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RESUMO 

A caracterização de maciços rochosos depende do emprego de métodos eficientes de 

determinação de parâmetros geomecânicos. Nesse contexto, a perfilagem geofísica 

constitui uma ferramenta abrangente e precisa, permitindo o mapeamento de 

descontinuidades, a determinação do RQD (Rock Quality Designation) e dos módulos 

elásticos in situ, com medidas tomadas diretamente no interior do maciço. Neste 

trabalho foram utilizadas as ferramentas de perfilagem geofísica gama natural para a 

definição de domínios litológicos, ferramenta gama-gama para a determinação das 

densidades, ferramenta OTV (Optical Televiewer) e ATV (Acoustic Televiewer) para o 

mapeamento de descontinuidades e ferramenta Full Wave Sonic para determinação das 

velocidades de propagação de ondas acústicas compressionais e cisalhantes no interior 

de cinco maciços rochosos. Foram mapeadas 17.438 descontinuidades, separadas em 

classes de acordo com sua abertura e condição de preenchimento, medidos 3.533,3 m de 

dados de densidade e 950,7 m de dados de velocidade de propagação de onda, cujos 

dados permitiram determinar módulos elásticos ao longo dos furos estudados. Foram 

feitos ensaios de compressão uniaxial para comparação com os dados obtidos de 

perfilagem geofísica, tendo o módulo de Young apresentado valores sistematicamente 

menores que os obtidos através dos ensaios de compressão uniaxial, os valores do 

módulo cisalhante apresentaram valores muito próximos aos obtidos nos ensaios, e o 

coeficiente de Poisson apresentou valores acima do obtido nos ensaios para intervalos 

de rocha fraturada e abaixo, mas muito próximo deste para intervalos compactos. 

A densidade apresentou valores entre 0,3 e 4,5 g/cm³, a velocidade de propagação de 

ondas compressionais variou entre 2.000 e 7.000 m/s, e as e velocidades de propagação 

de onda cisalhante, variou entre 1.000 e 3.000 m/s. O módulo de Young apresentou 

valor máximo de 62 GPa, o módulo cisalhante apresentou valor máximo de 68 GPa, e a 

razão de Poisson apresentou valor máximo de 0,46.  

   

 

Palavras chave: caracterização de maciços rochosos; parâmetros geomecânicos, 

perfilagem geofísica 
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ABSTRACT 

 

Rock Mass Characterization depends on the proper applying of methods to determine its 

geomechanical parameters. In this context, geophysical well logging comprises a 

comprehensive and precise tool that allows the logging of discontinuities and the 

determination of RQD (Rock Quality Designation) and elastic moduli in situ, with 

measurements taken directly in the rock mass interior. The geophysical logging tools 

used in this work was the natural gamma tool to the determination of lithological 

boundaries, the gamma-gamma tool to the determination of density, OTV (Optical 

Televiewer) and ATV (Acoustic Televiewer) top map the discontinuities and the Full 

Wave Sonic tool to measure the velocities of compressional and shear waves thru the 

rock masses interior. 17438 discontinuities was logged and divided in classes 

accordingly to its filling and thickness, 3533.3 meters of density and 950.7 meters of 

acoustic wave velocity was obtained in order to determine the elastic moduli along the 

boreholes. Uniaxial compression tests were conducted and the results compared with 

the ones obtained by the applying of geophysical well logging, in which the Young 

modulus registered values systematically below the ones obtained via uniaxial 

compression tests, the shear modulus showed its results to be close to those of the 

compression tests, and the Poisson ratio showed values above, in areas of intense 

fracturing, and values below, yet close to the values of compression tests, in areas of 

compact rock. The values of density, as determined by geophysical well logging, ranged 

from 0.5 g/cc to 4.5 g/cc, the values of compressional wave velocities ranged from 2000 

to 7000 m/s, and the values of shear wave velocity ranged from 1000 to 3000 m/s. For 

the Young modulus, a maximum value of 62 GPa were registered, for the shear 

modulus, a maximum value of 68 GPa, and the Poisson presented a maximum value of 

0.46.  

 

 

 

Keywords: rock mass characterization, geomechanical parameters, borehole geophysics 
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1. INTRODUÇÃO 

A Mecânