜈)

(1 − 𝜈)
𝜌𝑉𝑃

2 (2.25) 

 𝜈𝑚 𝑑𝑖𝑛. =
(𝑉𝑃

2 𝑉𝑆
2⁄ ) − 2

2[(𝑉𝑃
2 𝑉𝑆

2⁄ ) − 1]
 (2.26) 

 

Conforme apresentado por Valejo (2002), existem sondas sísmicas que permitem 

registrar e medir os tempos de ciclos das ondas sônicas em furos de sondagem 

previamente revestidos. Os sensores, os instrumentos de golpes e a execução do golpe em 

si exigem especialização para trabalhar no interior dos furos e definir de forma adequada 

as ondas transversais e cisalhantes. Dentre as técnicas de ensaio, Valejo (2002) cita 

adicionalmente: 

 

 Cross-hole, na qual são executados dois ou três furos de sondagem próximos, 

introduzindo a sonda triaxial (sísmica) em dois furos a diferentes profundidades para 

registro dos sismos, enquanto no outro furo aplica-se o pulso sísmico a diferentes 

profundidades, gerando um perfil típico de velocidades (tal como aquele indicado 

na Figura 2.26b); 

 

(a) (b) 
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 Down-hole e Up-hole, esses métodos são executados em apenas um furo de 

sondagem, no qual uma sonda sísmica é inserida em diferentes profundidades com 

espaçamento regulares, e os pulsos sísmicos são gerados por golpes mecânicos na 

superfície do furo (down-hole) ou no fundo (up-hole), também gerando um perfil 

típico de velocidades. 

 

Segundo Goodman (1989), os carregamentos aplicados ao maciço em ensaios sísmicos 

são pequenos e não permanentes, com um grau mínimo de perturbação, entretanto a 

grande maioria dos maciços rochosos não são materiais ideais conforme a premissa 

exigida para aplicação das equações de cálculo dos módulos elásticos, de forma tal que 

em geral os módulos dinâmicos são superiores aos módulos obtidos em ensaios de 

carregamento estático (com macaco mecânico). 

 

2.2.4 Método Empírico 

 

Em função do alto custo e dificuldades que frequentemente ocorrem em ensaios in situ, 

os módulos de elasticidade são convenientemente obtidos indiretamente por correlações 

empíricas com parâmetros dos maciços rochosos adquiridos de forma mais simples e a 

um custo relativamente mais baixo. Vários autores ao longo das últimas quatro décadas 

têm proposto uma série de correlações baseadas em diferentes parâmetros do maciço 

rochosos, em especial para cálculo do módulo de Young (E), e segundo Valejo (2002) os 

valores obtidos representam um valor médio do módulo de deformação e na sua aplicação 

deve ser considerado o caráter anisotrópico da deformabilidade dos maciços rochosos. 

 

Nesse contexto, Bieniawski (1978) apud Brady e Brown (2004) compilou de forma 

pioneira valores de módulo de Young mensurado in situ por diversos métodos em quinze 

diferentes locais e correlacionou com o respectivo índice de classificação geomecânica 

RMR (Rock Mass Rating) do maciço rochoso, obtendo a seguinte correlação para RMR 

> 55: 

 

 𝐸𝑚 = 2 (𝑅𝑀𝑅) − 100  (2.27) 

 

sendo que Em expressa o valor do módulo de Young médio do maciço rochoso (GPa). 
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Serafim e Pereira (1983) apud Brady e Brown (2004), baseado em um banco de dados 

particular e também aplicando o parâmetro de Bieniawski, estabeleceu para maciços de 

baixa qualidade (10<RMR<50) e Em válido entre 1 e 10 GPa a seguinte relação: 

 

 𝐸𝑚 = 10
𝑅𝑀𝑅−10

40  (2.28) 

 

As equações anteriores não levam em consideração dados de laboratório e são 

independentes da deformação da matriz rochosa. Segundo Valejo (2002) devido a 

variação da deformabilidade elástica no maciço rochoso é recomendável considerar um 

valor mínimo e máximo do módulo in situ com respeito ao módulo empírico, de forma 

que Eminin situ= 0,4 Em e Emaxin situ= 1,6 Em. 

 

Barton (2002) apud Brady e Brown (2004) propôs a predição do módulo de Young em 

função do índice de classificação de qualidade do maciço dado pelo Sistema Q e da 

resistência a compressão uniaxial da matriz rochosa (σc), da seguinte forma: 

 

 𝐸𝑚 = 10𝑄𝑐
1 3⁄

 (2.29) 
 

sendo 𝑄𝑐 =
𝑄𝜎𝑐

100
. 

 

A Figura 2.28 apresenta as curvas que correlacionam os valores dos módulos de Young 

estáticos obtidos por Bieniawski (1978), Serafim e Pereira (1983) e Barton (2002) com o 

respectivo índice de classificação que cada autor utilizou, além da equação propriamente 

obtida. 
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Figura 2.28 – Valores medidos do módulo estático para o maciço rochosos (Em) e 

correlações com os índices Q e RMR (Barton, 2002, apud Brady e Brown, 2004) 

 

Posteriormente, Hoek e Brown (1997) e Hoek et al.(2002) apud Brady e Brown (2004) 

propuseram uma alteração da correlação determinada por Serafim e Pereira (1983), 

baseada em observações e retroanálises de escavações subterrâneas feitas em maciços de 

baixa qualidade, donde concluíram a não aplicabilidade da Equação (2.28 nessas 

situações, já que eram obtidos valores do módulo de deformação do maciço superiores ao 

valor da rocha intacta medidos em laboratório.  

 

Nesse contexto Hoek e Brown (1997) estabeleceram uma relação matemática mais 

complexa (Equação (2.30), que determina o módulo de Young Em (em GPa) em temos do 

índice de resistência do maciço GSI (Geologycal Strenght Index) ao invés do RMR, da 

resistência à compressão uniaxial da matriz rochosa em MPa (válido para σc<100 MPa) 

e de um fator D que expressa danos no maciço devido a detonações e relaxação de tensões. 

 

 𝐸𝑚 = (1 −
𝐷

2
)√

𝜎𝑐

100
. 10[(𝐺𝑆𝐼−10) 40⁄ ] (2.30) 

 

Gokceoglu (2003), modificado por Panitz (2007), consolidou as correlações empíricas 

obtidas por diversos autores, indicando os respectivos parâmetros de entrada e limitações 

de cada uma, conforme exibido na Tabela 2.3. De uma forma geral, os métodos empíricos 

fornecem uma noção razoavelmente boa do módulo de elasticidade estático dos maciços 
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rochosos, entretanto se determinado pelas diversas equações apresentadas na literatura 

podem apresentar grande dispersão. Além disso, os parâmetros de elasticidade variam de 

forma não linear com o nível de tensão aplicada e, portanto, são diferentes a cada nível 

de profundidade.   

 

Tabela 2.3 – Correlações empíricas - Estimativa de módulos de elasticidade estáticos 

Correlação 

Empírica 

Parâmetros 

requeridos 
Limitações Equação 

Bieniawski RMR (2) RMR > 50 𝐸𝑚 = 2 (𝑅𝑀𝑅) − 100 

Serafim e 

Pereira 
RMR (2) RMR ≤ 50 𝐸𝑚 = 10

𝑅𝑀𝑅−10

40   

Nicholson e 

Bieniawski 

Ei
(3) e RMR 

(2) 
-  𝐸𝑚 = 𝐸𝑖[0,0028. 𝑅𝑀𝑅2 + 0,9𝑒(𝑅𝑀𝑅 22,82⁄ )] 

Mitri et al 
Ei

(3) e RMR 
(2) 

-  𝐸𝑚 = 𝐸𝑖 [0,5 (1 − (𝑐𝑜𝑠(𝜋. 𝑅𝑀𝑅 100⁄ )))] 

Read et al. RMR (2) -  𝐸𝑚 = 0,1(𝑅𝑀𝑅 100⁄ )3 

Diedrish e 

Kaiser 
RMR (2) - 

 𝐸𝑚 = 7(±3)√𝑄´; 𝑄´ =
10((𝑅𝑀𝑅 − 44) 21⁄ ) 

Palmstrom e 

Singh 
RMI(4) - 

RMI < 0,1, 𝐸𝑚 = 5,6𝑅𝑀𝐼0,375  

0,1 < RMI <301, 𝐸𝑚 = 7𝑅𝑀𝐼0,4 

Kayabasi et 

al. 

Ei
(3), RQD(5) 

e WD(6) 
-  𝐸𝑚 = 0,135 [

𝐸𝑖(1+𝑅𝑄𝐷 100⁄ )

𝑊𝐷
]
1,1811

 

Gardner  
RQD(5) e 

Ei
(3) 

- 
  𝐸𝑚 = 𝛼𝐸𝐸𝑖; 

𝛼𝐸 = 0,0231𝑅𝑄𝐷 − 1,32 ≥ 0,15 

Barton Q(7) - 𝐸𝑚 = 10𝑄𝑐
1 3⁄

 ;𝑄𝑐 =
𝑄𝜎𝑐

100
 

Sonmez et 

al. 
Ei

(3) e GSI (8) Ei = 50 GPa 

𝐸𝑚 = 𝐸𝑖(𝑠
𝑎)0,4;  

𝑠 = 𝑒((𝐺𝑆𝐼−100) 9⁄ ) 

𝑎 = 1
2⁄ + 1 6⁄ (𝑒(−𝐺𝑆𝐼 15⁄ ) − 𝑒(−20 3⁄ )) 

Carvalho Ei
(3) e GSI (8) Ei = 50 GPa 

𝐸𝑚 = 𝐸𝑖𝑠
1 4⁄  ,  

𝑠 = 𝑒((𝐺𝑆𝐼−100) 9⁄ ) 

Hoek e 

Brown 

GSI (8), σc
(9) 

e D(10) 
σc ≤ 100 MPa 𝐸𝑚 = (1 −

𝐷

2
)√

𝜎𝑐

100
. 10[(𝐺𝑆𝐼−10) 40⁄ ]  

Grimstad e 

Barton 
Q(7) Q > 1 𝐸𝑚 = 25 log10 𝑄  

Legenda:    
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Tabela 2.3 – Correlações empíricas - Estimativa de módulos de elasticidade estáticos 

Correlação 

Empírica 

Parâmetros 

requeridos 
Limitações Equação 

(1) Em - Módulo de Young do maciço rochoso; 
(2)RMR - Rock Mass Rating (Bieniawski, 1973); 

(3)Ei - Módulo de Young estático para rocha intacta; 

(4)RMI - Rock Mass Index (Palmstrom, 1995); 
(5)RQD - Rock Quality Designation (Deere, 1964); 

(6) WD – Weathering Degree ou grau de intemperismo (Kayabasi); 

(7)Q - Sistema de classificação Q (Barton et al, 1974); 
(8)GSI -GeologicalStrength Index (Hoek e Brown, 1998); 

(9)σc - Resistência a compressão uniaxial da rocha intacta; 

(10)D - fator que expressa danos no maciço devido a detonações e relaxação de tensões. 

 

(Gokceoglu, 2003 apud Panitz, 2007) 

Os métodos geofísicos, por outro lado, são uma alternativa econômica para a 

determinação dos parâmetros de elasticidade dinâmicos in situ e, nesse sentido, Barton 

(2002) apud Brady e Brown (2004) propôs uma equação empírica baseada em dados com 

rochas duras para estimar a velocidade de ondas sísmicas de compressão (P), (em Km/s), 

com base no índice Qc, da seguinte forma: 

 

 𝑉𝑃 ≈ 3,5 + log10 𝑄𝑐 (2.31) 

 

Clerici (1993) apud Palmström (2001) apresentou também uma equação empírica para se 

determinar o módulo de elasticidade estático do maciço (Em), em GPa, por meio dos 

módulos de elasticidade estático (Ei) e dinâmico (Ei din) da rocha intacta, obtidos em 

ensaios laboratoriais, e do módulo de elasticidade dinâmico in situ (Em din), expressa pela 

relação: 

 

 𝐸𝑚 = 𝐸𝑖

𝐸𝑚 𝑑𝑖𝑛

𝐸𝑖 𝑑𝑖𝑛
 (2.32) 

2.3 CORRELAÇÕES ENTRE MÓDULOS ESTÁTICOS E DINÂMICOS DAS 

ROCHAS 

 

Na literatura técnica existem poucos trabalhos que versam especificamente sobre uma 

correlação direta entre valores de módulos de deformação estático e dinâmico de rochas. 

Por vezes alguns trabalhos apresentam apenas a correlação entre coeficientes de 

elasticidade estáticos ou até mesmo entre índices físicos e/ou geomecânicos. 
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Galera et al. (2001) apud Panitz (2007) estabeleceram correlações entre o módulo 

cisalhante estático (GE, em MPa) e dinâmico (GD, em MPa), obtidos in situ por meio do 

teste de dilatômetro flexível e medição de velocidade das ondas sônicas, por meio da 

Equação 2.33. A curva de ajuste obtida, apresentada na Figura 2.29 evidencia uma 

dispersão de pontos bastante significativa. 

 

 

 GD = 10,95GE + 1449  (2.33) 

 

 

Figura 2.29 – Correlação entre módulos cisalhantes estático e dinâmico (Galera et al., 

2005, apud Panitz 2007) 

 

Cannaday (1964) comparou resultados de módulos de elasticidade obtido por quatro 

métodos diferentes (três estáticos e um dinâmico), ensaiando amostras de calcário 

(material homogêneo, isotrópico e que apresenta um bom comportamento elástico), 

perpendicularmente ao plano de acamamento.  

 

As seguintes técnicas foram empregadas (Figura 2.30): ensaio de expansão de furo 

através da injeção pressurizada de ar em nove amostras prismáticas (Figura 2.30a) 

perfuradas na região central, com medição de deformação do furo em termos da variação 

diametral e também da amostra em si por meio de extensômetros elétricos; ensaio de 

deflexão sob carregamento constante em oito amostras prismáticas tipo viga (Figura 

2.30b); ensaio ultrassônico executado em 26 amostras prismáticas de diferentes seções, 
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de geometria variável, dentre as quais 8 submetidas ao ensaio de deflexão (Figura 2.30c); 

e ainda ensaios de compressão axial em corpos de prova com seção quadrada de 2,2” e 

4,1” de comprimento. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2.30 – Técnicas de obtenção de módulos de elasticidade: (a) deformação de 

furo; (b)ensaio de deflexão; (c) ensaio ultrassônico (modificado de Cannaday, 1964) 

 

Os resultados médios encontrados por Cannaday (1964) para o módulo de Young estão 

apresentados na Tabela 2.4, de acordo com as diferentes técnicas empregadas, em termos 

de tensões e tipos de corpos de prova. O módulo de deformabilidade estático obtido no 

ensaio de compressão uniaxial constitui o módulo de Young Médio, enquanto o módulo 

dinâmico foi obtido por correlação direta com a velocidade de propagação das ondas e a 

massa especifica dos corpos de prova. 

 

 

 

 

 

 

(a) 

(b) 

(c) 
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Tabela 2.4 – Módulos de Young obtidos por diferentes métodos (Cannaday, 1964) 

Amostra 

Indeformada 

Métodos/Cenário de Ensaio 

a (expansão 

de furo, 

variação 

diametral) 

b (expansão de 

furo, 

deformação 

extensômetro) 

c (ultrassônico, 

amostras 

prismáticas) 

d 

(ultrassônico, 

amostras tipo 

viga) 

e (deflexão 

de viga, 

baixa 

tensão) 

f (deflexão 

de viga, 

altas 

tensões) 

g 

(compressão 

axial) 

E (GPa) 

1 117,03 120,16 118,74 130,39 134,65 117,03 132,94 

1` 113,63 119,02 121,01 125,56 130,10 105,96 128,40 

2 108,51 108,23 92,89 111,07 110,22 101,41 103,12 

2` 122,43 125,27 126,69 133,23 145,16 127,26 134,36 

3 123,00 128,97 129,25 132,66 137,77 118,74 101,98 

3` 120,44 123,28 106,81 102,26 102,26 87,78 131,24 

4 117,03 116,47 119,88 118,45 106,24 90,62 109,93 

4` 113,63 121,58 117,89 125,27 137,20 113,91 107,09 

 

Embora no trabalho Cannaday (1964) não tenha efetuado a correlação entre módulos de 

Young estático, obtido nos ensaios de compressivos (g), com os resultados obtidos nos 

ensaios dinâmicos (d e e), é válido empreender tal correlação, a título de comparação com 

os resultados obtidos (Figura 2.31). 

 

  

Figura 2.31 – Correlações de módulos de Young estático e dinâmico para os dados 

obtidos por Cannaday (1964) 

 

Constata-se uma considerável dispersão dos pontos, sem qualquer ajuste linear com 

tendência de crescimento ou proporcionalidade entre as duas variáveis, sugerindo dessa 

forma ausência de correlação estatística entre os resultados encontrados por Cannaday 

(1964) para o calcário estudado. Modelos estatísticos de potência (amostras prismáticas) 

e linear (amostras em viga) foram os que apresentaram melhor ajuste nesse caso em 

especifico, mas com coeficientes de determinação (R2) irrelevantes.  
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Christaras et al. (1994) determinaram o módulo de Young e coeficiente de Poisson 

estático e dinâmico para amostras de seis litotipos de rochas intactas oriundas de diversas 

áreas do território francês, cobrindo uma grande faixa de velocidade típicas em testes 

dinâmicos. Especificamente no caso dos ensaios não destrutivos, as amostras foram 

testadas não somente por meio de medição de velocidade das P e S (Figura 2.32a), mas 

também usando o método da frequência de ressonância usando um equipamento sônico 

especial (Figura 2.32b). Os módulos de elasticidade estáticos foram obtidos da forma 

tradicional por meio das curvas de ensaios compressivos (Figura 2.32c), adotando-se o 

valor do módulo secante que corresponde a máxima deformação elástica que pode ocorrer 

a 50% da resistência de pico (Es,50%).  

 

  

 

Figura 2.32 – Técnicas experimentais: (a) sistema de medidas de ondas P e S; (b) 

método ultrassônico; (c) método de compressão axial (Christaras et al., 1994) 

 

Nos ensaios ultrassônico e de compressão, os autores utilizaram corpos de prova 

cilíndricos com 49 mm de diâmetro x 100 mm de altura, enquanto que, nos ensaios de 

ressonância, foram empregados discos de 49 mm de diâmetro x 5 mm de espessura. As 

massas específicas dos materiais, por sua vez, foram determinadas conforme as 

especificações da norma ASTM C 97-47.  

 

(a) (b) 

(c) 
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Os resultados experimentais apresentados por Christaras et al. (1994) bem como as 

avaliações estatísticas das correlações dos valores de Módulo de Young e coeficiente de 

Poisson obtidos especificamente no ensaio ultrassônico e de compressão, de interesse no 

presente trabalho, estão compilados na Tabela 2.5.  

 

Tabela 2.5 – Resultados experimentais e estudos estatísticos para os ensaios 

ultrassônico e compressivo (modificado de Christaras et al., 1994) 

Resultados Experimentais 

Rocha (intacta) 
Ensaio Estático Ensaio Dinâmico 

EE (GPa) νE ED (GPa) νD 

Calcário 19,88 0,177 24,70 0,184 

Gipsita Rosa 36,10 0,336 33,08 0,376 

Andesito 28,72 0,183 26,58 0,251 

Basalto "Sauvat" 101,83 0,246 101,66 0,246 

Basalto "Pradel 1" 110,63 0,246 103,34 0,249 

Basalto "Pradel 2" 114,37 0,244 110,21 0,243 

Granito 63,98 0,176 65,11 0,196 

Fonólito 56,50 0,289 63,39 0,210 

Correlação estatística 

X/Y Regressão R2 
Desvio 

Padrão 

Módulo elástico dinâmico x estático 

(Figura 2.33a) 
EE = -3,16+1,05 ED 0,994 38,02 

Coeficiente de Poisson dinâmico x 

estático (Figura 2.33.b) 
νE = 0,063+0,71 νD 0,737 0,057 

Velocidade onda P x Módulo de Young 

estático (Figura 2.33c) 
EE = 3,02e0,00055VP 0,97 38,02 

 

Complementarmente, os autores ainda estabeleceram correlações entre as velocidades de 

propagação das ondas P com o módulo de elasticidade e os gráficos e as curvas de 

regressão obtidas estão apresentadas de forma conjunta na Figura 2.33. É interessante 

ressaltar que, embora tenham efetuado as correlações envolvendo espécies litológicas de 

diferentes naturezas e/ou oriundas geograficamente de diversos locais, o estudo de 

Christaras et al. (1994), ao contrário do anterior, revelou uma boa associação estatística 

entre os módulos dinâmicos e estáticos, em especial do Módulo de Young, com um ótimo 

alinhamento dos pontos segundo uma tendência central, com  coeficiente de correlação 

muito significativo e baixo desvio padrão (Figura 2.33b). Os autores mostraram ainda que 

existe uma relação exponencial entre a velocidade de propagação das ondas P e o módulo 

de Young estático (Figura 2.33c). 
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Figura 2.33– Curvas das correlações: (a) módulo elástico dinâmico e estático; (b) 

coeficiente de Poisson dinâmico e estático; (c) velocidade da onda P e módulo 

elástico estático (Christaras et al., 1994) 

 

Charyet al. (2006) executaram um grande número de ensaios de compressão uniaxial 

(UCS) e ultrassônico em amostras de arenito oriundos de dois sites de extração de carvão 

mineral na Índia, designados como arenitos NLC e SCCL. Empregando inicialmente 

resultados dos ensaios UCS, os autores determinaram uma série de propriedades índices 

das amostras (como fragilidade, resistência á tração, resistência ao fraturamento e número 

de Schmidt) por meio de relações empíricas disponíveis em literatura, para depois 

correlacioná-las com os resultados dos ensaios ultrassônicos, especificamente com a 

velocidade da onda P (Figura 2.34). 

 

 
 

 

Figura 2.34 – Curvas de correlação entre velocidades de ondas P e resistência à 

compressão uniaxial (Chary et al., 2006) 

(a) (b) 

(c) 

(a) 
(b) 
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Nas tentativas de correlação entre a resistência à compressão uniaxial e a velocidade de 

propagação das ondas compressivas, constata-se também uma razoável dispersão dos 

dados obtidos, com coeficientes de correlação de 0,80 e 0,50, respectivamente. 

 

Outro estudo interessante e, de certa forma, mais próximo da metodologia empregada no 

presente trabalho, foi desenvolvido por Pandula e Mockovčiakov (2003) que executaram 

diversos ensaios ultrassônicos e de compressão uniaxial em vários tipos de litologias da 

Bulgária e da República Tcheca (tais como andesito, anfibolito, arenito, calcário e arenito, 

entre outras) e correlacionaram os resultados do módulo dinâmico e estático (de Young) 

por meio de técnicas de regressão (Figura 2.35). 

 

Figura 2.35 – Curva de regressão para módulos dinâmico e estático para várias rochas 

de diferentes litologias (Pandula e Mockovčiakov, 2003) 

 

Os autores obtiveram um coeficiente de determinação bastante assertivo para uma 

tendência geral de linearidade, da ordem de 0,96, cuja função é expressa pela seguinte 

relação:  

 

 ED = 0,77𝐸𝐸 + 5,85 (MPa)  (2.34) 
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CAPÍTULO 3 

 

DETERMINAÇÃO DOS MÓDULOS DE ELASTICIDADE DE ROCHAS DO 

QUADRILÁTERO FERRÍFERO/MG POR ENSAIOS DE LABORATÓRIO 
3 DETERMINAÇÃO DOS MÓDULOS DE ELASTICIDADE DE ROCHAS DO QUADRILÁTERO FERRÍFERO/MG 

POR ENSAIOS  DE LABORATÓRIO 

3.1  ASPECTOS GEOLÓGICOS GERAIS DA ÁREA FONTE DAS AMOSTRAS 

DE ROCHAS 

 

Para a concepção do método de correlação entre os módulos elásticos e dinâmicos foram 

utilizados dados de ensaios laboratoriais de rochas características de diversos sites de 

extração de minério de ferro no âmbito do Quadrilátero Ferrífero, especificamente 

amostras de quartzito, hematita, itabirito e rocha básica, oriundas mais precisamente da 

porção oeste do QF, no sinclinal Moeda. 

 

O sinclinal Moeda constitui uma das estruturas mais relevantes da porção oeste do 

Quadrilátero Ferrífero (QF) de Minas Gerais, com direção geral N-S e aproximadamente 

40 km de extensão, desde a sua conexão com a serra do Curral, ao norte, até o sinclinal 

Dom Bosco, ao sul (Dorr, 1969). Chemale Jr. et al. (1994) apud Costa (2009) caracteriza 

o Sinclinal Moeda como uma importante megaestrutura paleoproterozoica, definida por 

rochas metassedimentares e posterior implementação de bacias sedimentares 

fanerozoicas no interior da estrutura. Seu flanco oeste apresenta acamamento e foliação 

com mergulhos variando de 40 a 55° para leste na direção N-S, com inflexões para SW e 

uma série de falhas normais à trama sedimentar.  

 

O flanco leste, no qual estão localizadas as jazidas estudadas nesse trabalho, é seccionado 

por diversas falhas e arqueado por várias dobras, com os eixos nas direções principais NE 

e NW e mergulho das camadas em alto ângulo, em geral invertido para W junto ao 

Complexo Bação. 

 

As unidades litoestatigráficas que foram avaliadas especificamente nesse estudo são 

pertencentes ao Supergrupo Minas, exclusivamente ao Grupo Caraça e Itabira.  Tais 

litotipos podem ser classificados em função de seu grau de coesão e resistência dos grãos 
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e porosidade em (Costa, 2009): 

 

 Compacto: alta coesão e resistência dos grãos e baixo índice de porosidade; 

 Friável: são espécimes abrandados por meteorização e/ou lixiviação, que 

apresentam baixa coesão e resistência dos grãos e alta porosidade; e 

 Médio: que corresponde aos materiais com resistência, coesão e porosidade 

intermediarias aos tipos supracitados. 

 

No âmbito do Grupo Itabira, distinguem-se os litotipos das formações ferríferas bandadas 

(FFB’s) da Formação Cauê, compostos na base por itabiritos impuros, com contribuição 

carbonática ou siliciclástica com espessura variando de 200 a 300 m podendo alcançar 

1700 m em regiões redobradas no sinclinal Moeda.  

 

As FFB´s são denominadas localmente como itabiritos e produtos de alteração, 

denominados minérios hematíticos nos seus vários graus de compacidade e a crosta 

laterítica. Nesse contexto os corpos enriquecidos são denominados como hematitas, como 

uma referência ao principal mineral minério. 

 

A designação ‘itabirito’ expressa uma FFB de fácies óxido-laminado e metamorfisado, 

no qual o chert ou jaspe foi recristalizado em quartzo e o ferro está presente como 

magnetita ou hematita. O quartzo itabirito é o tipo mais comum do QF e corresponde a 

jaspilitos metamórficos apresentando alternância de níveis claros (quartzo) e escuros 

(óxidos de ferro) de espessura milimétrica a centimétrica comumente reproduzindo o 

microbandamento característico.  

 

Os corpos de hematita na forma de minérios não-tectônicos (Rosière e Chemale Jr., 2000) 

são estudados localmente na região de interesse por Vilela et al. (2004) e Costa (2009), 

sendo um componente litoestratigráfico da formação Cauê (Grupo Itabira). Podem ser 

formados a partir de enriquecimento supergênico e/ou hipogênico de itabiritos (Morris, 

1980 e 1985; Taylor et al. apud Costa, 2009) por processos de lixiviação e concentração 

e/ou pela sedimentação rica em ferro no período de deposição. 

 

Vilela et al. (2004) diferenciaram, na área fonte de rochas utilizadas nesse estudo, três 
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domínios litoestruturais para a hematita com base na mineralogia, trama e 

micro/macoestruturas da hematita, a saber: 

 

 Domínio A, caracterizado por hematitas compactas com bandamento médio (0,2-

0,4 cm) a grosso (0,5-1,0 cm), com alternância de bandamento ricos em martita com 

bandas de hematita tubular, cujos cristais podem estar orientados paralela ou 

obliquamente ao bandamento; 

 

 Domínio B, de ocorrência nas vizinhanças dos corpos de rochas metabásicas 

intrusivas, com minérios compactos e aspecto maciço que apresentam bandamento 

médio (0,2 - 0,4 cm), sendo composto de forma predominante por grãos de martita 

euédrica. Podem ser apresentar laminados ou brechados, com cristais de hematita 

tabular orientados segundo a foliação ou ainda bandados com alternância de grãos 

de martita subédrica (agregados de hematita granular) e grãos de hematita tabular 

orientados; 

 

 Domínio C, correspondente a uma área delimitada pela zona de cisalhamento, com 

os minérios hematíticos apresentando xistosidade nítida em função da orientação 

dos cristais de hematita tabular, bandamento médio (0,3 - 0,5 cm) formado pela 

alternância de bandas ricas em martita (agregados de hematita com formato 

alongado) com bandas ricas em hematita tabular. 

 

A outra unidade litológica cujos resultados experimentais foram aplicados nesse trabalho 

é o quartzito, componente do Grupo Caraça, especificamente da Formação Moeda. 

Santiago (2008), em estudo efetuado na região alvo do presente trabalho, indica que na 

área predominam quartzitos cinzentos, de granulação média a muito grossa, estrutura 

folheada com lentes de conglomerado e estratificação cruzada, podendo ocorrer filito 

multicolorido arenoso intercalado. Os litotipos apresentam alternância de níveis ricos em 

moscovita com níveis ricos em quartzo com porfiroclastos estirados de quartzo que 

definem o principal plano de fraqueza da rocha. Complementarmente, também foram 

empregados dados amostras de rochas básicas intrusivas, derivadas de diques e sills 

básicos interpenetrantes nos depósitos ferríferos locais. 
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3.2 AMOSTRAGEM E PREPARAÇÃO DOS CORPOS DE PROVA 

 

Vale ressaltar novamente que os dados laboratoriais empregados no presente trabalho 

foram disponibilizados por uma empresa do setor mineral de exploração de minério de 

ferro, empregando para tal amostras indeformadas extraídas a partir de blocos e 

fragmentos rochosos imediatamente disponíveis ou destacados superficialmente das faces 

de taludes de diferentes setores de uma mina localizada na porção oeste do Quadrilátero 

Ferrífero/MG. Nesse contexto na sequencia estão apresentados e detalhados todos os 

procedimentos adotados para determinação dos módulos elásticos e dinâmicos, desde a 

coleta das amostras até a execução dos testes laboratoriais em si. 

 

A campanha de coleta de amostras envolveu basicamente a extração e a moldagem de 

corpos de prova em laboratório de quatro litotipos, a saber: rocha básica (sã), itabirito 

compacto, quartzito compacto e hematita compacta. É importante lembrar que tais 

espécimes litológicos apresentam estruturações próprias que lhe conferem um 

comportamento anisotrópico frente as solicitações mecânicas, e obviamente tal aspecto 

foi considerado na aplicação dos ensaios laboratoriais de mensuração de suas 

propriedades elásticas. 

 

 

Os blocos e fragmentos rochosos que se prestaram para a extração dos corpos de prova 

(CP) foram selecionados em campo verificando de forma táctil-visual a sua integridade 

física, volume suficiente para a confecção dos CP´s tanto quanto fossem necessários, 

ausência de intrusões ou ‘veios’, presença de estruturações geológicas bem definidas 

(foliação, bandamento, etc.) e representativas da rocha intacta, de forma a manter o maior 

grau de uniformidade possível entre os CP´s extraídos de uma dada amostra, minimizando 

assim respostas geomecânicas muito dispares nos testes laboratoriais. A Figura 3.1 

apresenta, a título de exemplo, fotos dos blocos que foram coletados em campo 

especificamente da hematita compacta (a) e itabirito compacto (b). 
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Figura 3.1  Exemplos de blocos de mina coletados para a confecção das amostras: 

(a) hematita compacta; (b) itabirito compacto (Geocontrole, 2016) 

 

A amostragem que foi realizada está consolidada na Tabela 3.1, identificando os litotipos 

alvo do trabalho, a identificação (código de controle laboratorial) e número de corpos de 

prova segundo a direção da estruturação quando aplicável. 

 

Tabela 3.1 – Tabela resumo da amostragem e moldagem dos corpos de prova  

Unidade Litológica Identificação  
Prof. 

(m) 

Moldagem - Corpos de Prova (CP´s) 

Código  

Orientação da 

moldagem em 

relação 

estruturação da 

rocha 

Quant. 

(un.) 

Quartzito 

Compacto 

2A TN(1) EC10329 Perpendicular (90°) 1 

9B TN EC10350 Perpendicular (90°) 2 

12A TN EC10400 

Perpendicular (90°) 2 

Paralelo (0º) 1 

Diagonal (45°) 1 

12B TN EC10401 
Diagonal (45°) 1 

Paralelo (0º) 4 

12C TN EC10402 Diagonal (45°) 2 

Subtotal 14 

Itabirito 

Compacto 

5A TN EC10337 

Perpendicular (90°) 3 

Paralelo (0º) 3 

Diagonal (45°) 3 

8A TN EC10346 Perpendicular (90°) 3 

8B TN EC10347 Paralelo (0º) 1 

14A TN EC10403 

Perpendicular (90°) 2 

Paralelo (0º) 3 

Diagonal (45°) 3 

14B TN EC10404 Perpendicular (90°) 4 

(a) (b) 
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Tabela 3.1 – Tabela resumo da amostragem e moldagem dos corpos de prova  

Unidade Litológica Identificação  
Prof. 

(m) 

Moldagem - Corpos de Prova (CP´s) 

Código  

Orientação da 

moldagem em 

relação 

estruturação da 

rocha 

Quant. 

(un.) 

Paralelo (0º) 3 

14C TN EC10405 Diagonal (45°) 3 

Subtotal 31 

Hematita 

Compacta 

1B TN EC10331 

Perpendicular (90°) 3 

Paralelo (0º) 1 

Diagonal (45°) 2 

1C TN EC10333 

Perpendicular (90°) 2 

Paralelo (0º) 3 

Diagonal (45°) 3 

1D TN EC10335 
Paralelo (0º) 2 

Diagonal (45°) 1 

7A TN EC10343 Paralelo (0º) 3 

7B TN EC10344 Paralelo (0º) 4 

7C TN EC10345 Isotrópico 3 

Subtotal 27 

Básica 

Sã 

4A TN EC10336 
Perpendicular (90°) 4 

Diagonal (45°) 2 

10A TN EC10351 

Perpendicular (90°) 3 

Paralelo (0º) 3 

Diagonal (45°) 2 

Subtotal 14 

TOTAL GLOBAL 86 

TN – Terreno Natural  

 

De acordo com os dados da Tabela 3.1, para a execução dos ensaios de obtenção dos 

módulos de elasticidade foram moldados um total de 86 amostras a partir de 19 blocos 

indeformados coletados ao longo dos taludes da mina. O preparo das amostras e a 

campanha dos ensaios dinâmicos (ultrassônico) e por carregamentos estáticos 

(compressão uniaxial) foram realizados no Laboratório Geocontrole, sediado no 

município de Nova Lima/MG, durante o primeiro semestre de 2016. 

 

Para a moldagem dos corpos de prova, foi utilizado um extrator de corpo de prova 

originalmente fabricado para concreto do fabricante Norton (modelo L-4930), rotação em 

três estágios (até 730 rpm) e 3300W de potência, dotada de um cálice com perfuratriz 
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diamantada de matriz macia (menor teor de liga de aço e maior teor de diamante) para 

litologias compactas, com diâmetro nominal externo de 38 mm (Figura 3.2). Os blocos 

indeformados foram colocados em um berço de areia e acomodados de forma a não 

permitir qualquer movimento durante a execução da perfuração. 

 

 

 

Figura 3.2  Aparato e dispositivos utilizados para a perfuração dos blocos 

indeformados e moldagem dos corpos de prova 

 

Os CP´s foram cortados transversalmente com o auxílio de uma serra de aço circular com 

borda diamantada (fabricante Clipper, modelo CM 41). Foram produzidos corpos de 

prova sempre observando a relação altura/diâmetro próxima a 2, visando minimizar o 

efeito de borda e de volume, especificamente na execução do ensaio de compressão 

uniaxial, todavia garantindo uma sobra na altura de 0,5 mm para permitir a retificação e 

paralelização dos planos de face do CP. Já a regularização (planificação) das superfícies 

de topo e base dos corpos cilíndricos foram executadas por meio de uma pedra de retifica, 

popularmente denominada de ‘rebolo’. 
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A moldagem dos CP´s foi feita de forma orientada em relação às estruturações 

características das rochas, que condicionam o comportamento anisotrópico das mesmas, 

estabelecendo-se dessa forma três direções axiais de corte em relação ao plano de 

estratificação/acamamento do bloco indeformado: paralelo (0°), diagonal (45°) e 

perpendicular (90°). A Figura 3.3 apresenta uma representação esquemática do 

procedimento de moldagem das amostras. 

 

 

Figura 3.3  Esquema representativo do procedimento de moldagem das amostras 

cilíndrica segundo a direção de estratificação da rocha (Moraes, 2017). 

 

A planificação e rugosidade das faces dos CP´s foram verificadas pelo dispositivo 

indicado na Figura 3.4, no qual o CP foi apoiado sobre um relé para permitir sua livre 

movimentação, sendo na parte superior acoplado a um relógio comparador com resolução 

de 1 μm, que varreu toda a superfície de forma a verificar e a certificar desníveis ou 

variações inferiores ao estabelecido pelos critérios da ISRM (1979). 
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Figura 3.4  Dispositivo utilizado para verificar a planificação/rugosidade dos CP’s 

 

3.3 EXECUÇÃO DOS ENSAIOS 

 

Os blocos indeformados foram encaminhados para a empresa Geocontrole, no município 

de Nova Lima/MG, responsável pela realização dos testes estáticos e dinâmicos. Os 

corpos de prova, previamente preparados e identificados (conforme Tabela 3.1), foram 

preparados primeiramente para aplicação do ensaio não destrutivo, visando a 

determinação do módulo de elasticidade dinâmico, por meio da medição da velocidade 

de propagação de pulsos ultrassônicos. 

 

3.3.1 Ensaios Ultrassônicos 

 

Os ensaios ultrassônicos foram executados segundo as diretrizes preconizadas pela 

Norma D2845 - Standard Test Method for laboratory determination of pulse velocities 

and ultrasonic elastic constants of rock (ASTM, 2008). Foram ensaiadas um total de 86 

amostras cilíndricas, obtendo-se para cada uma: 

 

 Massa especifica úmida (em g/cm3), determinada diretamente pela mensuração da 

massa e volume de cada CP após a moldagem. Para a determinação do volume, 

foram tomadas as médias de 5 leituras do diâmetro e 5 da altura com o auxílio de 

um paquímetro. Vale ressaltar, desde já, que também foram obtidos o grau de 

umidade e a respectiva massa especifica seca de cada amostra. O teor de umidade 



71 

 

foi determinado pelo método tradicional da estufa, coletando-se para tal uma 

alíquota do material pós-ruptura do ensaio de compressão uniaxial; 

 Comprimento axial (em m), ou seja, a distância a ser percorrida pelos pulsos ao 

longo da amostra; 

 A temperatura ambiente no momento de execução do ensaio. 

 

O equipamento utilizado para a determinação do tempo de viajem dos pulsos sônicos pela 

amostra foi o Pundit Lab Plus® (Figura 3.5), cujas principais especificações técnicas e 

características indicadas na Tabela 3.2 (dados do fabricante). O dispositivo foi 

previamente calibrado com uma amostra padrão (translúcida) de velocidade conhecida. 

 

Figura 3.5  Equipamento Pundit Lab Plus utilizado nos ensaios não destrutivos 

 

Tabela 3.2 – Pundit Lab Plus: principais informações técnicas (Proceq, 2017) 

Característica/Especificação Descrição Observação 

Faixa de medição Até 15 m 

Dependendo 

da qualidade 

do material 

Largura de Banda 20 até 500 kHz   

Princípio tecnológico Tempo de propagação de pulsos ultrassônicos   

Resolução de medição 0,1  µs   

Voltagem do Pulso 125 até 500 V   

Ganho do transdutor receptor 1x, 10x, 100x, automático   

Frequência nominal do 

transdutor 
24 - 500 kHz   

Forma do pulso onda quadrada (de período não senoidal)   

Número de canais 1   

Display de visualização Matriz em OLED (79 x 21 mm)   

Memória Aproximadamente 500 valores   

Interface conexão USB   
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Tabela 3.2 – Pundit Lab Plus: principais informações técnicas (Proceq, 2017) 

Característica/Especificação Descrição Observação 

Padronização 
EN 12504-4; ASTM C 597-02; ISO 1920-7:2004; 

IS 13311; CECS 21; ГОСТ 17624 
  

 

O dispositivo pode ser utilizado para diversas aplicações, tais como a determinação da 

velocidade de propagação do pulso, estimativas de resistência a compressão, medidas de 

módulos de elasticidade, estimativas da profundidade de fendas e trincas, etc. 

 

Nos experimentos realizados, foram utilizados transdutores de onda P e S, da marca 

Panametrics NDT V150 (magnético), frequência de 0,25MHz (Figura 3.6a), acoplados à 

base e topo dos CP´s com a aplicação prévia de um gel orgânico não tóxico do tipo gel 

de ultrassom (solúvel em água e de alta viscosidade), da marca Ultra-Gel (Figura 3.6b), 

com finalidade de aumentar a aderência e a eficiência na transmissão e captação das ondas 

mecânicas. Na fixação dos transdutores no corpo da rocha foi evitado a presença de 

qualquer volume de vazio (ar) entre ambos, sob pena de causar grandes desvios nas 

medições do tempo de viagem do pulso. 

 

 

Figura 3.6 – Transdutor (a) e gel de fixação (b) empregado nos ensaios ultrassônicos 

 

Neste sistema, a unidade geradora de pulsos, amplificador, osciloscópio e os dispositivos 

de contagem de tempo estão incluídos em uma estrutura única. Durante o procedimento 

de ensaio são emitidos seguidos pulsos ultrassônicos, ajustando-se simultaneamente o 

ganho e a amplitude de onda até obter uma curva com sinal estável, da qual pode-se 

identificar e obter o tempo de deslocamento das ondas cisalhante e compressiva. A tela 

(a) (b) 
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de interface do dispositivo está apresentada na Figura 3.7 e possui uma interação bastante 

amigável com o usuário, em termos do acesso e visualização dos dados de entrada e de 

saída, a saber: 

 Informações gerais de identificação da amostra, data e hora do experimento, 

temperatura ambiente (em ° C) e o tipo de medição que está sendo efetuada; 

 

 Informações gerais do hardware e software empregados no ensaio, como número 

de série e de identificação, versão, etc.; 

 

 Dados de entrada: distância de deslocamento do pulso (em m), que corresponde ao 

comprimento do eixo axial do corpo de prova rochoso (ou a altura) e a respectiva 

massa específica natural (em kg/m3); dados em relação ao pulso (largura em µs e 

frequência) e ao transdutor que está sendo empregado (frequência em kHz); a 

compensação/calibração do tempo (em µs), que se refere basicamente ao tempo que 

o pulso ‘perde’ no deslocamento ao longo do circuito, antes e após percorrer a 

amostra, e, portanto, deve ser subtraído do tempo global medido; 

 

 Dados de saída: a curva de sinal, com amplitude de onda no eixo das ordenadas e 

tempo (em µs) no eixo das abcissas; tempo que os pulsos longitudinais e cisalhantes 

levaram para atravessar a amostra, já descontado o tempo de calibração, estes 

indicados manualmente pelo operador pela interpretação da curva de sinal; as 

velocidades de propagação das ondas compressivas e cisalhantes ao longo da 

amostra; valores dos módulos de elasticidade dinâmico (em MPa) e do coeficiente 

de Poisson. 

 

 

Figura 3.7 – Tela de interface gráfica detalhada do dispositivo Pundit Lab Plus para a 

estimativa dos valores dos módulos de elasticidade dinâmicos 
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Vale reiterar que a identificação do tempo de percurso da onda cisalhante e de compressão 

foram identificados manualmente pelo técnico responsável do ensaio na curva de sinal, 

após estabilização desta e por meio da percepção dos picos da onda senoidal. 

 

Uma vez que concluídos os ensaios não destrutivos, as amostras foram devidamente 

encaminhadas para os testes estáticos e prontamente submetidas aos ensaios de 

compressão uniaxial. 

 

3.3.2 Ensaios de Compressão Uniaxial 

 

Os ensaios compressivos (destrutivo) foram executados no regime de carregamento 

quase-estatístico conforme procedimento executivo sugerido pelo documento Suggested 

Methods for Determining the Uniaxial Compressive Strength and Deformability of Rock 

Materials (ISRM, 1979). Vale lembrar ainda que a ASTM também padronizou o ensaio 

de Compressão Uniaxial por meio da norma D 2938 - Standard Test Method for 

unconfined compressive strength of intact rock core specimens. 

 

Os corpos de prova, a priori, tiveram suas condições de umidade preservadas em relação 

ao ensaio ultrassônico, de forma a não permitir qualquer variação significativa ao ponto 

de influir consideravelmente nos resultados dos ensaios estáticos. Como já dito, buscou-

se produzir CP´s com a relação H/D de 2 a 2,5 para minimizar o efeito de borda, e além 

disso foi executado o tratamento das faces de contato com a prensa para eliminar as 

irregularidades, planificá-las e paralelizá-las, conforme instrução da ISRM (1979), 

reduzindo a possibilidade de concentração de tensões nessa zona de contato e ao mesmo 

tempo permitindo uma aplicação bem distribuída do carregamento axial. O equipamento 

de compressão empregado nos ensaios está apresentado na Figura 3.8. 
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Figura 3.8 – Equipamento de compressão dos ensaios de compressão uniaxial: (a) 

unidade de aplicação de carga e prensa; (b) detalhe da prensa 

 

Para a execução dos ensaios, foi imposta uma taxa de incremento de carregamento axial 

constante, variando de amostra para amostra de forma tal que o tempo total de ensaio até 

a ruptura do CP estivesse na faixa sugerida pela ISRM (1979), ou seja, entre 5 e 10 

minutos. Em todos os testes foram tomadas no mínimo 10 leituras de carga (kN) e 

respectiva deformação vertical (mm), conforme requisito da ISRM (1979). As tensões 

foram obtidas de forma direta através das cargas registradas (em kN) na unidade 

controladora do equipamento. 

 

Para o monitoramento das deformações axiais, de interesse nesse trabalho, foram 

utilizados relógios comparadores com resolução de 1 μm, que foi fixado na estrutura da 

prensa em uma zona sem movimento e a haste de deslocamento colocada sobre o prato 

superior de forma tal que os avanços verticais correspondem necessariamente a 

deformação do corpo de prova.  O relógio foi fisicamente conectado à unidade de 

carregamento e controle da prensa (interface USB) e as leituras de deformação foram 

programadas para serem coletadas em intervalos de tempo pré-estabelecidos.  

 

O carregamento axial foi aplicado progressivamente nas amostras até a sua ruptura, 

obtendo-se então a tensão de compressão última (σu), e cessando o ensaio imediatamente 

(a) (b) 
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após a ruptura. Nesse contexto foi obtida a curva tensão-deformação de forma restrita ao 

trecho pré-pico, suficiente para a determinação do módulo de Young, e em conformidade 

com a metodologia sugerida pela ISRM (1979). Todos os dados armazenados na unidade 

de processamento foram extraídos do dispositivo e inseridos no software Microsoft® 

Excel para a elaboração da curva tensão-deformação para cada amostra em avaliação. 

 

3.4 RESULTADOS DOS ENSAIOS 

 

3.4.1 Ensaios Ultrassônicos 

 

Os resultados dos ensaios dinâmicos estão indicados na Tabela 3.3 por litotipo, amostra 

e direção de aplicação das ondas mecânicas em relação ao plano de estratificação da 

rocha, incluindo os valores dos módulos de Young dinâmicos. O Anexo II apresenta a 

reprodução na íntegra das curvas de sinal obtida sem todos os ensaios realizados. 

 

Tabela 3.3 – Resultados dos ensaios para determinação do módulo de Young dinâmico 

Rocha 
 

Ensaio Ultrassônico 

Amostra 

Orientação da 

estruturação em 

relação ao 

carregamento 

ρ 

(g/cm3) 

Determinação Velocidade do 

Pulso 
E 

(GPa) Distância 

(m)  

ONDA S ONDA P 

Tempo  

(µs) 

VS 

(m/s) 

Tempo  

(µs) 

VP 

(m/s) 

Quartzito 
Compacto 

EC10329 Perpendicular (90°) I 2,488 0,083 101,0 822 61,5 1350 4,1 

EC10350 

Perpendicular (90°) I 2,614 0,068 31,4 2166 16,6 4096 32,0 

Perpendicular (90°) 

II 
2,611 0,086 37,4 2299 21 4095 35,0 

EC10400 

Paralelo (0º) I 2,707 0,082 46,7 1756 22,5 3644 22,5 

Diagonal (45°) I 2,575 0,079 46,4 1703 24,5 3224 19,5 

Perpendicular (90°) I 2,729 0,075 40,6 1847 22,9 3275 23,6 

Perpendicular (90°) 

II 
2,597 0,070 29,9 2341 17,5 4000 35,3 

EC10401 

Paralelo (0º) I 2,565 0,072 38,1 1890 21,4 3364 23,3 

Paralelo (0º) II 2,574 0,074 86,7 854 41,4 1787 5,1 

Paralelo (0º) III 2,542 0,076 59,3 1282 29,9 2542 11,3 

Paralelo (0º) IV 2,587 0,080 50,7 1578 28,9 2768 16,2 

Diagonal (45°) I 1,589 0,079 42,0 1881 18,9 4180 25,2 

EC10402 
Diagonal (45°) I 2,666 0,078 64,3 1213 33,9 2301 10,3 

Diagonal (45°) II 2,613 0,076 85,9 885 48,9 1554 5,2 

Itabirito 

Compacto 
EC10337 

Paralelo (0º) I 3,427 0,075 25,6 2930 12,9 5814 78,2 

Paralelo (0º) II 3,281 0,074 24,8 2984 13,4 5522 75,6 

Paralelo (0º) III 3,203 0,070 26,5 2642 13,4 5224 59,4 

Diagonal (45°) I 3,206 0,075 26,4 2841 13,4 5597 68,7 
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Tabela 3.3 – Resultados dos ensaios para determinação do módulo de Young dinâmico 

Rocha 
 

Ensaio Ultrassônico 

Amostra 

Orientação da 

estruturação em 

relação ao 

carregamento 

ρ 

(g/cm3) 

Determinação Velocidade do 

Pulso 
E 

(GPa) Distância 

(m)  

ONDA S ONDA P 

Tempo  

(µs) 

VS 

(m/s) 

Tempo  

(µs) 

VP 

(m/s) 

Diagonal (45°) II 3,086 0,074 27,8 2662 13,9 5324 58,3 

Diagonal (45°) III 3,145 0,066 24,9 2651 11,9 5546 59,8 

Perpendicular (90°) I 3,187 0,068 28,4 2394 12,9 5271 50,0 

Perpendicular (90°) 

II 
3,178 0,073 28,2 2589 13,9 5252 57,1 

Perpendicular (90°) 

III 
3,256 0,068 27,1 2509 12,9 5271 55,5 

EC10346 

Paralelo (0º) I 3,093 0,071 22,1 3213 12,5 5680 80,8 

Paralelo (0º) II 3,420 0,069 21,5 3209 12,5 5520 87,7 

Paralelo (0º) III 3,142 0,075 23,8 3151 13 5769 35,0 

EC10347 Paralelo (0º) I 3,376 0,071 29,9 2375 13,9 5108 51,9 

EC10403 

Paralelo (0º) I 2,888 0,077 34,6 2225 17,9 4302 37,6 

Paralelo (0º) II 3,239 0,068 37,8 1799 14,9 4564 29,5 

Diagonal (45°) I 3,246 0,079 36,8 2147 22,9 3450 35,4 

Diagonal (45°) II 3,198 0,076 39,1 1944 21,4 3551 31,1 

Diagonal (45°) III 3,125 0,069 34,3 2012 17,4 3966 31,3 

Perpendicular (90°) I 3,094 0,066 39,2 1684 19,4 3402 23,5 

Perpendicular (90°) 
II 

3,177 0,069 41,7 1655 22,4 3080 22,6 

Perpendicular (90°) 

III 
3,050 0,066 35,5 1859 18,9 3492 27,4 

EC10404 

Paralelo (0º) I 3,030 0,072 31,6 2278 14,9 4832 43,6 

Paralelo (0º) II 3,065 0,074 33,1 2236 17,4 4253 40,1 

Paralelo (0º) III 3,168 0,068 32,9 2067 16,9 4024 35,8 

Perpendicular (90°) I 2,939 0,067 30,1 2226 15,9 4214 38,1 

Perpendicular (90°) 

II 
2,902 0,076 39,2 1939 20,9 3636 28,4 

Perpendicular (90°) 
III 

2,950 0,069 38,8 1778 19,4 3557 24,9 

Perpendicular (90°) 

IV 
3,022 0,073 37,7 1936 19 3842 30,1 

EC10405 

Diagonal (45°) I 3,266 0,068 41,1 1655 20,9 3254 23,7 

Diagonal (45°) II 3,395 0,065 40,5 1605 22,4 2902 22,4 

Diagonal (45°) III 3,186 0,065 61,6 1055 29,4 2211 9,6 

Hematita 

Compacta 

EC10331 

Paralelo (0º) I 4,977 0,079 24,9 3173 11,9 6639 135,5 

Diagonal (45°) I 5,155 0,073 22,8 3202 10,5 6952 144,4 

Diagonal (45°) II 5,087 0,076 23,3 3262 11 6909 146,9 

Perpendicular (90°) I 4,778 0,079 30,2 2616 12,7 6220 91,1 

Perpendicular (90°) 
II 

4,985 0,082 27,9 2939 12,9 6357 117,5 

Perpendicular (90°) 

III 
4,908 0,084 31,2 2692 14 6000 97,7 

EC10333 

Paralelo (0º) I 4,928 0,074 24,9 2972 10,9 6789 120,2 

Paralelo (0º) II 4,840 0,086 27,4 3139 14,4 5972 124,9 

Paralelo (0º) III 4,723 0,069 26,3 2624 11,9 5798 89,2 
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Tabela 3.3 – Resultados dos ensaios para determinação do módulo de Young dinâmico 

Rocha 
 

Ensaio Ultrassônico 

Amostra 

Orientação da 

estruturação em 

relação ao 

carregamento 

ρ 

(g/cm3) 

Determinação Velocidade do 

Pulso 
E 

(GPa) Distância 

(m)  

ONDA S ONDA P 

Tempo  

(µs) 

VS 

(m/s) 

Tempo  

(µs) 

VP 

(m/s) 

Diagonal (45°) I 4,984 0,084 29,6 2838 11,1 7568 113,9 

Diagonal (45°) II 4,784 0,083 24,0 3458 11,6 7155 154,2 

Diagonal (45°) III 4,842 0,082 30,5 2689 11,4 7193 99,4 

Perpendicular (90°) I 5,057 0,071 23,6 3008 10,9 6514 124,9 

Perpendicular (90°) 

II 
5,057 0,085 26,4 3220 13,4 6343 139,1 

EC10335 

Paralelo (0º) I 5,099 0,070 21,9 3196 9,4 7447 144,5 

Paralelo (0º) II 5,005 0,084 27,2 3088 12 7000 131,6 

Diagonal (45°) I 5,006 0,082 27,8 2950 13 6308 118,5 

EC10343 

Paralelo (0º) I 5,090 0,083 26,7 3109 11,4 7281 136,6 

Paralelo (0º) II 5,189 0,087 27,6 3152 11,9 7311 142,9 

Paralelo (0º) III 5,189 0,079 25,9 3050 10,7 7383 134,9 

EC10344 

Paralelo (0º) I 4,961 0,082 26,9 3048 11,4 7193 128,2 

Paralelo (0º) II 5,015 0,082 25,2 3254 11,5 7130 145,3 

Paralelo (0º) III 5,064 0,076 25,3 3004 10,4 7308 127,8 

Paralelo (0º) IV 5,020 0,083 24,2 3430 11 7545 161,8 

EC10345 Isotrópico 

5,037 0,076 25,5 2980 9,8 7755 126,5 

5,204 0,074 25,8 2868 9,4 7872 121,9 

5,269 0,069 24,4 2828 9,8 7041 108,7 

Básica 
Sã 

EC10336 

Diagonal (45°) I 2,759 0,078 48,1 1622 25,9 3012 18,8 

Diagonal (45°) II 2,722 0,068 37,4 1818 17,9 3799 24,3 

Diagonal (45°) III 2,785 0,072 39,6 1818 21,4 3364 23,8 

Diagonal (45°) IV 2,791 0,075 43,0 1744 23,4 3205 21,9 

Perpendicular (90°) I 2,906 0,068 31,6 2152 15,4 4416 36,2 

Perpendicular (90°) 

II 
2,945 0,067 33,4 2006 15,4 4351 32,4 

EC10351 

Paralelo (0º) I 2,843 0,082 31,8 2579 16,9 4852 49,3 

Paralelo (0º) II 2,819 0,082 32,1 2555 16,5 4970 48,6 

Paralelo (0º) III 2,778 0,074 34,1 2170 16,9 4379 35,0 

Diagonal (45°) I 2,796 0,074 36,0 2056 18,4 4022 31,3 

Diagonal (45°) II 2,829 0,075 38,1 1969 19,4 3866 29,1 

Perpendicular (90°) I 2,828 0,070 40,6 1724 22,5 3111 21,5 

Perpendicular (90°) 

II 
2,819 0,082 31,7 2587 16,4 5000 49,8 

Perpendicular (90°) 

III 
2,844 0,075 65,6 1143 30,4 2467 10,1 

 

Uma avaliação global e comparativa dos resultados obtidos na campanha laboratorial 

permite uma reflexão a despeito das variáveis que influem na velocidade de propagação 

dos pulsos pela rocha, como massa especifica e efeito dos planos de foliação. 

Se fixado uma direção de propagação do pulso em relação a estruturação da rocha (ex. 
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paralela) é possível perceber que as maiores velocidades, na média, das ondas de 

compressão foram observadas para a hematita compacta (maior massa específica), 

enquanto as velocidades mais baixas foram observadas para o quartzito compacto (menor 

massa específica na média). Isso se deriva do simples fato de existir uma correlação direta 

entre velocidade de propagação da onda e densidade do meio físico por ela atravessada, 

como discutido anteriormente no Capítulo 2.  

 

O gráfico apresentado na Figura 3.9 correlaciona a velocidade média da onda P com a 

massa específica de cada litotipo (quartzito compacto, itabirito compacto, hematita 

compacta e rocha básica sã), comprovando na prática a relação crescente entre tais 

variáveis, como já esperado. As velocidades de propagação das ondas P ficaram 

compreendidas tipicamente entre duas faixas: 6.000 e 8.000 m/s (hematita compacta) e 

entre 2000 e 6000 m/s (demais rochas).  

 

 

Figura 3.9 – Velocidade de propagação da onda P x massa específica de cada amostra, 

na direção paralela à estruturação 

 

Tomando agora os resultados das velocidades de onda P para cada litotipo (Figura 3.10), 

e comparando suas médias quando permeiam as rochas segundo as diferentes direções da 

estruturação, é possível constatar que existiu uma variação menos pronunciada da 

velocidade em função da direção da propagação para quartzito compacto (maior 

velocidade observada na direção perpendicular ao bandamento) e básica sã. 

Massa específica (g/cm3) 
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 A maior disparidade foi observada para o itabirito compacto, cuja velocidade medida na 

direção paralela a foliação foi cerca de 25% em relação as outras direções de ensaio 

(diagonal e perpendicular); no caso da hematita compacta a velocidade média medida na 

direção perpendicular foi aproximadamente 13% em relação as outras duas direções. De 

forma geral não foi verificado um padrão ou tendência entre os litotipos em avaliação de 

uma mesma direção em especifico apresentar valores superiores de velocidade de 

propagação.  

 

 

Figura 3.10 – Velocidade média de propagação da onda P segundo a direção e litotipo 

 

Schön (2015) relata que a velocidade da onda de compressão na direção perpendicular ao 

plano de acamamento é menor que a velocidade da onda paralela a este plano, e, portanto, 

esse não foi um comportamento plenamente observado nos presentes ensaios, 

evidenciando que muito provavelmente as amostras aqui ensaiadas apresentarem um grau 

de anisotropia baixo ou pouco marcante. 

 

Em relação as ondas S, as distribuições das velocidades médias segundo a direção de 

propagação apresentaram praticamente o mesmo perfil se comparado as ondas P (Figura 

3.11), e a variação mais pronunciada no perfil de velocidade ocorreu também para o 

itabirito compacto testado na direção paralela, cerca de 25% superior se comparado com 

as demais direções.  

 

Novamente segundo Schön (2015), para as ondas cisalhantes de polarização horizontal, 
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prevê-se em geral baixas velocidades de propagação perpendicularmente ao plano de 

foliação uma vez que a onda atravessa obrigatoriamente materiais “macios” presentes nos 

planos ortogonais de foliação. Já maiores velocidades são esperadas para aquelas que se 

propagam paralelamente ao plano de foliação, permeando um volume majoritário de 

materiais mais “duros” da matriz rochosa. Todavia esse tipo de comportamento não foi 

observado nas amostras ensaiadas de quartzito compacto. 

 

 

Figura 3.11 – Velocidade média de propagação da onda S, segundo a direção e litotipo 

 

Outra observação importante tocante a velocidade de propagação, válida tanto para as 

ondas compressivas quanto de cisalhamento, é que de forma geral duas direções de 

propagações apresentaram valores bem próximos de velocidade, enquanto a terceira 

direção se revelou com valores um pouco mais altos em relação a estas. No caso 

especifico da hematita compacta a velocidade de viagem das ondas foram bem próximos 

para as três direções em avaliações, evidenciando que trata-se de um litotipo de baixo 

grau de anisotropia. 

 

Finalmente, o módulo de Young (dinâmico) determinado por meio da Equação 2.20 se 

revelou bem sensível às variações da massa específica das amostras. Pode-se ilustrar essa 

constatação por meio da comparação dos resultados da amostra código EC 10344 

(Hematita Compacta) exibidos na Tabela 3.3, ensaiadas na direção paralela à foliação: 

embora as massas específicas dos corpos de prova Paralelo II e Paralelo IV variem em 

apenas 0,10% (5,015 contra 5,020 g/cm3) e as velocidades de propagação sejam 

praticamente iguais (onda S e P), os módulos de Young calculados foram de 145,3 e 161,8 
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GPa, respectivamente, ou seja, uma variação de 10% aproximadamente. 

 

3.4.2 Ensaios de Compressão Uniaxial  

 

Os resultados dos ensaios compressivos estão sintetizados na Tabela 3.4 e indexados 

segundo o litotipo/natureza da amostra, estando apresentados os valores de massa 

específica, relação H/D, a resistência a compressão uniaxial (σc) e o módulo de Young 

médio (EM) para cada corpo de prova. 

 

Quanto ao módulo de Young, este foi determinado considerando a inclinação do trecho 

da curva tensão-deformação que o material se comporta mecanicamente como elástico-

linear para deformações axiais, ou seja, o módulo de Young Médio conforme definido na 

Figura 2.13. Para tal uma reta foi ajustada visualmente pelo laboratorista ao segmento da 

curva ou faixa de tensões que apresenta um aspecto com tendência linear. Uma vez 

traçada o segmento de ajuste, o módulo de Young é numericamente igual à inclinação da 

reta, ou seja, corresponde a razão entre a variação da tensão e a deformação especifica 

produzida por tal acréscimo de tensão, conforme preconizado pela ISRM (1979). 

 

A curva tensão-deformação obtida para cada amostra em particular, a respectiva reta 

ajuste usada para a estimativa dos módulos de elasticidade estáticos, bem como a imagem 

do CP após ruptura, estão apresentados no Anexo I. 

 

Tabela 3.4 – Resultados dos ensaios para determinação do módulo de Young estático 

Unidade Litológica 

Classificação  

 

Identificação 

Amostra 

Ensaio de Compressão Uniaxial 

Orientação da 

estruturação em 

relação ao 

carregamento 

H/D 
(1) 

ρ 

(g/cm3) 

σc 

(MPa) 

EE 

(GPa) 

Quartzito 

Compacto 

EC 10329 Perpendicular (90°) I 2,31 2,488 41,9 6,8 

EC 10350 
Perpendicular (90°) I 1,94 2,614 96,2 20,0 

Perpendicular (90°) II 2,46 2,611 97,9 18,9 

EC 10400 

Paralelo (0°) I 2,34 2,707 123,2 22,9 

Diagonal (45°) I 2,19 2,575 127,0 23,2 

Perpendicular (90°) I 2,14 2,729 90,7 16,4 

Perpendicular (90°) II 1,94 2,597 201,0 27,8 

EC 10401 

Paralelo (0°) I 2,00 2,565 67,3 9,8 

Paralelo (0°) II 2,06 2,574 39,3 10,0 

Paralelo (0°) III 2,11 2,587 88,2 13,6 
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Tabela 3.4 – Resultados dos ensaios para determinação do módulo de Young estático 

Unidade Litológica 

Classificação  

 

Identificação 

Amostra 

Ensaio de Compressão Uniaxial 

Orientação da 

estruturação em 

relação ao 

carregamento 

H/D 
(1) 

ρ 

(g/cm3) 

σc 

(MPa) 

EE 

(GPa) 

Paralelo (0°) IV 2,22 2,587 67,1 11,9 

Diagonal (45°) I 2,19 2,589 72,5 14,7 

EC 10402 
Diagonal (45°) I 2,23 2,666 76,5 16,6 

Diagonal (45°) II 2,11 2,613 119,6 17,4 

Itabirito  

Compacto 

EC 10337 

Paralelo (0°) I 2,08 3,427 183,5 34,1 

Paralelo (0°) II 2,06 3,281 79,2 17,8 

Paralelo (0°) III 1,94 3,203 148,2 26,4 

Diagonal (45°) I 2,03 3,206 82,9 27,3 

Diagonal (45°) II 2,00 3,086 52,5 19,5 

Diagonal (45°) III 1,78 3,145 70,1 23,5 

Perpendicular (90°) I 1,84 3,187 92,9 21,5 

Perpendicular (90°) II 1,84 3,178 132,6 24,9 

Perpendicular (90°) III 2,03 3,256 103,0 23,2 

EC 10346 

Paralelo (0°) I 1,97 3,093 65,4 15,9 

Paralelo (0°) II 1,92 3,420 77,3 20,7 

Paralelo (0°) III 2,08 3,142 42,0 20,0 

EC 10347 Paralelo (0°) I 1,97 3,376 99,5 18,1 

EC 10403 

Paralelo (0°) I 2,20 2,880 142,5 21,4 

Paralelo (0°) II 1,94 3,239 65,7 15,0 

Diagonal (45°) I 2,19 3,246 87,7 18,7 

Diagonal (45°) II 2,11 3,198 71,0 19,7 

Diagonal (45°) III 1,92 2,917 129,7 22,5 

Perpendicular (90°) I 1,89 3,094 31,9 6,2 

Perpendicular (90°) II 1,92 3,177 131,5 20,4 

Perpendicular (90°) III 1,83 3,050 77,1 14,3 

EC 10404 

Paralelo (0°) I 2,00 3,093 71,4 18,5 

Paralelo (0°) II 2,06 3,065 97,6 21,8 

Paralelo (0°) III 1,89 3,168 36,0 9,5 

Perpendicular (90°) I 1,86 2,939 108,2 15,5 

Perpendicular (90°) II 2,11 2,902 109,9 15,6 

Perpendicular (90°) III 1,92 2,950 99,8 14,7 

Perpendicular (90°) IV 2,03 3,022 133,3 20,2 

EC 10405 

Diagonal (45°) I 1,89 3,266 38,3 8,4 

Diagonal (45°) II 2,44 3,395 52,4 16,3 

Diagonal (45°) III 1,81 3,186 28,7 6,0 

Hematita 

Compacta 
EC 10331 

Paralelo (0°) III 2,19 4,977 101,3 36,4 

Diagonal (45°) I 2,03 5,155 136,0 36,9 

Diagonal (45°) II 2,11 5,087 166,0 52,2 

Perpendicular (90°) I 2,14 4,778 124,4 17,0 
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Tabela 3.4 – Resultados dos ensaios para determinação do módulo de Young estático 

Unidade Litológica 

Classificação  

 

Identificação 

Amostra 

Ensaio de Compressão Uniaxial 

Orientação da 

estruturação em 

relação ao 

carregamento 

H/D 
(1) 

ρ 

(g/cm3) 

σc 

(MPa) 

EE 

(GPa) 

Perpendicular (90°) II 2,22 4,895 248,1 46,1 

Perpendicular (90°) III 2,27 4,908 91,9 35,0 

EC 10333 

Paralelo (0°) I 2,33 4,928 82,0 31,4 

Paralelo (0°) II 2,31 4,840 89,6 20,6 

Paralelo (0°) III 2,28 4,723 55,3 11,7 

Diagonal (45°) I 2,06 4,984 133,2 37,4 

Diagonal (45°) II 2,39 4,784 88,8 24,6 

Diagonal (45°) III 1,92 4,842 72,1 22,0 

Perpendicular (90°) I 2,36 5,020 133,6 37,7 

Perpendicular (90°) II 2,00 5,057 97,0 25,9 

EC 10335 

Paralelo (0°) II 1,94 5,099 519,6 35,0 

Paralelo (0°) III 2,33 5,003 171,0 38,9 

Diagonal (45°) II 2,33 5,006 223,1 31,2 

EC 10343 

Paralelo (0°) I 2,31 5,090 205,5 46,2 

Paralelo (0°) II 2,42 5,189 285,8 53,9 

Paralelo (0°) III 2,19 5,189 435,0 48,0 

EC 10344 

Paralelo (0°) I 2,22 4,961 163,0 48,3 

Paralelo (0°) II 2,24 5,015 168,8 - 

Paralelo (0°) III 2,05 5,064 458,1 48,9 

Paralelo (0°) IV 2,28 5,020 208,5 34,1 

EC 10345 Isotrópico 

2,05 5,037 391,2 47,7 

2,06 5,204 146,3 25,4 

2,05 5,064 194,4 33,6 

Básica Sã 

EC 10336 

Diagonal (45°) I 2,17 2,758 45,3 7,1 

Diagonal (45°) II 1,89 2,722 24,9 1,1 

Diagonal (45°) III 2,03 2,785 26,7 1,3 

Diagonal (45°) IV 2,08 2,791 21,3 0,8 

Perpendicular (90°) I 1,94 2,906 79,1 11,4 

Perpendicular (90°) II 1,86 2,945 89,1 11,6 

EC 10351 

Paralelo (0°) I 2,11 2,843 24,6 0,90 

Paralelo (0°) II 2,28 2,819 25,5 0,90 

Paralelo (0°) III 2,00 2,778 24,3 0,80 

Diagonal (45°) I 2,06 2,796 47,4 5,90 

Diagonal (45°) II 2,08 2,829 42,5 8,20 

Perpendicular (90°) I 1,94 2,828 18,7 0,80 

Perpendicular (90°) II 1,97 2,827 9,6 0,60 

Perpendicular (90°) III 2,08 2,844 18,5 0,70 

(1) Relação altura/diâmetro 
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O perfil das curvas tensão-deformação obtidas em diversos ensaios para as diversas 

litologias (constantes no Anexo I) apresentaram um aspecto muito parecido com aquele 

apresentado na Figura 3.12, da amostra EC 10329 I (direção paralela) tomada aqui como 

exemplo. É possível notar que não se estabelece de forma definitiva um comportamento 

inelástico no trecho inicial da curva, com aspecto côncavo voltado para cima, 

característico de deformações permanentes sob pequena atuação de tensão compressiva, 

mas muito pelo contrário, tem-se um segmento inicial linear e íngreme, com inclinação 

superior à porção seguinte da curva, evidenciando que, no início do ensaio, foi necessária 

a aplicação de um maior acréscimo de tensão para produzir deformações no corpo de 

prova. 

 

 

Figura 3.12 – Curva típica de tensão-deformação observadas em diversos corpos de 

provas 
 

 

Tal distorção reside no fato de que, no início do carregamento, o prato superior (rotulado) 

ainda não está perfeitamente apoiado e acomodado sobre a face da amostra (que 

eventualmente pode ainda apresentar retificação inadequada), de tal forma que a carga 

necessária para produzir uma determinada deformação é superior inicialmente, 

normalizando-se apenas após momento do contato pleno prato/amostra. 

 

É válido avaliar comparativamente os valores dos módulos de elasticidade estático 

determinados para cada amostra com a respectiva massa específica e resistência à 

compressão uniaxial. Pela observação do gráfico que correlaciona o módulo de Young 

Trecho elástico-linear 

Trecho ajuste do prato 

rotulado 
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com a massa específica (Figura 3.13a) para todo o universo de resultados experimentais 

é possível observar uma grande dispersão de pontos, sem presença de qualquer de 

correlação entre tais variáveis. Dessa forma, é possível perceber que a massa específica 

não afetou de forma contundente e direta os valores dos módulos estáticos se comparado 

com os módulos dinâmicos. 

 

  

Figura 3.13 – (a)Módulo de Young x massa específica; (b) Módulo de Young x  

resistência à compressão uniaxial 

 

A plotagem dos resultados da resistência a compressão (σc) vs módulo de elasticidade 

(Figura 3.13) originou uma nuvem de pontos mais restritiva e alinhada sem, entretanto, 

indicar uma relação de proporcionalidade direta significativa; pode-se perceber apenas 

uma tendência de aumento do módulo de Young com a resistência à compressão dos 

materiais ensaiadas, mas ainda com muitos pontos dispersos. Intuitivamente as dispersões 

observadas eram esperadas, uma vez que as rochas apresentam, embora não muito 

marcantes, estruturações que condicionam sua resposta mecânica às solicitações 

compressivas a depender da direção de carregamento, impactando de forma diferenciadas 

o módulo de elasticidade e a resistência ao cisalhamento das rochas.  

 

Nesse sentido é pertinente comparar as variáveis massa específica e resistência com o 

módulo de Young elástico de forma particularizada, segundo uma direção de aplicação 

do carregamento específica como, por exemplo, na direção paralela à estruturação 

característica da rocha (Figura 3.14). 

 

(a) (b) 

Massa específica (g/cm3) 

Massa específica x Módulo de Young Estático (médio) 
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Figura 3.14 – (a)Módulo de Young x massa específica; (b) Módulo de Young x  

resistência à compressão uniaxial (para amostras ensaiadas paralelamente ao plano de 

anisotropia) 

 

Pela observação do gráfico da Figura 3.14a, é possível perceber novamente que não 

existe, ao menos para os dados e litotipos que foram analisadas para o presente trabalho, 

uma associação cristalina entre a massa específica das rochas e os valores dos respectivos 

módulos de elasticidade, mesmo considerados os resultados isolados para uma direção de 

aplicação de carga axial (por exemplo, paralela). A dispersão dos pontos nesse caso foi 

bem alta, e mesmo que se elimine alguns outliers, a correlação tenderá a não existir de 

forma marcante. 

 

No tocante à comparação do módulo de Young com a resistência à compressão uniaxial 

(Figura 3.14b), estabelecida apenas para os ensaios com aplicação de carga paralela à 

estratificação, também percebe-se uma dispersão bem significativa dos pontos; contudo 

estes estão muito mais próximos e alinhados, demonstrando uma tendência de aumento 

da deformação da rocha com o aumento da sua resistência à compressão uniaxial, um 

tanto quanto mais característica e significativa que a variável massa específica. 

 

Plotando-se em um gráfico somente os resultados dos ensaios para o Itabirito Compacto 

com o carregamento axial imposto na direção paralela ao bandamento, percebe-se que 

uma expressiva dispersão dos pontos quando se compara a massa específica das amostras 

com o módulo de Young (Figura 3.15a), e um certo ordenamento dos pontos quando tal 

módulo de Young é confrontado com a resistência a compressão uniaxial (Figura 3.15b), 

sugerindo uma correlação entre essas duas últimas variáveis.  

 

(a) (b) 

Massa específica (g/cm3) 

Massa específica x Módulo de Young Estático (médio) – 

Paralelo à estruturação 
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Figura 3.15 – (a) Módulo de Young x massa específica; (b) Módulo de Young x  

resistência à compressão uniaxial (Itabirito Compacto, ensaiado paralelamente ao 

bandamento) 

 

Focando-se agora na avaliação da variação da do módulo de Young das rochas segundo 

as diferentes direções de aplicação do carregamento axial, a Figura 3.16 apresenta a 

correlação entre os valores médios do módulo de Young, para cada litotipo em estudo, 

segundo as três direções ensaiadas. Observa-se que, para o quartzito compacto e o itabirito 

compacto, os valores tenderam a ser próximos em duas direções de ensaios (diagonal e 

perpendicular à estratificação), com ligeiro desvio em relação aos valores obtidos nos 

testes executados na direção paralela à estratificação. 

 

 

Figura 3.16 – Valores médios do módulo de Young, por litotipo e direção ensaiada 

 

Para a hematita compacta e básicas sãs, verificou-se um escalonamento mais marcante 

dos valores médios segundo a direção de carregamento aplicada. Não é constatada 

qualquer tendência, entre as rochas analisadas, de uma direção específica, em relação às 

estruturas de anisotropia, produzir de maneira uniforme maiores taxas de deformação nas 

(a) (b) Massa específica x Módulo de Young Estático (médio) – 

Itabirito Compacto – Paralelo 

Massa específica (g/cm3) 



89 

 

amostras: para o itabirito e hematita (compactos) e rocha básica alterada, os maiores 

valores do módulo de Young foram obtidos quando ensaiadas na direção paralela e a 

menor na direção perpendicular, enquanto que, para rocha básica e quartzito compacto, a 

tendência foi oposta. 

 

Baseados em dados de resistência de compressão uniaxial de rochas metamórficas e 

sedimentares (anisotrópicas), Ramamurthy (1993) propôs a quantificação do chamado 

grau de anisotropia por meio do índice Iσc definido pela relação entre a máxima 

resistência à compressão uniaxial que ocorre quando o carregamento é aplicado a 90° do 

plano de anisotropia e a resistência mínima que é esperada quando o carregamento é 

aplicado diagonalmente à estruturação (Figura 3.17). As faixas de valores de Iσc, 

propostos pelo autor, estão indicadas na Tabela 3.5. 

 

 𝐼𝜎𝑐 =
𝜎𝑐𝑖(90°)

𝜎𝑐𝑖(𝑚𝑖𝑛)
 (3.1) 

sendo: 

σci(90°)- resistência à compressão uniaxial medida a 90° do plano de anisotropia; 

σci(min) - resistência à compressão mínima medida diagonalmente ao plano de anisotropia. 

 

Figura 3.17 – Orientação da resistência à compressão máxima e mínima para a rocha 

intacta (Ramamurthy, 1993). 
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Tabela 3.5 – Grau de anisotropia Iσc em relação às resistências à compressão máxima e 

mínima para a rocha (Ramamurthy, 1993) 

 

 

No presente trabalho, o índice Iσc foi determinado considerando a média das resistências 

à compressão uniaxial medida a 90° (máxima) e 45° (mínima esperada) de cada litologia 

em avaliação (Tabela 3.6). 

 

Tabela 3.6 – Avaliação do grau de anisotropia para as litologias estudadas 

Litologia σci(90°) σci(min) Iσc Classificação 

Quartzito  
Média Global 105,5 98,9 1,1 Levemente anisotrópica 

EC 10400 145,9 127,0 1,1 Levemente anisotrópica 

Itabirito 

Média Global 102,0 68,1 1,5 Levemente anisotrópica 

EC 10337 109,5 68,5 1,6 Levemente anisotrópica 

EC 10403 80,2 96,1 0,8 * 

Hematita 

Média Global 139,0 136,5 1,0 Isotrópica 

EC 10331 154,8 151,0 1,0 Isotrópica 

EC 10333 115,3 98,0 1,2 Levemente anisotrópica 

Básica 
Média Global 43,0 34,7 1,2 Levemente anisotrópica 

EC 10336 84,1 29,6 2,8 Moderadamente  anisotrópica 

* Resultado não esperado 

 

Adicionalmente, as amostras de um mesmo bloco indeformado, ensaiado nas três 

direções, também tiveram seu índice Iσc calculado, a título de complementação. Nota-se 

de maneira geral que as amostras aqui estudadas apresentam um baixo grau de 

anisotropia, chegando a ser classificadas propriamente como isotrópica (ex. hematita) ou 

com o índice do enquadramento no limite da faixa de isotropia (quartzito). Excetua-se, 

nesse caso, apenas os CP´s originados do bloco indeformado EC 10336, de rocha sã, que 

apresentaram grau de anisotropia moderado pelo critério de Ramamurthy (1993). 
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CAPÍTULO 4 

 

ANÁLISES E CORRELAÇÕES ESTATÍSTICASDERESULTADOS DE 

MÓDULOS DE YOUNG ESTÁTICOS E DINÂMICOS PARA ROCHAS/QF 
4 ANÁLISES E CORRELAÇÕES ESTATÍSTICASDERESULTADOS DE MÓDULOS DE 

YOUNG ESTÁTICOS E DINÂMICOS PARA ROCHAS/QF 

4.1 CORRELAÇÕES ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS 

 

Para as análises estatísticas descritivas dos módulos de Young dinâmico e estático 

determinados experimentalmente (Tabelas 3.3 e 3.4), foram determinados os parâmetros 

de tendência central do conjunto amostral por meio da média, enquanto que o grau de 

dispersão e homogeneidade dos resultados foram medidos por meio da amplitude, desvio 

médio (DM), variância (var) e desvio padrão (dp). No tocante às medidas de dispersão, 

foram assim definidas conceitualmente: 

 

 Amplitude como a diferença entre o maior e menor valor dos dados (Magalhães e 

Lima, 2004); 

 

 Desvio médio como a média dos valores absolutos dos desvios de cada observação 

em relação a média (Magalhães e Lima, 2004); 

 

 Variância como a média dos quadrados dos desvios; essa medida, por ser quadrática, 

é muito elevada em amostras de grande variabilidade de elementos (Farber e Larson, 

2010); 

 

 Desvio padrão como a raiz quadrada da variância (Farber e Larson, 2010). 

 

Outro parâmetro interessante que reflete a dispersão dos dados é o chamado coeficiente 

de variação (CV) que nada mais é do que a razão entre o desvio padrão e a média de um 

determinado conjunto de dados. Para fins de categorização do CV em termos do grau de 

dispersão dos dados experimentais, Gomes (1990) definiu as seguintes faixas: 

 

 CV ≤ 10% - baixa dispersão (dados homogêneos) 

 10% < CV ≤ 20% - média dispersão 

 20% < CV ≤ 30% - alta dispersão 

 CV>30% - dispersão muito alta (dados heterogêneos) 
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Particularmente adotado neste trabalho foi um parâmetro que mede a proporcionalidade 

entre o módulo estático e dinâmico (RD/E), definido pela relação: 

 

 𝑅𝐷/𝐸 =
𝐸𝐷𝑖

𝐸𝐸𝑖
 (4.1) 

 

Este parâmetro permite avaliar o quanto um módulo é superior ao outro para uma dada 

observação (amostra) e ainda averiguar, de forma preliminar, se existe alguma relação de 

proporcionalidade constante entre eles, sugerindo uma tendência linear. Tipicamente, os 

módulos de elasticidade dinâmico dinâmicos são superiores aos estáticos, uma vez que a 

resposta do corpo de prova para deformações de duração muito curta e baixo nível tensão 

é essencialmente de natureza perfeitamente elástica (Clark, 1966). 

 

Qualquer análise descritiva e comparativa de parâmetros de elasticidade de rochas 

anisotrópicas é mais viável do ponto de vista geomecânico, a priori, se forem 

empreendidos segregando os dados segundo as diferentes direções de ensaio, ou seja, 

paralela, diagonal e perpendicular às estruturações de anisotropia. Dessa forma, a Tabela 

4.1 apresenta os valores dos módulos de Young estático e dinâmico, arranjados não 

somente por litotipo, mas também segundo a direção de ensaio que foi aplicado os pulsos 

sônicos e carregamento axial em relação à foliação característica de cada litotipo. Os 

grupos amostrais, organizados dessa forma, foram trabalhados para o cálculo das medidas 

de tendência central e de dispersão. 

 

Em mais de 90% das amostras a razão entre o módulo dinâmico e o estático (RD/E) foi 

superior a 1 (um) evidenciando que de uma forma geral os módulos de Young obtidos 

por métodos dinâmicos tendem a ser a superior aqueles de natureza estática. Todavia, as 

razões (RD/E) encontradas variaram muito, com uma amplitude significativa de 0,18 

(amostra EC 10402, quartzito testado na direção paralela) até 83,0 (amostra EC 10351, 

básica sã, direção perpendicular), concentrando-se na faixa entre 1,0 e 4,0 para quase 

metade das amostras ensaiadas. Constatou-se ainda uma grande variabilidade das razões 

até mesmo entre os resultados para uma determinada rocha e direção específica (p. ex.: 

rocha básica sã testada na direção perpendicular.  As menores variações na razão dos 

módulos foram encontradas para a hematita e o itabirito, particularmente quando 

experimentados na direção diagonal às suas foliações.  
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Tabela 4.1 – Tratamento estatístico dos resultados experimentais 

 

Litotipo Amostra 

Orientação 

do ensaio em 

relação a 

foliação da 

rocha 

Módulo de Young Dinâmico Módulo de Young Estático 

RD/E
(9) ED 

(GPa) 

Medidas de 

tendência central 
Medidas de Dispersão 

EE 

(GPa) 

Medidas de 

tendência central 
Medidas de Dispersão 

M(1) Md(2) A(3) DM(4) var(5) dp(6) 
CV(7) 

M(1) Md(2) A(3) DM(4) var(5) dp(6) 
CV(7) 

Valor GD(8) Valor  GD(8) 

Quartzito EC 10400 Paralelo (0°) I 22,5 

15,68 16,20 18,20 5,98 58,99 7,68 48,98 
muito 

alta 

22,9 

13,64 11,90 13,10 3,70 29,19 5,40 39,61 
muito 

alta 

0,98 

Quartzito EC 10401 Paralelo (0°) I 23,3 9,8 2,38 

Quartzito EC 10401 
Paralelo (0°) 

II 
5,1 10,0 0,51 

Quartzito EC 10401 
Paralelo (0°) 

III 
11,3 13,6 0,83 

Quartzito EC 10401 
Paralelo (0°) 

IV 
16,2 11,9 1,36 

Quartzito EC 10400 
Diagonal 

(45°) I 
19,5 

15,05 14,90 20,00 7,30 80,80 8,99 59,73 
muito 

alta 

23,2 

17,98 17,00 8,50 2,61 13,42 3,66 20,38 alta 

0,84 

Quartzito EC 10401 
Diagonal 

(45°) I 
25,2 14,7 1,71 

Quartzito EC 10402 
Diagonal 

(45°) I 
10,3 16,6 0,62 

Quartzito EC 10402 
Diagonal 

(45°) II 
5,2 17,4 0,30 

Quartzito EC 10329 
Perpendicular 

(90°) I 
4,1 

26,00 32,00 31,20 9,72 172,22 13,12 50,47 
muito 

alta 

6,8 

17,98 18,90 21,00 5,10 57,21 7,56 42,07 
muito 

alta 

0,60 

Quartzito EC 10350 
Perpendicular 

(90°) I 
32,0 20,0 1,60 

Quartzito EC 10350 
Perpendicular 

(90°) II 
35,0 18,9 1,85 

Quartzito EC 10400 
Perpendicular 

(90°) I 
23,6 16,4 1,44 

Quartzito EC 10400 
Perpendicular 

(90°) II 
35,3 27,8 1,27 

Itabirito  EC 10337 Paralelo (0°) I 78,2 

52,22 43,60 58,20 16,73 404,94 20,12 38,54 
muito 

alta 

34,1 

19,93 19,25 24,60 4,13 37,11 6,09 30,56 
muito 

alta 

2,29 

Itabirito  EC 10337 
Paralelo (0°) 

II 
75,6 17,8 4,25 

Itabirito  EC 10337 
Paralelo (0°) 

III 
59,4 26,4 2,25 

Itabirito  EC 10346 Paralelo (0°) I 80,8 15,9 5,08 

Itabirito  EC 10346 
Paralelo (0°) 

II 
87,7 20,7 4,24 

Itabirito  EC 10346 
Paralelo (0°) 

III 
35,0 20,0 1,75 

Itabirito  EC 10347 Paralelo (0°) I 51,9 18,1 2,87 

Itabirito  EC 10403 Paralelo (0°) I 37,6 21,4 1,76 

Itabirito  EC 10403 
Paralelo (0°) 

II 
29,5 15,0 1,97 

Itabirito  EC 10404 Paralelo (0°) I 43,6 18,5 2,36 

Itabirito  EC 10404 
Paralelo (0°) 

II 
40,1 21,8 1,84 

Itabirito  EC 10404 
Paralelo (0°) 

III 
35,8 9,5 3,77 
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Tabela 4.1 – Tratamento estatístico dos resultados experimentais 

 

Litotipo Amostra 

Orientação 

do ensaio em 

relação a 

foliação da 

rocha 

Módulo de Young Dinâmico Módulo de Young Estático 

RD/E
(9) ED 

(GPa) 

Medidas de 

tendência central 
Medidas de Dispersão 

EE 

(GPa) 

Medidas de 

tendência central 
Medidas de Dispersão 

M(1) Md(2) A(3) DM(4) var(5) dp(6) 
CV(7) 

M(1) Md(2) A(3) DM(4) var(5) dp(6) 
CV(7) 

Valor GD(8) Valor  GD(8) 

Itabirito  EC 10337 
Diagonal 

(45°) I 
68,7 

37,81 31,30 59,10 16,30 397,90 19,95 52,76 
muito 

alta 

27,3 

17,99 19,50 21,30 5,17 47,71 6,91 38,40 
muito 

alta 

2,52 

Itabirito  EC 10337 
Diagonal 

(45°) II 
58,3 19,5 2,99 

Itabirito  EC 10337 
Diagonal 

(45°) III 
59,8 23,5 2,54 

Itabirito  EC 10403 
Diagonal 

(45°) I 
35,4 18,7 1,89 

Itabirito  EC 10403 
Diagonal 

(45°) II 
31,1 19,7 1,58 

Itabirito  EC 10403 
Diagonal 

(45°) III 
31,3 22,5 1,39 

Itabirito  EC 10405 
Diagonal 

(45°) I 
23,7 8,4 2,82 

Itabirito  EC 10405 
Diagonal 

(45°) II 
22,4 16,3 1,37 

Itabirito  EC 10405 
Diagonal 

(45°) III 
9,6 6,0 1,60 

Itabirito  EC 10337 
Perpendicular 

(90°) I 
50,0 

35,76 29,25 34,50 11,53 183,43 13,54 37,87 
muito 

alta 

21,5 

17,65 17,90 18,70 4,39 30,23 5,50 31,15 
muito 

alta 

2,33 

Itabirito  EC 10337 
Perpendicular 

(90°) II 
57,1 24,9 2,29 

Itabirito  EC 10337 
Perpendicular 

(90°) III 
55,5 23,2 2,39 

Itabirito  EC 10403 
Perpendicular 

(90°) I 
23,5 6,2 3,79 

Itabirito  EC 10403 
Perpendicular 

(90°) II 
22,6 20,4 1,11 

Itabirito  EC 10403 
Perpendicular 

(90°) III 
27,4 14,3 1,92 

Itabirito  EC 10404 
Perpendicular 

(90°) I 
38,1 15,5 2,46 

Itabirito  EC 10404 
Perpendicular 

(90°) II 
28,4 15,6 1,82 

Itabirito  EC 10404 
Perpendicular 

(90°) III 
24,9 14,7 1,69 

Itabirito  EC 10404 
Perpendicular 

(90°) IV 
30,1 20,2 1,49 

Hematita EC 10331 
Paralelo (0°) 

III 
135,5 

132,57 134,90 72,60 11,31 285,94 16,91 12,76 média 

36,4 

37,78 37,65 42,20 9,58 155,45 12,47 33,00 
muito 

alta 

3,72 

Hematita EC 10333 Paralelo (0°) I 120,2 31,4 3,83 

Hematita EC 10333 
Paralelo (0°) 

II 
124,9 20,6 6,06 

Hematita EC 10333 
Paralelo (0°) 

III 
89,2 11,7 7,62 

Hematita EC 10335 
Paralelo (0°) 

II 
144,5 35,0 4,13 
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Tabela 4.1 – Tratamento estatístico dos resultados experimentais 

 

Litotipo Amostra 

Orientação 

do ensaio em 

relação a 

foliação da 

rocha 

Módulo de Young Dinâmico Módulo de Young Estático 

RD/E
(9) ED 

(GPa) 

Medidas de 

tendência central 
Medidas de Dispersão 

EE 

(GPa) 

Medidas de 

tendência central 
Medidas de Dispersão 

M(1) Md(2) A(3) DM(4) var(5) dp(6) 
CV(7) 

M(1) Md(2) A(3) DM(4) var(5) dp(6) 
CV(7) 

Valor GD(8) Valor  GD(8) 

Hematita EC 10335 
Paralelo (0°) 

III 
131,6 38,9 3,38 

Hematita EC 10343 Paralelo (0°) I 136,6 46,2 2,96 

Hematita EC 10343 
Paralelo (0°) 

II 
142,9 53,9 2,65 

Hematita EC 10343 
Paralelo (0°) 

III 
134,9 48,0 2,81 

Hematita EC 10344 Paralelo (0°) I 128,2 48,3 2,65 

Hematita EC 10344 
Paralelo (0°) 

II 
145,3 - - 

Hematita EC 10344 
Paralelo (0°) 

III 
127,8 48,9 2,61 

Hematita EC 10344 
Paralelo (0°) 

IV 
161,8 34,1 4,74 

Hematita EC 10331 
Diagonal 

(45°) I 
144,4 

129,55 131,45 54,80 18,95 481,04 21,93 16,93 média 

36,9 

34,05 34,05 30,20 8,12 118,28 10,88 31,94 
muito 

alta 

3,91 

Hematita EC 10331 
Diagonal 

(45°) II 
146,9 52,2 2,81 

Hematita EC 10333 
Diagonal 

(45°) I 
113,9 37,4 3,05 

Hematita EC 10333 
Diagonal 

(45°) II 
154,2 24,6 6,27 

Hematita EC 10333 
Diagonal 

(45°) III 
99,4 22,0 4,52 

Hematita EC 10335 
Diagonal 

(45°) II 
118,5 31,2 3,80 

Hematita EC 10331 
Perpendicular 

(90°) I 
91,1 

114,06 117,50 48,00 15,73 387,79 19,69 17,26 média 

17,0 

32,34 35,00 29,10 8,71 125,48 11,20 34,64 
muito 

alta 

5,36 

Hematita EC 10331 
Perpendicular 

(90°) II 
117,5 46,1 2,55 

Hematita EC 10331 
Perpendicular 

(90°) III 
97,7 35,0 2,79 

Hematita EC 10333 
Perpendicular 

(90°) I 
124,9 37,7 3,31 

Hematita EC 10333 
Perpendicular 

(90°) II 
139,1 25,9 5,37 

Hematita EC 10345 Isotrópico 126,5 

119,03 121,90 17,80 6,89 85,37 9,24 7,76 baixa 

47,7 

35,57 33,60 22,30 8,09 127,22 11,28 31,71 
muito 

alta 

2,65 

Hematita EC 10345 Isotrópico 121,9 25,4 4,80 

Hematita EC 10345 Isotrópico 108,7 33,6 3,24 

Básica EC 10351 Paralelo (0°) I 49,3 

44,30 48,60 14,30 6,20 64,99 8,06 18,20 média 

0,90 

0,87 0,90 0,10 0,04 0,00 0,06 6,66 baixa 

54,78 

Básica EC 10351 
Paralelo (0°) 

II 
48,6 0,90 54,00 

Básica EC 10351 
Paralelo (0°) 

III 
35,0 0,80 43,75 

Básica EC 10336 
Diagonal 

(45°) I 
18,8 

24,87 24,05 12,50 3,56 21,27 4,61 18,55 média 

7,10 

4,07 3,60 7,40 3,00 11,35 3,37 82,86 
muito 

alta 

2,65 

Básica EC 10336 
Diagonal 

(45°) II 
24,3 1,10 22,09 
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Tabela 4.1 – Tratamento estatístico dos resultados experimentais 

 

Litotipo Amostra 

Orientação 

do ensaio em 

relação a 

foliação da 

rocha 

Módulo de Young Dinâmico Módulo de Young Estático 

RD/E
(9) ED 

(GPa) 

Medidas de 

tendência central 
Medidas de Dispersão 

EE 

(GPa) 

Medidas de 

tendência central 
Medidas de Dispersão 

M(1) Md(2) A(3) DM(4) var(5) dp(6) 
CV(7) 

M(1) Md(2) A(3) DM(4) var(5) dp(6) 
CV(7) 

Valor GD(8) Valor  GD(8) 

Básica EC 10336 
Diagonal 

(45°) III 
23,8 1,30 18,31 

Básica EC 10336 
Diagonal 

(45°) IV 
21,9 0,80 27,38 

Básica EC 10351 
Diagonal 

(45°) I 
31,3 5,90 5,31 

Básica EC 10351 
Diagonal 

(45°) II 
29,1 8,20 3,55 

Básica EC 10336 
Perpendicular 

(90°) I 
36,2 

30,00 32,40 39,70 11,36 226,13 15,04 50,12 
muito 

alta 

11,40 

5,02 0,80 11,00 5,18 35,00 5,92 117,85 
muito 

alta 

3,18 

Básica EC 10336 
Perpendicular 

(90°) II 
32,4 11,60 2,79 

Básica EC 10351 
Perpendicular 

(90°) I 
21,5 0,80 26,88 

Básica EC 10351 
Perpendicular 

(90°) II 
49,8 0,60 83,00 

Básica EC 10351 
Perpendicular 

(90°) III 
10,1 0,70 14,43 
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Em valores absolutos, os módulos de Young dinâmico superaram os módulos estáticos 

de forma muito pronunciada para as amostras de rocha básica, sendo na média de 10 a 50 

vezes superior. As menores proporções, de uma forma geral, foram obtidas para o 

quartzito compacto, com o itabirito e hematita apresentando valores intermediários. 

 

Analisando especificamente as medidas de tendência central, é possível perceber que a 

média e a mediana para os diversos grupos amostrais em consideração, ou seja, para uma 

determinada rocha e direção de ensaio, apresentaram valores razoavelmente próximos. 

Todavia é fácil perceber, pela própria formulação e conceituação de tais medidas, que em 

amostras muito assimétricas a mediana é uma melhor medida de centralidade que a média, 

uma vez que essa última é bastante impactada por dados extremos ou espúrios.  

 

No conjunto de resultados, como discutido mais adiante, por vezes foi observada uma 

dispersão e amplitude dos resultados relativamente alta para os cortes amostrais mínimos 

(numa direção específica de um litotipo em particular), que na prática tendem a ser valores 

geomecanicamente mais uniformes, mesmo sabendo-se da existência das aleatoriedades 

características de materiais naturais.  

 

De maneira geral, a média e mediana para os módulos estáticos se mantiveram 

relativamente mais próximas entre si que em relação as observações dos parâmetros 

dinâmicos, exceção apenas para o caso dos módulos estáticos da rocha básica ensaiada 

na direção perpendicular (variação anômala de quase 600%). Para os ensaios dinâmicos 

a maiores discrepâncias observadas nas medidas de centralidade foram para o itabirito 

compacto, evidenciando que nesses grupos amostrais são observados dados com maior 

dispersão. 

 

As amplitudes dos dados que foram determinadas dentro dos grupos amostrais mínimos 

se revelaram também muito altas para todos os litotipos e direções de ensaio, seja para os 

módulos dinâmicos ou estáticos. Para as observações do módulo dinâmico a amplitude 

foi superior a própria média de quase todos os grupos amostrais, exceto para hematita 

compacta (todas as direções) e básica na direção paralelo e diagonal. Já para os módulos 

estáticos as amplitudes das observações não superaram as respectivas médias dos grupos 

amostrais somente para o quartzito compacto testado na direção diagonal, hematita 
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compacta nas direções diagonal, paralela e isotrópica e por fim rocha básica sã 

especificamente na direção paralela.  

 

Embora fosse possível esperar uma variação natural dos módulos de Young obtidos 

experimentalmente em materiais rochosos (mesmo intacto), muito em função dos erros 

de amostragem (aleatoriedades de natureza geológica e geomecânica) e experimentais 

que, sem dúvida, devem se manifestar até mesmo em amostras de mesma litologia 

ensaiada numa direção comum, os níveis de amplitude observados podem ser 

classificados como excessivamente altos, muitas vezes superior à própria média dos 

grupos amostrais, indicando a presença de resultados ilegítimos no conjunto de dados. 

 

Como consequência natural disso, os resultados da variância indicaram valores muito 

elevados a exemplo da amplitude, seja para os resultados dos módulos dinâmicos, seja 

para os resultados dos módulos estáticos. Pela própria definição matemática, a variância 

deixa de ser uma medida de dispersão viável em amostras com grande diferença entre as 

observações por ser determinada pela somatória do quadrado dos desvios, tendendo a ser 

extremamente alta em amostras com apenas um dado mais discrepante, que é o caso que 

se apresenta por vezes nos presentes ensaios. Pode ser citado, como exemplo, o quartzito 

avaliado na direção perpendicular no ensaio ultrassônico, que apresenta três observações 

próximas (32,0; 35,0 e 35,3), uma intermediaria (23,6) e aparentemente somente um dado 

extremo ou espúrio (4,1), e ainda sim a variância foi absurdamente alta, igual a 172,22. 

 

Dessa forma, o desvio médio e o desvio padrão são medidas de dispersão mais claras em 

relação à variância, e devem evidenciar uma tendência mais sintonizada. O desvio padrão 

e médio se apresentaram muitos próximos numericamente para todos os grupos amostrais 

considerados, e evidenciaram uma dispersão bem considerável dos módulos de 

elasticidade, comportamento previsto para observações dessa natureza em materiais 

rochosos. Dentre os litotipos ensaiados, os menores desvios padrões e médios foram 

determinados para as amostras de rocha básica sã e alterada e os maiores para hematita 

compacta, e tal fato ocorreu muito mais em função da magnitude dos módulos que são 

peculiares a esses litotipos do que pela dispersão das próprias observações. 

Assim, os desvios padrão e médio tornam-se mais coerentes enquanto medidas de 

dispersão quando relativizados em relação à média do grupo amostral e, nesse contexto, 
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o coeficiente de variação (CV), tal como proposto por Gomes (1990), é mais consistente 

em termos de uma avaliação comparativa de dispersão entre os litotipos em estudo. 

 

Os resultados experimentais do módulo de Young estático e dinâmico praticamente para 

todos os grupos amostrais de quartzito e itabirito apresentaram um CV superior a 30%, 

enquadrando-se na classe de grau de dispersão muito alta. Excetuam-se desse panorama 

geral apenas os módulos dinâmicos obtidos para hematita compacta, cujos coeficientes 

de variação obtidos foram de baixo (amostra isotrópica) a médio (para as três direções de 

anisotropia), e aqueles obtidos para a rocha básica na direção paralela e diagonal. 

 

O litotipo com maior alternância dos graus de dispersão nos seus grupos amostrais foi a 

rocha básica. A dispersão encontrada foi média para os ensaios dinâmicos aplicados nas 

direções paralela e diagonal, e muito alta para a direção perpendicular. Todavia para os 

testes estáticos o coeficiente de variação para alternou-se muito alto nas direções diagonal 

e perpendicular, e baixo somente na direção paralela, o que era naturalmente esperado 

uma vez que se trata apenas de três observações e corpos de prova originados de uma 

mesma amostra indeformada.  

4.2 ESTIMADORES DE DISPERSÃO E REGRESSÃO 

 

Uma técnica bastante útil para verificar a associação entre dois conjuntos de dados 

quantitativos é o chamado gráfico de dispersão. Nesta abordagem, duas situações podem 

ocorrer (Oliveira, 2006; Morettin e Bussab, 2010):  

 

 uma variável (X) pode ser medida de forma acurada e o seu valor escolhido pelo 

experimentador (variável independente), enquanto a outra variável (Y) depende do 

valor escolhido para X e está sujeito a um erro experimental (determinada 

experimentalmente); este é o caso da técnica de regressão; 

 

 as duas variáveis quando medidas estão sujeitas a erros experimentais, isto é, 

existem erros aleatórios inerentes ao experimento; esse tipo de ligação entre as 

variáveis constitui o problema da correlação. 

Nesse contexto, como a determinação tanto do módulo de Young dinâmico (ED) quanto 

do módulo estático (EE) estão sujeitos a erros experimentais aleatórios, que se fazem 
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presente desde a fase de amostragem da rocha até a execução dos ensaios propriamente 

ditos, pode-se analisar a associação estatísticas de tais dados, em teoria, no campo da 

correlação. Na Estatística convencional, são apresentadas uma série de estimadores e/ou 

medidas de correlação e regressão para variáveis aleatórias.  

 

A covariância (cov) é definida como a média dos produtos dos valores centrados das 

variáveis em análise e é expressa matematicamente pela seguinte relação: 

 

 𝑐𝑜𝑣 =  
∑ (𝑋𝑖 − �̅�)(𝑌𝑖 − �̅�)𝑁

𝑖=1

𝑁 − 1
 (4.2) 

 

sendo N - tamanho da amostra; Xi- a i-ésima observação da variável X; - a média das 

observações da variável Y; Yi- a i-ésima observação da variável Y e - a média das 

observações da variável Y. 

 

Segundo Bertolo (2010) a covariância é uma medida estatística do grau para o qual as 

duas variáveis movem juntas, ou seja, denota o quanto uma variável fica diferente da 

média quando a outra variável ficar diferente da sua média. 

 

O coeficiente de correlação (cor), por sua vez, é definido matematicamente pelo 

quociente entre a covariância e o produto dos desvios padrão das variáveis em 

consideração: 

 

 𝑐𝑜𝑟 =  
𝑐𝑜𝑣

(𝑑𝑝𝑋)(𝑑𝑝𝑌)
 (4.3) 

 

sendo dpX- o desvio padrão da variável X e dpY- o desvio padrão da variável Y. 

 

Esta relação é aplicável apenas ao modelo linear, constituindo, na prática, uma medida da 

tendência de uma relação linear entre as variáveis (Farber e Larson, 2010), sendo que a 

divisão pelos produtos dos desvios padrão tem a função de padronizar a medida e torná-

la possível de ser utilizada para comparação com outras variáveis. 

Os modelos lineares podem ser de diferentes tipos (Figura 4.1), dependendo dos valores 

dos coeficientes de correlação (designados como r), variáveis entre -1 e 1. Quando as duas 

variáveis tendem a apresentar uma forte correlação linear, o parâmetro r está próximo de 
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1; se existe uma correlação linear negativa forte, r está próximo de -1; se r está próximo 

de 0, existe uma correlação linear fraca ou inexistente. 

 

Figura 4.1 – Diagrama de pontos e retas de regressão para diferentes valores do 

coeficiente de correlação r (Oliveira, 2006) 

 

A regressão também pode ser referida como regressão dos mínimos quadrados. O ajuste 

de um modelo regressivo é efetuado numericamente pela Análise de Variância (Neto et 

al., 2001), com base nos desvios das respostas observadas (experimentais) em relação à 

média global de seu respectivo grupo amostral. O desvio de uma dada observação Yi em 

relação à média global �̅� pode ser decomposto em duas parcelas (Figura 4.2):  

 

 

Figura 4.2 – Decomposição do desvio de uma observação em relação à média global 

 

  (�̂�𝑖 − �̅�), que é o desvio da previsão feita pelo modelo (�̂�𝑖) em relação a média 

global das observações experimentais (�̅�); 
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 (𝑌𝑖 − �̂�𝑖), que nada mais que a diferença entre o valor observado e o previsto (parcela 

de erro ou residual). 

 

Aplicando-se o somatório dos desvios para todas os pontos (ou observações) e elevando-

se ao quadrado, resulta para as chamadas Somas Quadráticas (SQ): 

 

 
∑(𝑌𝑖 − �̅�)2 = ∑(𝑌�̂� − �̅�)

2
+ ∑(𝑌𝑖 − 𝑌�̂�)

2
 

 
(4.4) 

Inicialmente, a linha de regressão é determinada minimizando-se a soma dos quadrados 

das distâncias verticais entre os valores reais de Yi e os valores previstos de �̂�𝑖, ou seja, a 

parcela residual. De uma forma prática a Equação 4.4 pode ser interpretada como:[S.Q. 

em torno da média] = [S.Q. devida à regressão] + [S.Q residual], de forma que uma parte 

da variação total das observações experimentais (Yi) em torno da média (�̅�) é descrita 

pela equação da regressão e a outra parte pelos resíduos (Neto et al., 2001). A ferramenta 

computacional empregada nesse estudo (Excel®) lança mão de tal técnica para traçar a 

linha de regressão. 

 

No caso específico do modelo linear, a relação matemática que é fornecida é do tipo: 

 

 �̂� =  a + bX (4.5) 

 

sendo que b o denominado coeficiente de regressão; se b é positivo, isso indica que quanto 

maior o valor de X, maior será o valor de Y; se b é negativo, então quanto maior o valor 

de X, menor será o valor de Y. O intercepto a representa o valor predito de Y quando X 

é zero. No caso das variáveis que estão sendo estudadas, ou seja, módulos de 

deformabilidade, naturalmente é esperado que o intercepto a tenda a zero, uma vez que 

se o modelo dinâmico tender a zero, o módulo estático também o tenderá. Fato que, do 

ponto de visto físico, não existe a possibilidade de um material apresentar um módulo de 

Young estático com a elasticidade dinâmica sendo nula. 

O coeficiente de determinação (R2) é definido pela razão entre a SQ devido à regressão 

(SQR, soma dos desvios explicados pela regressão) e a SQ dos desvios totais (SQT), de 

tal forma que, quanto maior for a parcela dos desvios explicados pelo modelo regressivo, 
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melhor é o ajuste obtido: 

 

 𝑅2 =
𝑆𝑄𝑅

𝑆𝑄𝑇
=

∑(𝑌�̂� − �̅�)
2

∑(𝑌𝑖 − �̅�)2
 

 

(4.6) 

Sendo Yi- i-ésima observação da variável Y relativa a observação Xi;�̅�- média das 

observações da variável Y e �̂�𝑖- o valor predito ou previsto de Yi, ajustado à curva de 

regressão. 

 

Idealmente, se R2= 1, todos os dados da amostra situam-se na linha de regressão e, pelo 

contrário, se R2=0, não há nenhum ajustamento entre X e Y. Por exemplo, se R2= 0,9, isto 

significa que 90% da variação de Y pode ser explicada pela relação entre a variável X e 

Y (modelo de regressão), e os outros 10% da variação não foi explicada pelo modelo de 

regressão em função de outros fatores ou erros amostrais. 

 

Os coeficientes de correlação e de determinação definidos até aqui são parâmetros que 

refletem do ponto de vista matemático a força de associatividade das variáveis e a 

qualidade de ajustamento do modelo empírico de regressão. Entretanto, para a avaliação 

da significância estatística da equação de regressão é importante aplicar o teste de Fisher, 

baseado na análise de variância (Analysis of Variance – ANOVA).  

 

Quando não há correlação significativa entre X e Y, ou seja, o coeficiente b é nulo (b=0, 

hipótese nula), pode-se demonstrar que a razão entre a média quadrática dos desvios 

devido à regressão (MQR) e a média quadrática dos desvios residuais (MQr) segue uma 

dada distribuição F (Tabela 4.2), tal que: 

 

 

𝑀𝑄𝑅

𝑀𝑄𝑟
≤ 𝐹1,𝑛−2 

 

(4.7) 

sendo n - o tamanho da amostra e 1 e (n-2) - números de graus de liberdade da média 

quadrática devida à regressão e à média quadrática residual, respectivamente. 
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Tabela 4.2 – Análises da variância para o ajuste de um modelo linear com dois 

parâmetros (Neto et al., 2001) 

 

Os valores de F1, n – 2 são tabelados e estão reproduzidos no Anexo III desta dissertação, 

para o nível de confiança de 95%. Caso verificada que a relação MQR/MQr> F1, n – 2, a 

hipótese nula (b=0) é automaticamente rejeitada e, portanto, tem-se uma evidência 

estatística para se acreditar na existência de uma relação linear entre a módulo de Young 

estático e dinâmico, tanto melhor quanto maior o valor da relação MQR/MQr (Neto et al., 

2001). 

 

No presente estudo a avaliação da correlação e regressão entre os módulos de Young 

dinâmico e estático foi empreendida da seguinte forma: 

 

 Primeiramente foram obtidos, utilizando-se o software Excel® para diferentes 

grupos ou cortes amostrais do conjunto total de dados, os coeficientes de correlação 

linear e os diagramas de dispersão dos pontos em um plano cartesiano, plotando os 

módulos de Young dinâmico (ED) dos corpos de prova no eixo das abcissas 

(‘variável independente’) e seu respectivo parâmetro de Young estático (EE) no eixo 

das ordenadas (‘variável dependente’). Tal diagrama pode fornecer uma ideia inicial 

do tipo de curva de relacionamento que existe entre as variáveis consideradas; 

 

 Na sequência foram gerados, por meio da mesma ferramenta computacional, os 

diversos modelos de regressão (linear, exponencial, logarítmica, polinomial e 

quadrático), identificando-se aqueles que apresentaram o melhor ajuste matemático 

entre as duas variáveis (expresso pelo coeficiente de determinação R2), sendo que o 

modelo linear em especifico foi obrigatoriamente obtido em todos os casos, por ser 

o mais simples do ponto de vista algébrico. A equação que descreve a curva também 

foi obtida computacionalmente por meio do programa Excel®; 



105 

 

 Em seguida, os dados avaliados estatisticamente como atípicos foram identificados 

(critério de Chauvenet e do Boxplot) e eliminados dos grupos amostrais em estudo, 

e, quando aplicável, foram estabelecidos novos modelos regressivos a título de 

verificação e comparação com os resultados anteriores; 

 

 Finalmente foi testado, para cada modelo linear gerado nas análises realizadas, a 

validade estatística da correlação entre tais variáveis, aplicando-se neste propósito o 

teste de Fisher. 

 

A Tabela 4.3 apresenta a síntese das medidas e coeficientes estatísticos obtidos para todos 

os estudos de correlação e regressão que foram efetuados neste trabalho, para os diversos 

cortes amostrais considerados, considerando-se a abordagem global e as análises por 

litotipos. 

 

Tabela 4.3 – Consolidação dos resultados dos estudos de correlação e regressão 

X/Y 
Grupo 

Amostral 

Análise de 

correlação 

(linear) 

Análise de Regressão 

Figura de 

referencia 
Modelo Linear Modelo não linear* 

cor(1) b(2) a(3) 
Equação 

(GPa) 

R2 

(4) 
Tipo 

Equação 

(GPa) 

R2 

(4) 

Módulo de 

Young 

Dinâmico x 
Módulo de 

Young Médio 

Estático 

Global (todas 

observações) 
0,79 

0,2

3 
6,74 

EE = 0,23ED + 

6,74 

0,6

2 
NA 

Figura 

4.3  

Quartzito 

compacto 

(todas direções) 

0,62 
0,3

3 

10,0

3 

EE = 0,33ED + 

10,03 

0,3

8 

Potencia

l 

EE = 

6,24ED
0,33 

0,3

9 
Figura 4.4 

Itabirito 

compacto 

(todas direções) 

0,60 
0,1
8 

10,6
8 

EE = 0,18ED + 
10,68 

0,3
6 

Potencia
l 

EE = 
2,33ED

0,55 
0,4
6 

Figura 4.5 

Hematita 
compacta 

(todas direções) 

0,46 
0,2

8 
0,28 

EE = 0,28ED + 

0,28 

0,2

1 

Potencia

l 

EE = 
0,0523ED

1,3

4 

0,3

1 

 Figura 

4.6 

Básica Sã 

 (todas 

direções) 

-0,03 

-

0,0

1 

4,00 
EE = -0,01ED 

+ 4,00 
0,0
0 

NA - 

 

Legenda:  

 

(1) coeficiente de correlação;  

(2) coeficiente de regressão linear;  

(3) intercepto do eixo Y;  

(4) coeficiente de determinação.  

 

NA - Não aplicável. 

 

Notas:  

 

(*) A regressão não linear foi determinada somente para os grupos amostrais que apresentaram 

um coeficiente de determinação (R2)superior ao obtido para o modelo linear. 
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4.3 ANÁLISES DE REGRESSÃO PARA MÓDULOS DE YOUNG ESTÁTICOS 

E DINÂMICOS DE ROCHAS DO QF 

 

Numa abordagem inicial, a Figura 4.3 apresenta o diagrama de dispersão com a 

identificação das rochas e a respectiva curva de regressão, compreendendo todo o 

universo de dados experimentais obtidos em termos de módulos de Young estático e 

dinâmico (todos os resultados dos litotipos e direções de ensaios realizados). 

 

 

 
Figura 4.3 – Diagrama de dispersão (a) e curva de regressão para a amostra global (b) 

 

De maneira natural, tem-se regiões com concentrações de pontos (clusters) que são 

compostas pelos pares de resultados experimentais ou nível do módulo de elasticidade 

característicos de cada litologia em análise. Nesse cenário, na região do quadrante 

superior direito estão reunidos os pontos experimentais da hematita compacta, com 

maiores valores absolutos dos módulos de Young em relação as outras litologias em 

estudo.  

 

(a) 

(b) 
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No quadrante inferior esquerdo, estão aglutinados os pares para a rocha básica sã e 

quartzito compacto, cujos módulos elásticos são tipicamente menores em relação aos dois 

litotipos em análise. Vale observar que existem alguns pontos tanto para a rocha básica 

que se desprenderam do cluster inferior, provavelmente se tratando de pontos espúrios. 

Na região central superior estão locados os pontos de itabirito compacto que se misturam 

aos pares observados para o quartzito compacto um pouco mais abaixo. 

 

Embora visualmente seja observada para o conjunto geral de dados uma considerável 

dispersão dos pontos, totalmente aceitável uma vez que reúne dados de todas as amostras 

ensaiadas (diferentes litologias e direções de aplicação das solicitações dinâmicas e 

compressivas), o coeficiente de correlação foi da ordem de 0,79 (Tabela 4.3), sugerindo 

uma relação linear forte e positiva entre o módulo de Young dinâmico e estático. No 

estudo de correlação o modelo linear ofereceu um coeficiente de determinação de 

aproximadamente 0,62, razoavelmente bom em se tratando da grande aleatoriedade 

geológica e geomecânica intrínsecas a amostra total. O coeficiente de regressão linear foi 

de 0,26 e o intercepto a igual a 3,66 (Tabela 4.3). 

 

Neste contexto, considerando as dificuldades inerentes de se estabelecer correlações 

estatísticas de módulos de elasticidade de rochas (incluindo anisotropia) de maneira geral, 

é de todo conveniente estabelecer correlações em termos dos dados amostrais para cada 

litologia específica e, num primeiro momento, sem particularização das direções de 

ensaio (paralelo, diagonal ou perpendicular a foliação). A Figura 4.4 apresenta os 

resultados para o quartzito compacto. 

 

 

(a) 
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Figura 4.4 – Diagrama de dispersão e curva de regressão para o quartzito compacto: 

(a) modelo linear; (b) modelo não linear 

 

O coeficiente de correlação linear para os dados experimentais do quartzito compacto foi 

igual a 0,62, valor este razoável, que prenuncia um nível de associação linear entre as 

variáveis. Na avaliação de regressão, o modelo linear forneceu um coeficiente de 

determinação muito baixo e igual a 0,39, que revela pouca aderência do modelo. Dentre 

os modelos não lineares avaliados computacionalmente, aquele que apresentou um 

coeficiente de determinação maior (R2=0,39), porém praticamente idêntico ao linear, foi 

o modelo potencial (Figura 4.4b). 

 

A Figura 4.5 apresenta o diagrama de dispersão e os modelos de regressão obtidos para o 

itabirito compacto, englobando todas as direções testadas nos ensaios. O coeficiente de 

correlação foi da ordem de 0,6 (Tabela 4.3), indicativa de uma associação linear entre o 

módulo dinâmico e estático apenas razoável. 

 

Quanto ao estudo de regressão, o modelo linear se revelou com pouca e inadequada 

adequabilidade para predição do módulo de Young dinâmico por meio do módulo de 

natureza estática, com o coeficiente de determinação igual a 0,36 (Figura 4.5a). Para 

modelos não lineares, a curva do tipo polinomial (Figura 4.5b) apresentou o melhor ajuste 

com R2= 0,48, que não sugere validade pelo comportamento previsto pela indicação da 

linha de tendência, o que decorre provavelmente pela presença de dados espúrios na 

plataforma de dados.  Dessa forma, é mais conveniente e consistente adotar-se o modelo 

de potência, que registrou um coeficiente de determinação igual a 0,46, por sinal bem 

próximo ao polinomial (Figura 4.5c). 

(b) 
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Figura 4.5 – Diagrama de dispersão e curva de regressão para o itabirito compacto: 

(a) modelo linear; (b) modelo polinomial; (c) modelo de potência 

 

O gráfico de dispersão e respectiva linha de tendência (linear e não linear) obtidos para 

os resultados experimentais da hematita compacta estão dados na Figura 4.6. A medida 

de correlação (Tabela 4.3) apresentou um coeficiente igual a 0,46 para esse litotipo. 

(a) 

(b) 

(c) 
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O estudo de regressão corrobora totalmente com as observações supracitadas, uma vez 

que o modelo linear apresentou um coeficiente de determinação de 0,21, ou seja, apenas 

21% das observações experimentais para a hematita compacta são explicadas pela linha 

de tendência linear. A curva obtida no modelo não linear (de potência) forneceu um R2= 

0,31, com uma melhor aderência, entretanto ainda avaliado como insatisfatório. 

 

 

 
Figura 4.6 – Diagrama de dispersão e curva de regressão para a hematita compacta: 

(a) modelo linear; (b) modelo de potência 

 

Em relação à rocha básica sã, foram observados grandes valores e variações abruptas na 

razão entre o módulo dinâmico e estático (RD/E) para diversos CP´s (Tabela 4.3). O 

resultado é uma diluição extremada dos pontos no diagrama obtido, sem sentido para se 

estabelecer valores de coeficientes de correlação adequados e pertinentes ou qualquer 

possibilidade de se aferir os dados por meio de modelos estatísticos, sejam lineares ou 

não lineares. 

 

A Tabela 4.4 apresenta a síntese das medidas e coeficientes estatísticos obtidos para todos 

(a) 

(b) 
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os estudos de correlação e regressão que foram efetuados neste trabalho, para os diversos 

cortes amostrais considerados, levando-se em conta agora, além da diversidade das 

litologias, a diferença da orientação segundo a qual os ensaios foram realizados para cada 

litologia. 

 

Tabela 4.4 – Consolidação dos resultados dos estudos de correlação e regressão 

(litologia e direção de ensaio) 

X/Y 

Grupo amostral Análise de 

correlaçã

o 

Análise de Regressão 

Figura de 

referencia 
Rocha Direção 

Modelo Linear Modelo não linear* 

cor(1) b(2) a(3) Equação (GPa) R2 (4) Tipo 
Equação 

(GPa) 
R2 (4) 

Módulo 

de Young 

Dinâmico 

x Módulo 

de Young 

Médio 

Estático 

Quartzito 

Compacto 

Paralela 0,4 0,30 8,88 
EE = 0,3ED + 

8,88 
0,19 NA 

Figura 
4.7 

Diagonal 0,02 0,01 
17,8

4 

EE = 0,01ED + 

17,84 
0,001 NA 

Perpendicular 0,9 0,52 4,38 
EE = 0,52ED + 

4,38 
0,82 Potencial 

EE = 

3,08ED
0,55 

0,93 

Itabirito 

Compacto 

Paralela 0,38 0,11 
13,9

3 

EE = 0,11ED + 

13,93 
0,14 Potencial 

EE = 

5,25ED
0,33 

0,16 

Figura 
4.8 

Diagonal 0,81 0,28 7,34 
EE = 0,28ED + 

7,34 
0,66 Potencial 

EE = 

1,39ED
0,71 

0,16 

Perpendicular 0,71 0,29 7,28 
EE = 0,38ED + 

7,28 
0,51 NA 

Hematita 

Compacta 

Paralela 0,6 0,41 

-

15,5

9 

EE = 0,41ED - 

15,59 
0,31 Potencial 

EE = 

0,0007ED
2,2 

0,53 

Figura 
4.9 

Diagonal 0,4 0,19 8,92 
EE = 0,19ED + 

8,92 
0,15 Potencial 

EE = 

0,857ED
0,75 

0,17 

Perpendicular 0,3 0,16 
13,7

5 

EE = 0,16ED + 

13,75 
0,08 Potencial 

EE = 

0,457ED
0,89 

0,16 

Isotrópico** NA - 

Básica Sã 

Paralela ** NA - 

Diagonal 0,32 0,24 -1,83 

EE = 

0,24ED - 

1,83 

0,11 Exponencial 
EE = 

0,35e0,08ED 
0,129 

Figura 
4.10 

Perpendicular 0,25 0,10 2,05 

EE = 

0,1ED + 

2,05 

0,06 NA 

 

Legenda:  

 

(1) coeficiente de correlação;  

(2) coeficiente de regressão linear;  

(3) intercepto do eixo Y;  

(4) coeficiente de determinação.  

 

NA - Não aplicável. 

 

Notas:  

(*) A regressão não linear foi determinada somente para os grupos amostrais que apresentaram 

um coeficiente de determinação (R2) superior ao obtido para o modelo linear. 
 

(**) O estudo de correlação e regressão não foi efetuado em função do número de observações 

(resultados experimentais) disponíveis. 
 

 

A Figura 4.7 apresenta os diagramas de dispersão e respectivas curvas de regressão 
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obtidas para três direções diferentes dos ensaios realizados para o quartzito compacto.  

 

  

  

Figura 4.7 – Diagramas de dispersão e linhas de regressão para o quartzito compacto 

para diferentes direções de solicitação: (a) paralela; (b) diagonal; (c) perpendicular 

(modelo linear); (d) perpendicular (modelo não linear). 

 

Relativizando-se a baixa representatividade dos dados, observa-se que, para as direções 

paralela e diagonal, os respectivos coeficientes de correlação linear são muito baixos 

(Tabela 4.4), e as linhas de regressão demonstram uma ausência de associação entre as 

variáveis. No caso da direção paralela, o coeficiente de determinação foi insatisfatório 

(R2= 0,19, ver Figura 4.7a). Para a direção diagonal, a linha de regressão mostrou-se 

fisicamente inconsistente (Figura 4.7b). 

 

O panorama se inverte quando são analisados os resultados para a direção perpendicular, 

e ainda que pese a baixa quantidade de pontos no diagrama, o coeficiente de correlação 

de 0,9, valores que pode ser considerado muito bom. A regressão linear forneceu uma 

reta bem alinhada, com R2= 0,82 (Figura 4.7c), enquanto o modelo não linear (Figura 

4.7d), do tipo potencial, possibilitou um ajuste ainda melhor (R2= 0,93). 

 

Para as análises com o itabirito compacto, os diagramas de dispersão e as linhas de 

(a) (b) 

(c) (d) 
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tendência ofereceram os melhores ajustes, segundo as três direções em que as amostras 

foram ensaiadas (Figura 4.8). 

 

  

  

 

Figura 4.8 – Diagramas de dispersão e linhas de regressão para o itabirito compacto 

para direções: (a) paralela (modelo linear); (b) paralela (modelo não linear); (c) 

diagonal (modelo linear); (d)diagonal (modelo não linear); (e) perpendicular (modelo 

linear). 

 

 

Para o itabirito compacto, de uma forma geral, o estudo de correlação demonstrou uma 

associação não satisfatória somente na direção paralela, com o coeficiente de correlação 

linear igual a 0,38 (Tabela 4.4) e coeficiente de determinação de 0,16 para o modelo não 

linear (Figura 4.8b) e de 0,14 para o modelo linear (Figura 4.8a). Por sua vez, para a 

direção perpendicular, o coeficiente correlação linear elevado (0,71, vide Tabela 4.4), 

sendo que o modelo linear demonstrou uma aderência melhor aos pontos, com coeficiente 

(a) (b) 

(c) 

(e) 

(d) 
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de determinação de 0,51 (Figura 4.8e). 

 

Nos ensaios na direção diagonal à foliação, a correlação ente o módulo dinâmico e 

estático apresentou resultados ainda mais satisfatórios, com o coeficiente de correlação 

valendo 0,81 (Tabela 4.4). O modelo de regressão linear forneceu um coeficiente de 

determinação bom e igual a 0,66 (Figura 4.8c), superior àquele obtido para a direção 

perpendicular. Quando testado o modelo de potência, a linha de tendência ofereceu um 

melhor ajustamento aos pontos com o R2 igual a 0,75 (Figura 4.8d).   

 

Os resultados para a hematita compacta estão apresentados na Figura 4.9. 

  

  

  

Figura 4.9 – Diagramas de dispersão e linhas de regressão para a hematita compacta 

para direções: (a)(b) paralela (modelo linear e não linear); (c) (d) diagonal (modelo 

linear e não linear); (e) (f) perpendicular (modelo linear e não linear). 

 

(a) (b) 

(c) (d) 

(e) (f) 
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Em relação às litologias avaliadas anteriormente, a hematita compacta apresentou 

melhores níveis das medidas de correlação entre os módulos dinâmico e estático quando 

ensaiada na direção paralela a sua foliação com correlação igual a 0,6 (Tabela 4.4).O 

coeficiente de correlação para a direção diagonal foi bem menor e igual a 0,4, enquanto 

que, para a direção perpendicular, foi igual a 0,3. Esses níveis baixos de associação são 

visualmente comprovados pela grande dispersão dos pontos (em qualquer direção) 

observada nos diagramas da Figura 4.9. 

 

O modelo não linear forneceu para a hematita compacta, de uma forma geral, maiores 

coeficientes de determinação. A direção paralela ofereceu melhor ajuste, mas muito 

aquém do esperado, com o R2=0,31 para o modelo linear (Figura 4.9a) e um ajuste bem 

melhor com o modelo de potência com o R2=0,53 (Figura 4.9b). Para a direção diagonal, 

observou-se um baixíssimo ajustamento de pontos, seja para modelo linear ou não linear. 

Resultados ainda menos significativos foram observados nas linhas de tendência para a 

direção perpendicular, no modelo linear (coeficiente de correlação igual a 0,08) ou de 

potência (coeficiente igual a 0,16). 

 

Para a rocha básica, ratificando resultados anteriores, as correlações e os ajustes 

simplesmente não são aplicáveis dada a grande dispersão dos resultados e menor 

quantidade de observações. A Figura 4.10 ilustra esta inconsistência para os resultados 

obtidos na direção diagonal, tanto em modelo linear (Figura 4.10a), como para um modelo 

exponencial (Figura 4.10b). Esta mesma dispersão de dados ocorreu nos ensaios 

efetuados para rochas básicas na direção perpendicular. 

 

  

Figura 4.10 – Diagramas de dispersão e linhas de regressão para a rocha básica sã e 

direção diagonal: (a) modelo linear; (b)modelo exponencial 

 

(a) (b) 
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4.4 TESTES DE SIGNIFICÂNCIA E AVALIAÇAO DE DADOS ESPÚRIOS 

 

Todos os resultados avaliados nos modelos lineares precedentes foram submetidos a 

critérios de significância estatística, por meio do chamado teste de Fisher, sendo os 

parâmetros sistematizados na Tabela 4.5. 

Tabela 4.5 – Testes de significância para os modelos lineares obtidos 

X/Y 

Grupo amostral Análise de Regressão 

Rocha Direção 

Modelo Linear 

b(1) 

Valor 
Teste de significância F 

F F1, n-2
(2) Status 

Módulo de Young 

Dinâmico x Módulo 

de Young Médio 

Estático 

Global (todas litologias) 0,23 133,66 3,96 Significante 

Quartzito 

Compacto 

Global 0,33 7,41 4,75 Significante 

Paralela 0,30 0,69 10,13 Insignificante 

Diagonal 0,01 0,001 18,51 Insignificante 

Perpendicular 0,52 14,02 10,13 Significante 

Itabirito 

Compacto 

Global 0,60 16,55 4,18 Significante 

Paralela 0,11 1,66 4,96 Insignificante 

Diagonal 0,28 13,70 5,59 Significante 

Perpendicular 0,29 8,35 5,32 Significante 

Hematita 

Compacta  

Global 0,28 6,52 4,26 Significante 

Paralela 0,41 4,57 4,96 Insignificante 

Diagonal 0,19 0,72 7,71 Insignificante 

Perpendicular 0,16 0,27 10,13 Insignificante 

Básica Sã 

Global -0,01 0,01 4,75 Insignificante 

Paralela * N.A 

Diagonal 0,24 0,47 7,71 Insignificante 

Perpendicular 0,10 0,20 10,13 Insignificante 
 

Legenda:  

 

(1) Coeficiente de regressão linear;  

(2) Ponto da porcentagem da distribuição F (nível de significância de 5%) 

 - ver Anexo III. 

 

NA - Não aplicável. 

 

Nota:  

 

(*) O estudo de correlação e regressão não foi efetuado em função do número de observações 

(resultados experimentais) disponíveis. 
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Para alguns grupos amostrais pesquisados, e de uma forma geral, os estudos de regressão 

aplicando os dados brutos não forneceram modelos matemáticos entre os módulos de 

Young dinâmico e estático, e por conseguinte, não foi possível obter uma linha de 

regressão aderente aos pontos experimentais que redundasse uma equação válida do 

módulo estático em função do dinâmico. Como discutido, por vezes foram notados pontos 

extremos e/ou espúrios no conjunto de dados, acarretando grande dispersão nos 

diagramas X/Y.  

 

Nesse contexto, verificou-se ser oportuna uma tentativa de identificação e potencial 

exclusão de alguns pontos avaliados eventualmente como espúrios e que, assim tenderiam 

a conferir uma grande dispersão aos resultados e, após estes ajustes, realizar um novo 

estudo de correlação e regressão, determinando-se as novas medidas do grau de 

associação entre os módulos e avaliando o respectivo grau de significância estatística de 

cada modelo regressivo. Para tanto foram pesquisados apenas modelos lineares, que são 

mais simples de formulação matemática e que praticamente oferecem os mesmos níveis 

de coeficiente de determinação.  

 

Para a identificação e eliminação dos pontos espúrios ou atípicos para cada grupo 

amostral mínimo (direção/litologia) originalmente apresentados na Tabela 4.1 foram 

adotadas duas técnicas, para efeito de comparação: o teste de Chauvenet (Orlando, 2004) 

e o método de Tukey ou Box Plot (Tukey, 1977). 

 

Pela técnica de Chauvenet, o resultado é legitimo (status ok) para toda amostra (i) cujo 

desvio do valor observado (do Módulo de Young dinâmico e estático) em relação à média 

do grupo amostral dividido pelo desvio padrão amostral for inferior ou igual a um valor 

máximo admissível pelo teste, de tal modo que: 

 

 d𝑖

𝑑𝑝
 ≤

d𝑚𝑎𝑥

𝑑𝑝
 (4.8) 

 

Neste contexto, são válidas as observações experimentais cujo valor da razão entre o 

desvio da observação i em relação à média (di) e o desvio padrão do grupo amostral (dp) 

de interesse sejam menores aos valores de referência indicados na Tabela 4.6, para um 
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dado conjunto n de dados amostrais.  

 

Tabela 4.6 – Tabela de índices de rejeição propostos por Chauvenet (Orlando, 2004) 

n dmax/dp 

3 1,38 

4 1,53 

5 1,65 

6 1,73 

7 1,80 

8 1,86 

9 1,92 

10 1,96 

11 2,00 

12 2,04 

13 2,07 

14 2,10 

15 2,13 

 

O método proposto por Tukey (1997) é baseado na utilização dos tradicionais boxplots, 

definindo-se que uma determinada observação (i) de um grupo amostral é discrepante se 

estiver acima ou abaixo de limites calculados à partir dos 1° e 3° quartis, conforme as 

relações dadas abaixo: 

 𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 =  𝑄3 + 𝑘(𝑄3 − 𝑄1) 
 

(4.9) 

 

 𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝐼𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 =  𝑄1 + 𝑘(𝑄3 − 𝑄1) (4.10) 

 

sendo Q1- o primeiro quartil; Q3- terceiro quartil e k é uma constante considerada igual a 

1,5 para caracterizar um outlier. 

 

A Tabela 4.7 apresenta o resultado geral da avaliação da ocorrência de potenciais dados 

espúrios (outliers) no conjunto de todos os ensaios realizados, aplicando-se as duas 

técnicas mencionadas previamente. Os resultados aferidos demonstram, de forma 

bastante contundente, que o conjunto dos resultados expressa uma maciça legitimidade 

estatística em termos de consistência e representatividade, com reduzido número de 

impropriedades detectadas. Este cenário de avaliação corrobora, portanto, a validade do 

banco de dados disponível, não se justificando novos estudos de correlação e regressão. 
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Tabela 4.7 – Identificação de outliers segundo critérios estatísticos de Chauvenet e de Tukey 

Litotipo Cód. 

Orientação 

do ensaio em 

relação a 

foliação da 

rocha 

Módulo de Young Dinâmico Módulo de Young Estático 

ED (GPa) 

Análise Descritiva Verificação de Outliers 

EE 

(GPa) 

Análise Descritiva Verificação de Outliers 

M(1) dp(2) di(3) di/dp n 

Critério 

Chauvenet 
Método "Boxplot" 

M(1) dp(2) di(3) di/dp n 

Critério 

Chauvenet 
Método "Boxplot" 

dma/ 

dp 
Status 

Limite 

Inf. 

Limite 

Sup. 
Status 

dmax/ 

dp 
Status 

Limite 

Inf. 

Limite 

Sup. 
Status 

Quartzito 10400 Paralelo I 22,5 

15,68 7,68 

6,82 0,89 

5 1,65 

ok 

-13,85 44,95 

ok 22,9 

13,64 5,40 

9,26 1,71 

5 1,65 

não ok 

-2,63 30,78 

ok 

Quartzito 10401 Paralelo I 23,3 7,62 0,99 ok ok 9,8 3,84 0,71 ok ok 

Quartzito 10401 Paralelo II 5,1 10,58 1,38 ok ok 10,0 3,64 0,67 ok ok 

Quartzito 10401 Paralelo III 11,3 4,38 0,57 ok ok 13,6 0,04 0,01 ok ok 

Quartzito 10401 Paralelo IV 16,2 0,52 0,07 ok ok 11,9 1,74 0,32 ok ok 

Quartzito 10400 Diagonal I 19,5 

15,05 8,99 

4,45 0,50 

4 1,53 

ok 

-19,48 49,73 

ok 23,2 

17,98 3,66 

5,23 1,43 

4 1,53 

ok 

5,31 31,61 

ok 

Quartzito 10401 Diagonal I 25,2 10,15 1,13 ok ok 14,7 3,28 0,89 ok ok 

Quartzito 10402 Diagonal I 10,3 4,75 0,53 ok ok 16,6 1,38 0,38 ok ok 

Quartzito 10402 Diagonal  II 5,2 9,85 1,10 ok ok 17,4 0,58 0,16 ok ok 

Quartzito 10329 Perpendicular I 4,1 

26,00 13,12 

21,90 1,67 

5 1,65 

não ok 

-18,10 67,10 

ok 6,8 

17,98 7,56 

11,18 1,48 

5 1,65 

ok 

-6,85 42,35 

ok 

Quartzito 10350 Perpendicular I 32,0 6,00 0,46 ok ok 20,0 2,02 0,27 ok ok 

Quartzito 10350 
Perpendicular 

II 
35,0 9,00 0,69 ok ok 18,9 0,92 0,12 ok ok 

Quartzito 10400 Perpendicular I 23,6 2,40 0,18 ok ok 16,4 1,58 0,21 ok ok 

Quartzito 10400 
Perpendicular 

II 
35,3 9,30 0,71 ok ok 27,8 9,82 1,30 ok ok 

Itabirito  10337 Paralelo I 78,2 

54,60 20,89 

23,60 1,13 

12 2,04 

ok 

-25,70 139,50 

ok 34,1 

19,93 6,09 

14,17 2,33 

12 2,04 

não ok 

8,39 29,69 

não ok 

Itabirito  10337 Paralelo II 75,6 21,00 1,01 ok ok 17,8 2,13 0,35 ok ok 

Itabirito  10337 Paralelo III 59,4 4,80 0,23 ok ok 26,4 6,47 1,06 ok ok 

Itabirito  10346 Paralelo I 80,8 26,20 1,25 ok ok 15,9 4,03 0,66 ok ok 

Itabirito  10346 Paralelo II 87,7 33,10 1,58 ok ok 20,7 0,77 0,13 ok ok 

Itabirito  10346 Paralelo III 35,0 19,60 0,94 ok ok 20,0 0,07 0,01 ok ok 

Itabirito  10347 Paralelo I 51,9 2,70 0,13 ok ok 18,1 1,83 0,30 ok ok 

Itabirito  10403 Paralelo I 37,6 17,00 0,81 ok ok 21,4 1,47 0,24 ok ok 

Itabirito  10403 Paralelo II 29,5 25,10 1,20 ok ok 15,0 4,93 0,81 ok ok 

Itabirito  10404 Paralelo I 43,6 11,00 0,53 ok ok 18,5 1,43 0,24 ok ok 

Itabirito  10404 Paralelo II 40,1 14,50 0,69 ok ok 21,8 1,87 0,31 ok ok 

Itabirito  10404 Paralelo III 35,8 18,80 0,90 ok ok 9,5 10,43 1,71 ok ok 

Itabirito  10337 Diagonal I 68,7 

37,81 19,95 

30,89 1,55 

9 1,92 

ok 

-30,95 113,05 

ok 27,3 

17,99 6,91 

9,31 1,35 

9 1,92 

ok 

-3,63 38,98 

ok 

Itabirito  10337 Diagonal II 58,3 20,49 1,03 ok ok 19,5 1,51 0,22 ok ok 

Itabirito  10337 Diagonal III 59,8 21,99 1,10 ok ok 23,5 5,51 0,80 ok ok 

Itabirito  10403 Diagonal I 35,4 2,41 0,12 ok ok 18,7 0,71 0,10 ok ok 

Itabirito  10403 Diagonal II 31,1 6,71 0,34 ok ok 19,7 1,71 0,25 ok ok 

Itabirito  10403 Diagonal III 31,3 6,51 0,33 ok ok 22,5 4,51 0,65 ok ok 

Itabirito  10405 Diagonal I 23,7 14,11 0,71 ok ok 8,4 9,59 1,39 ok ok 

Itabirito  10405 Diagonal II 22,4 15,41 0,77 ok ok 16,3 1,69 0,24 ok ok 

Itabirito  10405 Diagonal III 9,6 28,21 1,41 ok ok 6,0 11,99 1,74 ok ok 

Itabirito  10337 Perpendicular I 50,0 35,76 13,54 14,24 1,05 10 1,96 ok -15,69 91,61 ok 21,5 17,65 5,50 3,85 0,70 10 1,96 ok 3,61 32,91 ok 
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Tabela 4.7 – Identificação de outliers segundo critérios estatísticos de Chauvenet e de Tukey 

Litotipo Cód. 

Orientação 

do ensaio em 

relação a 

foliação da 

rocha 

Módulo de Young Dinâmico Módulo de Young Estático 

ED (GPa) 

Análise Descritiva Verificação de Outliers 

EE 

(GPa) 

Análise Descritiva Verificação de Outliers 

M(1) dp(2) di(3) di/dp n 

Critério 

Chauvenet 
Método "Boxplot" 

M(1) dp(2) di(3) di/dp n 

Critério 

Chauvenet 
Método "Boxplot" 

dma/ 

dp 
Status 

Limite 

Inf. 

Limite 

Sup. 
Status 

dmax/ 

dp 
Status 

Limite 

Inf. 

Limite 

Sup. 
Status 

Itabirito  10337 
Perpendicular  

II 
57,1 21,34 1,58 ok ok 24,9 7,25 1,32 ok ok 

Itabirito  10337 
Perpendicular 

III 
55,5 19,74 1,46 ok ok 23,2 5,55 1,01 ok ok 

Itabirito  10403 Perpendicular I 23,5 12,26 0,91 ok ok 6,2 11,45 2,08 não ok ok 

Itabirito  10403 
Perpendicular 

II 
22,6 13,16 0,97 ok ok 20,4 2,75 0,50 ok ok 

Itabirito  10403 
Perpendicular 

III 
27,4 8,36 0,62 ok ok 14,3 3,35 0,61 ok ok 

Itabirito  10404 Perpendicular I 38,1 2,34 0,17 ok ok 15,5 2,15 0,39 ok ok 

Itabirito  10404 
Perpendicular 

II 
28,4 7,36 0,54 ok ok 15,6 2,05 0,37 ok ok 

Itabirito  10404 
Perpendicular 

III 
24,9 10,86 0,80 ok ok 14,7 2,95 0,54 ok ok 

Itabirito  10404 
Perpendicular 

IV 
30,1 5,66 0,42 ok ok 20,2 2,55 0,46 ok ok 

Hematita 10331 Paralelo III 135,5 

131,51 17,20 

3,99 0,23 

12 2,04 

ok 

102,08 164,88 

ok 36,4 

37,78 12,47 

1,38 0,11 

12 2,04 

ok 

7,85 72,45 

ok 

Hematita 10333 Paralelo I 120,2 11,31 0,66 ok ok 31,4 6,38 0,51 ok ok 

Hematita 10333 Paralelo II 124,9 6,61 0,38 ok ok 20,6 17,18 1,38 ok ok 

Hematita 10333 Paralelo III 89,2 42,31 2,46 não ok não ok 11,7 26,08 2,09 não ok ok 

Hematita 10335 Paralelo II 144,5 12,99 0,76 ok ok 35,0 2,78 0,22 ok ok 

Hematita 10335 Paralelo III 131,6 0,09 0,01 ok ok 38,9 1,12 0,09 ok ok 

Hematita 10343 Paralelo I 136,6 5,09 0,30 ok ok 46,2 8,42 0,68 ok ok 

Hematita 10343 Paralelo II 142,9 11,39 0,66 ok ok 53,9 16,12 1,29 ok ok 

Hematita 10343 Paralelo III 134,9 3,39 0,20 ok ok 48,0 10,22 0,82 ok ok 

Hematita 10344 Paralelo I 128,2 3,31 0,19 ok ok 48,3 10,52 0,84 ok ok 

Hematita 10344 Paralelo III 127,8 3,71 0,22 ok ok 48,9 11,12 0,89 ok ok 

Hematita 10344 Paralelo IV 161,8 30,29 1,76 ok ok 34,1 3,68 0,30 ok ok 

Hematita 10331 Diagonal I 144,4 

129,55 21,93 

14,85 0,68 

6 1,73 

ok 

52,60 206,40 

ok 36,9 

34,05 10,88 

2,85 0,26 

6 1,73 

ok 

-1,78 66,83 

ok 

Hematita 10331 Diagonal II 146,9 17,35 0,79 ok ok 52,2 18,15 1,67 ok ok 

Hematita 10333 Diagonal I 113,9 15,65 0,71 ok ok 37,4 3,35 0,31 ok ok 

Hematita 10333 Diagonal II 154,2 24,65 1,12 ok ok 24,6 9,45 0,87 ok ok 

Hematita 10333 Diagonal III 99,4 30,15 1,37 ok ok 22,0 12,05 1,11 ok ok 

Hematita 10335 Diagonal II 118,5 11,05 0,50 ok ok 31,2 2,85 0,26 ok ok 

Hematita 10331 Perpendicular I 91,1 

114,06 19,69 

22,96 1,17 

5 1,65 

ok 

38,00 188,40 

ok 17,0 

32,34 11,20 

15,34 1,37 

5 1,65 

ok 

-9,23 72,58 

ok 

Hematita 10331 
Perpendicular 

II 
117,5 3,44 0,17 ok ok 46,1 13,76 1,23 ok ok 

Hematita 10331 
Perpendicular 

III 
97,7 16,36 0,83 ok ok 35,0 2,66 0,24 ok ok 
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Tabela 4.7 – Identificação de outliers segundo critérios estatísticos de Chauvenet e de Tukey 

Litotipo Cód. 

Orientação 

do ensaio em 

relação a 

foliação da 

rocha 

Módulo de Young Dinâmico Módulo de Young Estático 

ED (GPa) 

Análise Descritiva Verificação de Outliers 

EE 

(GPa) 

Análise Descritiva Verificação de Outliers 

M(1) dp(2) di(3) di/dp n 

Critério 

Chauvenet 
Método "Boxplot" 

M(1) dp(2) di(3) di/dp n 

Critério 

Chauvenet 
Método "Boxplot" 

dma/ 

dp 
Status 

Limite 

Inf. 

Limite 

Sup. 
Status 

dmax/ 

dp 
Status 

Limite 

Inf. 

Limite 

Sup. 
Status 

Hematita 10333 Perpendicular I 124,9 10,84 0,55 ok ok 37,7 5,36 0,48 ok ok 

Hematita 10333 
Perpendicular 

II 
139,1 25,04 1,27 ok ok 25,9 6,44 0,57 ok ok 

Hematita 10345 Isotrópico 126,5 

119,03 9,24 

7,47 0,81 

3 1,38 

ok 

82,00 153,20 

ok 47,7 

35,57 11,28 

12,13 1,08 

3 1,38 

ok 

-8,05 81,15 

ok 

Hematita 10345 Isotrópico 121,9 2,87 0,31 ok ok 25,4 10,17 0,90 ok ok 

Hematita 10345 Isotrópico 108,7 10,33 1,12 ok ok 33,6 1,97 0,17 ok ok 

Básica 10351 Paralelo I 49,3 

44,30 8,06 

5,00 0,62 

3 1,38 

ok 

13,55 70,75 

ok 0,90 

0,87 0,06 

0,03 0,58 

3 1,38 

ok 

0,65 1,05 

ok 

Básica 10351 Paralelo II 48,6 4,30 0,53 ok ok 0,90 0,03 0,58 ok ok 

Básica 10351 Paralelo III 35,0 9,30 1,15 ok ok 0,80 0,07 1,15 ok ok 

Básica 10336 Diagonal I 18,8 

24,87 4,61 

6,07 1,32 

6 1,73 

ok 

8,34 42,44 

ok 7,10 

4,07 3,37 

3,03 0,90 

6 1,73 

ok 

-8,50 16,90 

ok 

Básica 10336 Diagonal II 24,3 0,57 0,12 ok ok 1,10 2,97 0,88 ok ok 

Básica 10336 Diagonal III 23,8 1,07 0,23 ok ok 1,30 2,77 0,82 ok ok 

Básica 10336 Diagonal IV 21,9 2,97 0,64 ok ok 0,80 3,27 0,97 ok ok 

Básica 10351 Diagonal I 31,3 6,43 1,39 ok ok 5,90 1,83 0,54 ok ok 

Básica 10351 Diagonal II 29,1 4,23 0,92 ok ok 8,20 4,13 1,23 ok ok 

Básica 10336 Perpendicular I 36,2 

30,00 15,04 

6,20 0,41 

5 1,65 

ok 

-25,00 83,80 

ok 11,40 

5,02 5,92 

6,38 1,08 

5 1,65 

ok 

-15,63 27,78 

ok 

Básica 10336 
Perpendicular 

II 
32,4 2,40 0,16 ok ok 11,60 6,58 1,11 ok ok 

Básica 10351 Perpendicular I 21,5 8,50 0,57 ok ok 0,80 4,22 0,71 ok ok 

Básica 10351 
Perpendicular 

II 
49,8 19,80 1,32 ok ok 0,60 4,42 0,75 ok ok 

Básica 10351 
Perpendicular 

III 
10,1 19,90 1,32 ok ok 0,70 4,32 0,73 ok ok 

 

Legenda: 

 

(1) Média;  

(2) Desvio padrão;  

(3)Desvio da observação i em relação à média do grupo amostral. 
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Com efeito, para as determinações de módulo de Young dinâmico, pelo critério de 

Chauvenet, apenas duas observações foram identificadas como espúrias (quartzito, 

amostra 10329/direção perpendicular I e hematita, amostra 10333/direção paralela III), 

enquanto que, pelo método de Tukey, apenas uma observação (hematita, amostra 

10333/direção paralela III) teve essa avaliação.  

 

No tocante aos módulos estáticos, o critério de Chauvenet redundou no descarte de apenas 

quatro observações, a saber: uma de quartzito compacto (amostra 10400/paralelo I), duas 

de itabirito compacto (amostra 10337/paralelo I e amostra 10403/perpendicular I) e uma 

de hematita compacta (amostra 10333/paralelo III). Pelo método de Tukey, apenas a 

amostra 10337/paralelo I de itabirito compacto foi avaliada como um dado discrepante.  

 

Intuitivamente se existe alguma correlação e modelo regressivo entre duas variáveis, 

espera-se a razão entre os valores obtidos experimentalmente para uma determinada 

amostra não deva variar de forma muito aleatória dentro de seu espectro amostral. Em 

outras palavras, as razões entre o módulo de Young dinâmico e estático (RD/E) para os 

diversos corpos de prova que compõem um grupo amostral específico (ex. quartzito na 

direção paralela) não podem ser muitos dispersos ou aleatórios se de fato existe alguma 

associação entre tais variáveis. 

 

Muitas vezes pode existir, para um determinado corpo de prova, alguma aleatoriedade de 

natureza geológica (ex. presença de veio) que não é comum aos outros CP´s que compõe 

seu grupo amostral (ainda mesmo que extraído do mesmo bloco de mina), acarretando 

desvios nos módulos dinâmico e estático obtidos que os tornam inicialmente pontos 

atípicos estatisticamente. Todavia, tais desvios podem se manifestar na mesma proporção 

em cada etapa experimental (no teste ultrassônico e na compressão uniaxial) de forma 

que a RD/E esteja na faixa esperada para seu grupo amostral e, portanto, não constituiria 

formalmente um dado ponto espúrio do grupo. Neste contexto, a própria dinâmica de 

ensaios – caracterizada por dois testes em sequência - pode conduzir a erros de natureza 

experimental que afetam significativamente apenas um dos dois ensaios, gerando no 

diagrama de dispersão um ponto afastado do cluster por erro na medição específica de 

um dos dois módulos. 

Posto isto, é válida a tentativa de uma abordagem baseada nos valores da razão entre o 
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módulo dinâmico e o estático (RD/E), analisados sob um critério de eliminação daqueles 

resultados que divergem explicitamente da faixa típica observada para os respectivos 

grupos amostrais e, assim, empreender um novo estudo de correlação e regressão com a 

nova plataforma de dados.   

 

Neste contexto, para a eliminação dos pontos tipicamente fora de faixa adotou-se um 

critério variante ao proposto por Chauvenet, de tal forma que são validados apenas os 

dados para uma amostra (i) cuja RD/E(i) apresentou um desvio (di) em relação à média dos 

parâmetros RD/E de seu grupo amostral correspondente menor ou igual a um desvio 

padrão, ou seja: 

 d𝑖

𝑑𝑝
 ≤ 1 (4.11) 

 

Os resultados destas novas análises para a identificação e a eliminação dos outliers estão 

sistematizadas na Tabela 4.8.  

 

Tabela 4.8 – Análises para eliminação de outliers por meio do parâmetro RD/E  

Litotipo 

Classificação 

geomecânica

/ 

grau de 

alteração 

Amostra 

Orientação do ensaio 

em relação a foliação 

da rocha 

ED 

(GPa) 

EE 

(GPa) 

Avaliação de "Outliers"  

RD/E
(1) M(2) di

(3) dp(4) di/dp Status 

Quartzito Compacto 

EC 10400 Paralelo (0°) I 22,5 22,9 1,0 

1,2

1 

0,2

3 

0,72 

0,32 ok 

EC 10401 Paralelo (0°) I 23,3 9,8 2,4 
1,1

7 
1,62 não ok 

EC 10401 Paralelo (0°) II 5,1 10,0 0,5 
0,7

0 
0,98 ok 

EC 10401 Paralelo (0°) III 11,3 13,6 0,8 
0,3

8 
0,53 ok 

EC 10401 Paralelo (0°) IV 16,2 11,9 1,4 
0,1

5 
0,21 ok 

EC 10400 Diagonal (45°) I 19,5 23,2 0,8 

0,8

7 

0,0

3 

0,61 

0,05 ok 

EC 10401 Diagonal (45°) I 25,2 14,7 1,7 
0,8

5 
1,40 não ok 

EC 10402 Diagonal (45°) I 10,3 16,6 0,6 
0,2

5 
0,41 ok 

EC 10402 Diagonal (45°) II 5,2 17,4 0,3 
0,5

7 
0,94 ok 

EC 10329 Perpendicular (90°) I 4,1 6,8 0,6 

1,3
5 

0,7
5 

0,47 

1,59 não ok 

EC 10350 Perpendicular (90°) I 32,0 20,0 1,6 
0,2

5 
0,53 ok 

EC 10350 Perpendicular (90°) II 35,0 18,9 1,9 
0,5
0 

1,06 não ok 

EC 10400 Perpendicular (90°) I 23,6 16,4 1,4 
0,0

9 
0,18 ok 

EC 10400 Perpendicular (90°) II 35,3 27,8 1,3 
0,0
8 

0,18 ok 

Itabirito  Compacto 

EC 10337 Paralelo (0°) I 78,2 34,1 2,3 

2,9 

0,6 

1,2 

0,50 ok 

EC 10337 Paralelo (0°) II 75,6 17,8 4,2 1,4 1,19 não ok 

EC 10337 Paralelo (0°) III 59,4 26,4 2,3 0,6 0,53 ok 
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Tabela 4.8 – Análises para eliminação de outliers por meio do parâmetro RD/E  

Litotipo 

Classificação 

geomecânica

/ 

grau de 

alteração 

Amostra 

Orientação do ensaio 

em relação a foliação 

da rocha 

ED 

(GPa) 

EE 

(GPa) 

Avaliação de "Outliers"  

RD/E
(1) M(2) di

(3) dp(4) di/dp Status 

EC 10346 Paralelo (0°) I 80,8 15,9 5,1 2,2 1,91 não ok 

EC 10346 Paralelo (0°) II 87,7 20,7 4,2 1,4 1,18 não ok 

EC 10346 Paralelo (0°) III 35,0 20,0 1,8 1,1 0,96 ok 

EC 10347 Paralelo (0°) I 51,9 18,1 2,9 0,0 0,00 ok 

EC 10403 Paralelo (0°) I 37,6 21,4 1,8 1,1 0,96 ok 

EC 10403 Paralelo (0°) II 29,5 15,0 2,0 0,9 0,78 ok 

EC 10404 Paralelo (0°) I 43,6 18,5 2,4 0,5 0,44 ok 

EC 10404 Paralelo (0°) II 40,1 21,8 1,8 1,0 0,89 ok 

EC 10404 Paralelo (0°) III 35,8 9,5 3,8 0,9 0,78 ok 

EC 10337 Diagonal (45°) I 68,7 27,3 2,5 

2,1 

0,4 

0,6 

0,68 ok 

EC 10337 Diagonal (45°) II 58,3 19,5 3,0 0,9 1,42 não ok 

EC 10337 Diagonal (45°) III 59,8 23,5 2,5 0,5 0,73 ok 

EC 10403 Diagonal (45°) I 35,4 18,7 1,9 0,2 0,29 ok 

EC 10403 Diagonal (45°) II 31,1 19,7 1,6 0,5 0,78 ok 

EC 10403 Diagonal (45°) III 31,3 22,5 1,4 0,7 1,08 não ok 

EC 10405 Diagonal (45°) I 23,7 8,4 2,8 0,7 1,16 não ok 

EC 10405 Diagonal (45°) II 22,4 16,3 1,4 0,7 1,10 não ok 

EC 10405 Diagonal (45°) III 9,6 6,0 1,6 0,5 0,75 ok 

EC 10337 Perpendicular (90°) I 50,0 21,5 2,3 

2,1 

0,2 

0,7 

0,27 ok 

EC 10337 Perpendicular (90°) II 57,1 24,9 2,3 0,2 0,23 ok 

EC 10337 Perpendicular (90°) III 55,5 23,2 2,4 0,3 0,36 ok 

EC 10403 Perpendicular (90°) I 23,5 6,2 3,8 1,7 2,28 não ok 

EC 10403 Perpendicular (90°) II 22,6 20,4 1,1 1,0 1,40 não ok 

EC 10403 Perpendicular (90°) III 27,4 14,3 1,9 0,2 0,29 ok 

EC 10404 Perpendicular (90°) I 38,1 15,5 2,5 0,3 0,45 ok 

EC 10404 Perpendicular (90°) II 28,4 15,6 1,8 0,3 0,42 ok 

EC 10404 Perpendicular (90°) III 24,9 14,7 1,7 0,4 0,60 ok 

EC 10404 Perpendicular (90°) IV 30,1 20,2 1,5 0,6 0,88 ok 

Hematita Compacto 

EC 10331 Paralelo (0°) III 135,5 36,4 3,7 

3,9 

0,2 

1,6 

0,13 ok 

EC 10333 Paralelo (0°) I 120,2 31,4 3,8 0,1 0,07 ok 

EC 10333 Paralelo (0°) II 124,9 20,6 6,1 2,1 1,37 não ok 

EC 10333 Paralelo (0°) III 89,2 11,7 7,6 3,7 2,38 não ok 

EC 10335 Paralelo (0°) II 144,5 35,0 4,1 0,2 0,13 ok 

EC 10335 Paralelo (0°) III 131,6 38,9 3,4 0,5 0,35 ok 

EC 10343 Paralelo (0°) I 136,6 46,2 3,0 1,0 0,63 ok 

EC 10343 Paralelo (0°) II 142,9 53,9 2,7 1,3 0,83 ok 

EC 10343 Paralelo (0°) III 134,9 48,0 2,8 1,1 0,72 ok 

EC 10344 Paralelo (0°) I 128,2 48,3 2,7 1,3 0,82 ok 

EC 10344 Paralelo (0°) III 127,8 48,9 2,6 1,3 0,85 ok 

EC 10344 Paralelo (0°) IV 161,8 34,1 4,7 0,8 0,52 ok 
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Tabela 4.8 – Análises para eliminação de outliers por meio do parâmetro RD/E  

Litotipo 

Classificação 

geomecânica

/ 

grau de 

alteração 

Amostra 

Orientação do ensaio 

em relação a foliação 

da rocha 

ED 

(GPa) 

EE 

(GPa) 

Avaliação de "Outliers"  

RD/E
(1) M(2) di

(3) dp(4) di/dp Status 

EC 10331 Diagonal (45°) I 144,4 36,9 3,9 

4,1 

0,1 

1,2 

0,12 ok 

EC 10331 Diagonal (45°) II 146,9 52,2 2,8 1,2 1,00 ok 

EC 10333 Diagonal (45°) I 113,9 37,4 3,0 1,0 0,81 ok 

EC 10333 Diagonal (45°) II 154,2 24,6 6,3 2,2 1,77 não ok 

EC 10333 Diagonal (45°) III 99,4 22,0 4,5 0,5 0,37 ok 

EC 10335 Diagonal (45°) II 118,5 31,2 3,8 0,3 0,21 ok 

EC 10331 Perpendicular (90°) I 91,1 17,0 5,4 

3,9 

1,5 

1,4 

1,07 não ok 

EC 10331 Perpendicular (90°) II 117,5 46,1 2,5 1,3 0,96 ok 

EC 10331 Perpendicular (90°) III 97,7 35,0 2,8 1,1 0,78 ok 

EC 10333 Perpendicular (90°) I 124,9 37,7 3,3 0,6 0,41 ok 

EC 10333 Perpendicular (90°) II 139,1 25,9 5,4 1,5 1,08 não ok 

EC 10345 Isotrópico 126,5 47,7 2,7 

3,6 

0,9 

1,1 

0,82 ok 

EC 10345 Isotrópico 121,9 25,4 4,8 1,2 1,11 não ok 

EC 10345 Isotrópico 108,7 33,6 3,2 0,3 0,29 ok 

Básica Sã 

EC 10351 Paralelo (0°) I 49,3 0,90 54,8 

50,

8 

3,9 

6,2 

0,64 ok 

EC 10351 Paralelo (0°) II 48,6 0,90 54,0 3,2 0,51 ok 

EC 10351 Paralelo (0°) III 35,0 0,80 43,8 7,1 1,15 não ok 

EC 10336 Diagonal (45°) I 18,8 7,10 2,6 

13,

2 

10,

6 

10,7 

0,99 ok 

EC 10336 Diagonal (45°) II 24,3 1,10 22,1 8,9 0,83 ok 

EC 10336 Diagonal (45°) III 23,8 1,30 18,3 5,1 0,48 ok 

EC 10336 Diagonal (45°) IV 21,9 0,80 27,4 
14,

2 
1,32 não ok 

EC 10351 Diagonal (45°) I 31,3 5,90 5,3 7,9 0,74 ok 

EC 10351 Diagonal (45°) II 29,1 8,20 3,5 9,7 0,90 ok 

EC 10336 Perpendicular (90°) I 36,2 11,40 3,2 

26,

1 

22,
9 

21,1 

1,09 não ok 

EC 10336 Perpendicular (90°) II 32,4 11,60 2,8 
23,

3 
1,10 não ok 

EC 10351 Perpendicular (90°) I 21,5 0,80 26,9 0,8 0,04 ok 

EC 10351 Perpendicular (90°) II 49,8 0,60 83,0 
56,
9 

2,70 não ok 

EC 10351 Perpendicular (90°) III 10,1 0,70 14,4 
11,

6 
0,55 ok 

 

Observa-se que pelo menos 38 pontos foram descartados, representando cerca de 32% do 

total de ensaios que foram realizados, resultado bem melhor e efetivo que em relação aos 

métodos tradicionais empregados anteriormente. A exemplo dos estudos de correlação e 

regressão que utilizaram a plataforma de dados na íntegra (Tabela 4.3 e Tabela 4.4), a 

Tabela 4.9 apresenta os novos valores para as medidas de correlação (coeficientes de 

correlação) e de regressão (coeficientes de determinação), bem como o respectivo 

aumento relativo (AR) obtido com a presente abordagem, ou seja, eliminação dos dados 
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espúrios dos dados amostrais considerando as razões módulo dinâmico/módulo estático. 

Tabela 4.9 – Medidas de correlação e regressão dos dados com e sem o parâmetro RD/E 

X/Y 

Grupo Amostral   
Análise de Regressão* 

Figura de 

referencia 

Modelo Linear 

Rocha Direção cor(1) cor.t(2) 
AR(%) 

(3) 
R2 (4) 

R.t2 

(5) 

AR(%) 
(3) 

Equação 

(GPa) 

Módulo de 

Young Dinâmico 

x Módulo de 
Young Médio 

Estático 

Todas Todas 0,79 0,88 11 0,62 0,77 24 
EE = 0,28ED 

+6,29 
Figura 4.16 

Quartzito 

Compacto 

Todas 0,62 0,73 18 0,38 0,53 39 
EE = 0,39ED 

+ 11 

Figura 4.11 

Paralela 0,40 0,85 113 0,19 0,73 284 
EE = 0,66ED 

+ 5,47 

Diagonal*** 0,02 0,89 4356 0,001 0,79 79320 
EE = 0,44ED 

+ 13,9 

Perpendicular*** 0,90 0,90 0 0,82 0,81 -2 
EE = 0,87ED 

- 4,88 

Itabirito 
Compacto 

Todas 0,60 0,87 46 0,36 0,77 113 
EE = 0,33ED 

+ 5,7 

Figura 4.12 

Paralela 0,38 0,83 118 0,14 0,69 392 
EE = 0,38ED 

+ 3,3 

Diagonal 0,81 0,94 16 0,66 0,89 35 
EE = 0,32ED 

+ 5,1 

Perpendicular 0,38 0,88 132 0,51 0,78 53 
EE = 0,28ED 

+ 7,9 

Hematita 
Compacta 

Todas** 0,46 0,57 23 0,21 0,32 53 
EE = 0,32ED 

+ 1,0 

Figura 4.13 
Figura 4.14 

Paralela** 0,60 0,59 -1 0,31 0,35 13 
EE = 0,65ED 

- 42,4 

Diagonal 0,40 0,83 107 0,15 0,69 360 
EE = 0,45ED 

- 19,5 

Perpendicular*** 0,30 0,47 58 0,08 0,22 180 
EE = 0,19ED 

+ 17,5 

Básica Sã 

Todas -0,03 -0,33 1000 0,00 0,11 - 
EE = -0,09ED 

+ 6,04 

Figura 4.15 
Paralela*****   

Diagonal 0,32 0,21 -35 0,11 0,04 -60 
EE = 0,14ED 

+ 1,11 

Perpendicular*****   

Legenda:  

 

(1) Coeficiente de correlação original; (2) Coeficiente de correlação pós-tratamento; (3) Aumento 

relativo em relação ao estudo primário; (4) Coeficiente de determinação original; (5) Coeficiente 

de determinação pós-tratamento. 
 

NA - Não aplicável. 

Notas:  

(*) Avaliação apenas de regressão para modelo linear, após a eliminação dos pontos. 

 

(**) O estudo de regressão para a hematita compacta após eliminação de dados espúrios forneceu 

melhor coeficiente de determinação para amostras com parâmetro RD/E inferior a 4. 

 

(***) Após a eliminação de pontos tratados como espúrios, restaram apenas três pares de dados 

viáveis. Embora sem qualquer representatividade, os parâmetros foram determinados a título de 

demonstração do melhor alinhamento dos pontos mediante a metodologia sugerida. 

 

(****) Após a eliminação de pontos tratados como espúrios, restaram apenas três pares de dados 

muito dispersos entre si, sem viabilidade para os estudos de correlação e regressão. 

 

(*****) Após a eliminação de pontos tratados como espúrios restaram apenas dois pares de dados 

viáveis, e portanto, sem suficiência ou significância para empreender um estudo de correlação e 

regressão. 
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A Figura 4.11 apresenta os diagramas de dispersão e as linhas de tendência (linear) que 

foram gerados para o quartzito compacto, na condição global e segundo as três direções 

que foram ensaiadas, após a correspondente eliminação dos dados espúrios.  

 

  

  

Figura 4.11 – Diagramas de dispersão e linhas de tendência para o quartzito compacto 

após eliminação de dados espúrios: (a) global; (b) direção paralela; (c) direção 

diagonal; (d) direção perpendicular 

 

É possível perceber, após a seleção dos pares de dados segundo o critério proposto, que 

o volume de pontos nos diagramas de dispersão diminuiu consideravelmente, em especial 

quando considerada uma direção específica. Embora sem finalidade primária de 

estabelecer correlações válidas, os procedimentos foram demonstrados como aferição da 

metodologia proposta. 

 

Para a direção paralela, o coeficiente de correlação praticamente dobrou de 0,4 para 0,85 

e o coeficiente de determinação triplicou saltando de 0,19 para 0,73 (Tabela 4.9), 

observando-se que foi plotada uma linha de tendência para apenas quatro dados (Figura 

4.11b). Nas direções diagonal e perpendicular, o alinhamento dos pontos (limitados a 

apenas três observações nestes casos foi praticamente da mesma ordem, considerando 

modelos ainda lineares de correlação. Considerando as três direções em conjunto, a 

(a) (b) 

(c) (d) 
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eliminação dos dados espúrios no conjunto global dos resultados experimentais do 

quartzito compacto melhorou discretamente com um coeficiente de correlação da ordem 

de 18% e o coeficiente de determinação em 39% conforme mostrado na Tabela 4.9, mas 

atingiu níveis absolutos apenas razoáveis (R2 = 0,53). 

 

Analogamente, mediante um tratamento prévio de dados espúrios, a Figura 4.12 apresenta 

os novos diagramas de dispersão e linha de tendência para o itabirito compacto.  

 

  

  

Figura 4.12 – Diagramas de dispersão e linhas de tendência para o itabirito compacto 

após eliminação de dados espúrios: (a) global; (b) direção paralela; (c) direção 

diagonal; (d) direção perpendicular 

 
 

Para o itabirito compacto, a metodologia mostrou uma melhoria acentuada nos modelos 

de correlação; os níveis obtidos permitem estabelecer uma predição do módulo estático 

em função do dinâmico com muita razoabilidade (modelo linear). Observa-se nos 

diagramas de dispersão que, para todas as direções consideradas, mesmo com a 

eliminação dos dados avaliados como ilegítimos, a representatividade dos conjuntos 

analisados é bastante consistente. Na direção paralela, o coeficiente de correlação 

praticamente dobrou de 0,38 para 0,83, enquanto o fator R2 passou de 0,14 para 0,69 

(Tabela 4.9), para uma linha de tendência gerada a partir de nove observações. Na direção 

(a) (b) 

(c) (d) 
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diagonal houve aumento do coeficiente de correlação de 0,81 para 0,94 e um estudo de 

regressão para 5 observações não espúrias (Figura 4.12c) ofereceu um coeficiente de 0,89, 

cerca de 35% superior a regressão anterior. Analogamente, para a direção perpendicular, 

o coeficiente de correlação passou de 0,38 para 0,88 e o coeficiente de determinação de 

0,51 para 0,78, para uma base de dados de 8 pontos validados como não espúrios (Figura 

4.12d). 

 

Consideradas todas as direções para o itabirito compacto, a plataforma de dados permitiu 

uma melhoria do coeficiente de correlação de 0,60 para 0,87, e de igual forma o 

coeficiente de determinação obtido por uma quantidade de dados ainda considerável 

passou de 0,36 para 0,77 (Tabela 4.9). Como observado no diagrama de dispersão (Figura 

4.12a), existe um alinhamento e uma concentração dos pontos em torno da linha de 

tendência muito razoável.  

 

A Figura 4.13 apresenta os gráficos de dispersão que foram obtidos para a hematita 

compacta, após eliminação dos pontos qualificados como espúrios, ou seja, com a relação 

di/dp para o parâmetro RD/E superior a 1.Ao contrário dos resultados positivos que foram 

observados anteriormente para os quartzitos e itabiritos compactos, no caso da hematita 

compacta, o corte de pontos, de acordo com os critérios mencionados, propiciou uma 

elevação dos coeficientes de determinação para as direções diagonal e perpendicular, para 

valores da ordem de 0,69 e 0,22, respectivamente.  

 

Entretanto, embora tenha ocorrido um ganho de aderência dos pontos à linha de tendência, 

a quantidade de pontos remanescentes do processo de eliminação é muito baixa e, desta 

forma, não permite estabelecer qualquer relação de dependência entre o módulo dinâmico 

e estático com segurança adequada. Tais inconsistências são induzidas tanto pela menor 

disponibilidade de pontos de correlação quanto pela maior faixa observada de amplitudes 

das razões entre módulos dinâmicos e estáticos para esta litologia. No caso da análise 

global e direção paralela, o corte de dados espúrios em nada contribuiu para aumentar o 

coeficiente de determinação mas, ao contrário, proporcionou uma diluição completa dos 

dados (Figura 4.13d). 
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Figura 4.13 – Diagramas de dispersão e linhas de tendência para a hematita compacta 

após eliminação de dados espúrios: (a) global; (b) direção paralela; (c) direção 

diagonal; (d) direção perpendicular 

 

Visando uma potencial melhoria dos resultados destas correlações, impôs-se de forma 

adicional ao tratamento dos dados espúrios, o descarte dos resultados experimentais das 

amostras com RD/E superior a 4,0 (constituídas pelas amostras EC 10335 Paralelo II, EC 

10344 Paralelo IV e EC 10333 Diagonal III) e, posteriormente, os resultados da hematita 

compacta foram recompilados para os estudos de correlação, para o conjunto global e 

para a direção paralela (Figura 4.14). O ajuste global constatou-se significativamente 

melhorado, mas pouco efetivo para os resultados na direção paralela (Figura 4.14b). 

 

  

Figura 4.14 – Diagramas de dispersão e linhas de tendência para a hematita compacta 

após eliminação de dados espúrios e com RD/E< 4: (a) global; (b) direção paralela 

 

(a) (b) 

(d) (c) 

(a) (b) 
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Para a rocha básica sã, verificou-se uma grande variação do parâmetro RD/E, com desvio 

padrão bem significativo em todas as direções (Tabela 4.9). A técnica de exclusão e dados 

espúrios foi ineficaz para a superação da inconsistência de correlações factíveis para as 

amostras ensaiadas em quaisquer condições, como ilustrado pelos diagramas 

apresentados na Figura 4.15, excluindo-se, assim, qualquer possibilidade de associação 

explícita entre valores de módulos dinâmicos e estáticos para as amostras de rocha básica 

sã ensaiadas. 

 

  

Figura 4.15 – Diagramas de dispersão e linhas de tendência para a rocha básica sã 

após eliminação de dados espúrios: (a) global; (b) direção diagonal 

 

A Figura 4.16 apresenta o espectro geral dos resultados experimentais para todos os 

litotipos e direções ensaiadas. Em relação ao conjunto original (Figura 4.10), a aderência 

dos resultados foi bem mais efetiva em torno da linha de tendência, observação essa 

comprovada numericamente pelo valor do coeficiente de determinação que se elevou de 

0,62 e 0,77 (Tabela 4.9), com um aumento do coeficiente de correlação da ordem de 11%.  

 

 

Figura 4.16 – Diagrama de dispersão (a) e curva de regressão (b)para o conjunto dos 

resultados experimentais não espúrios 

 

Finalmente, a Tabela 4.10 apresenta os resultados dos testes de significância para os 

(a) (b) 
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modelos regressivos que foram determinados empregando a exclusão de dados espúrios 

pelo parâmetro RD/E. Todos os modelos regressivos dos grupos amostrais expandidos 

(globais) após remoção dos outliers apresentaram significância estatística, com exceção 

da básica sã como já esperado. 

 

Tabela 4.10 – Parâmetros de significância para os modelos lineares obtidos, 

descartando dados espúrios 

X/Y 

Grupo amostral Análise de Regressão 

Rocha Direção 

Modelo Linear 

b(1) 

Valor 
Teste de significância F 

F F1, n-2
(2) Status 

Módulo de Young 

Dinâmico x 

Módulo de Young 

Médio Estático 

Global (todas litologias) 0,28 187,73 4,14 Significante 

Quartzito 

Compacto 

Global 0,39 9,05 5,32 Significante 

Paralela 0,66 5,39 18,51 Insignificante 

Diagonal 0,44 3,86 161,40 Insignificante 

Perpendicular 0,87 4,15 161,40 Insignificante 

Itabirito 

Compacto 

Global 0,33 65,20 4,35 Significante 

Paralela 0,38 15,52 5,59 Significante 

Diagonal 0,32 24,24 10,13 Significante 

Perpendicular 0,28 21,23 5,99 Significante 

Hematita 

Compacta  

Global 0,32 7,11 4,54 Significante 

Paralela 0,65 3,24 5,99 Insignificante 

Diagonal 0,45 6,56 10,13 Insignificante 

Perpendicular 0,19 0,29 161,40 Insignificante 

Básica Sã 

Global -0,09 0,74 5,59 Insignificante 

Paralela * NA 

Diagonal 0,14 0,14 5,59 Insignificante 

Perpendicular* NA 
 

Legenda:  

 

(1) Coeficiente de regressão linear;  

(2) Ponto da porcentagem da distribuição F (nível de significância de 5%) - Anexo III.  
 

NA - Não aplicável. 

 

Nota:  

 

(*) O estudo de correlação e regressão não foi efetuado em função do número de 

observações (resultados experimentais) disponíveis. 
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CAPÍTULO 5 

 

CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA PESQUISAS COMPLEMENTARES 

5 CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA PESQUISAS COPLEMENTARES 

5.1 CONCLUSÕES 

 

De uma foram geral a série de avaliações de correlação que foram empreendidas entre o 

módulo de Young dinâmico e o módulo de Young estático, quando consideradas direções 

específicas de anisotropia (grupo amostral mínimo), não permitiu definir de forma 

convincente um modelo de tendência (linear ou não) e, consequentemente uma relação, 

para estabelecer predições de valores de módulo elásticos estáticos a partir de resultados 

de ensaios não destrutivos (ultrassônicos). Os níveis de significância estatística dos 

modelos regressivos revelaram-se inconsistentes na maioria das vezes, e isso ocorreu em 

função dos seguintes fatores: 

 

 baixo de número de observações características de grupos amostrais reduzidos; 

 

 possíveis aleatoriedades geológicas intrínsecas os próprios corpos de prova e erros 

experimentais que podem ter ocorrido tanto no ensaio dinâmico quanto no estático 

(já que cada amostra foi submetida a dois experimentos em sequência); nesse caso 

específico, as duas variáveis em análise são susceptíveis aos erros citados, 

diferentemente de outros estudos nos quais uma das variáveis pode ser controlada 

com grande precisão; 

 

 presença de mostras ‘contaminadas’ que impactam significativamente os 

parâmetros de medição da qualidade do modelo matemático (excesso de resíduos 

nos modelos de regressão). 

 

Se para os grupos amostrais reduzidos os resultados não foram satisfatórios, quando se 

adotou a aferição de todo o conjunto de dados (amostra global), a correlação mostrou-se 

bastante relevante, com fator R2 igual a 0,77 e uma equação validada estatisticamente 

pelo Teste de Fisher. Depreende-se, pois, que, para um grupo amostral robusto e com 

grande quantidade de observações experimentais, há uma clara tendência associativa 

entre módulos dinâmicos e estáticos de rochas, mesmo com grande dispersão dos dados. 
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Neste contexto, foram considerados os grupos amostrais expandidos (global e em todas s 

direções) e se previamente à eliminação dos outliers, os modelos já se mostraram 

significantes (embora também de qualidade insatisfatória no ajuste dos pontos à curva), 

após este tratamento, a correlação melhorou significativamente, em especial para o 

quartzito e itabirito compactos.  

 

Certamente o fato de as rochas aqui ensaiadas apresentarem um baixo grau de anisotropia 

ou serem isotrópicas, conforme segundo critério estabelecido por Ramamurthy (1993), 

associado a uma maior quantidade de aferições, contribuiu para que os grupos expandidos 

gerassem modelos com melhor ajuste e de significância relevante, evidenciando uma 

correlação consistente entre módulos estáticos e dinâmicos. Mesmo que alguns modelos 

dos grupos amostrais reduzidos tenham apresentado um coeficiente de determinação (R2) 

maior, eles se revelaram insignificantes estatisticamente. 

 

No estudo primário (dados brutos), os valores dos coeficientes de correlação linear e dos 

coeficientes de determinação, que na prática evidenciam a qualidade do modelo 

matemático (ajuste dos pontos à curva), demonstraram estar muito aquém do adequado, 

com o segundo parâmetro atingindo valores inferiores a 0,6 na maioria dos grupos 

amostrais analisados e, em alguns casos, com valores praticamente nulos, sugerindo, 

portanto, ausência total de associação entre as variáveis (rocha básica sã, por exemplo).  

 

Como explanado nas análises, as aleatoriedades geológicas tendem a induzir grandes 

dispersões dos resultados, uma vez que podem apresentar variações microestruturais 

diversas, graus de alteração e de anisotropia diferenciadas e até mesmo variações 

específicas das próprias propriedades físicas das amostras (massa específica, por 

exemplo). Por outro lado, foi possível constatar a tendência de uma correlação entre 

módulos estáticos e dinâmicos e que as razões entre estes valores tendem a não ser muito 

variáveis, mesmo que os módulos absolutos sejam muito diferentes entre si para uma 

mesma direção de uma litologia específica.  

 

Nesse contexto a premissa de se aplicar um critério de identificação (e expurgação) de 

dados ilegítimos, por meio do parâmetro que expressa a razão do módulo dinâmico pelo 

estático (RD/E) e excluir os resultados para as amostras indicativas de grande dispersão de 
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tal parâmetro no grupo amostral mínimo (rocha/direção), revelou-se muito eficiente e 

contribuiu para um aumento significativo da força de associação e dos coeficientes de 

determinação para diversos grupos amostrais testados. A utilização de tal parâmetro vem 

da suspeita de que como os ensaios são distintos e não há naturalmente grande precisão 

no controle das variáveis em medição, pode-se ocorrer erros que se manifestam em apenas 

uma etapa executiva. 

 

Para o quartzito compacto em especial, o baixo número de observações experimentais 

quando considerada cada direção de ensaio (não superior a cinco), resultou em um 

diagrama de regressão pobre e disperso, com ausência de ajuste dos pontos, tanto para o 

modelo regressivo linear como para o não linear (R2 inferior a 0,4) na direção paralela e 

diagonal, e ambos sem significância estatística. Excetuou-se nesse caso, e de forma 

surpreendente, o comportamento das amostras testadas na direção perpendicular, que 

indicou coeficiente de determinação maior, da ordem de 0,8 para um modelo de regressão 

linear e com significância estatística. 

 

Observou-se que, na direção perpendicular, o parâmetro RD/E apresentou o menor desvio 

padrão para os grupos amostrais do quartzito, sinalizando que os erros experimentais que 

podem ocorrer de forma aleatória em cada ensaio (compressão uniaxial e ultrassônico) 

foram minimizados, mantendo certa proporcionalidade entre o módulo estático e 

dinâmico. Quando aplicado o critério de descarte das observações atípicas baseadas em 

tal parâmetro, os modelos regressivos obtidos para a direção paralela e diagonal 

apresentaram um ótimo ajuste, porém a quantidade pequena de pontos remanescentes os 

tornaram estatisticamente inválidos. 

 

Para o itabirito compacto, como o volume de informações obtidas para os grupos 

amostrais mínimos foram bem superiores relativamente, com no mínimo 10 observações, 

foram obtidos modelos válidos do ponto de vista estatístico (exceção para a direção 

paralela) antes mesmo da eliminação dos dados atípicos. Porém no tocante à qualidade 

do modelo matemático, conclui-se igualmente que, para a plataforma de dados primária, 

não foi estabelecida um bom ajuste dos pontos à linha de regressão, com os coeficientes 

de determinação superior a 0,5 apenas para a direção diagonal (igual a 0,66). 
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Uma vez descartados os dados espúrios, estabeleceu-se um panorama ideal no qual todos 

os grupos amostrais do itabirito apresentaram coeficientes de determinação iguais ou 

maiores que 0,7, demonstrando uma boa aderência dos pontos à curva de regressão e 

consistentes estatisticamente. 

 

Para a hematita, a base de dados apresentou um número de observações muito boa para a 

direção paralela (12 pontos); entretanto, as equações obtidas apresentaram níveis de 

correlação e coeficientes de determinação relativamente piores se comparados aos dois 

litotipos analisados anteriormente. O coeficiente de determinação foi sempre inferior a 

0,31 para o modelo linear e menor que 0,6 para a regressão potencial. Mais ainda, apesar 

de ter sido o único litotipo aqui estudado classificado como isotrópico, a amostra global 

da hematita redundou em modelos matemáticos mais frágeis que o quartzito e itabirito, 

apesar de significante estatisticamente. 

 

Os valores do parâmetro RD/E apresentaram alto desvio padrão, o que leva a crer que a 

incidência de erros experimentais foi mais determinante e desigual para esse litotipo, 

produzindo distorções muito grandes nos resultados nas razões entre módulos dinâmicos 

e estáticos obtidos. Do exposto, conclui-se que, para a hematita compacta, embora o 

estudo com eliminação de dados que conferiam grande dispersão ao parâmetro RD/E tenha 

aumentada o patamar das medidas de correlação regressiva até 3 vezes, os níveis de 

correlação ainda se mostraram insatisfatórios e baixos para possibilitar qualquer tipo de 

estimativa dos módulos estáticos. 

 

Para as abordagens de rochas básicas sãs, a técnica de exclusão e dados espúrios foi 

ineficaz para a superação da inconsistência de correlações factíveis para as amostras 

ensaiadas em quaisquer condições, excluindo-se, assim, qualquer possibilidade de 

associação explícita entre valores de módulos dinâmicos e estáticos para esta litologia. 

5.2 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Considerando o escopo da formulação de correlações entre valores de módulos estáticos 

e dinâmicos de rochas no âmbito da metodologia proposta neste trabalho, são feitas as 

seguintes recomendações de pesquisas complementares: 



137 

 

 seleção de espaços amostrais litológicos mais abrangentes e complexos, adotando-

se procedimentos prévios de reagrupamento das amostras em função de suas 

potenciais feições microestruturais, para análise de grupos litológicos e não apenas 

de litologias específicas; 

 

 obtenção e amostras a partir preferencialmente de blocos indeformados de maiores 

dimensões e localizados em regiões mais setorizadas da cava, de forma a minimizar 

os impactos decorrentes das aleatoriedades geológicas, do grau de alteração e efeitos 

de anisotropia; 

 

 aferição preferencial de amostras em ambientes de litologias isotrópicas, no âmbito 

geográfico de interesse, para proposição de uma correlação inicial e de referência 

geral, a partir da qual se estabeleceriam varo ações em decorrência da presença de 

feições microestruturais; 

 

 para estudos de rochas anisotrópicas, é imperativo um banco de dados bastante 

volumosos de ensaios nas diferentes direções de anisotropia, para obtenção e 

modelos consistentes e menos afetados por erros experimentais e por aleatoriedades 

geológicas; 

 

 em termos dos procedimentos experimentais, sugere-se estabelecer enfaticamente o 

controle e o monitoramento das deformações radiais dos corpos de prova e adoção 

de diferentes ciclos de carga e descarga para estimativa de módulos estáticos e, no 

caso dos ensaios ultrassônicos, definir a magnitude da repetição necessária dos 

ensaios por corpo de prova de forma a garantir a assertividade dos resultados; 

 

 extrapolação dos estudos para todas as demais litologias clássicas do Quadrilátero 

Ferrífero de Minas Gerais e de outras províncias minerais do país. 
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I. ANEXO I 
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II. ANEXO IIOBTIDOS 

Anexo II – Curvas de Sinal e “Out puts” dos Ensaios Ultrassônicos 
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III. ANEXO I 

Anexo III – Pontos da porcentagem da distribuição de Fisher (intervalo de confiança de 95%) 

  

Fonte: Box, G. E. P.; Hunter, W. G., e Hunter, J. S., Statistics for experimenters. An introduction to design, data analysis and modelo Nova York, Wiley, 1978 (apud Neto 

et al., 2001). 
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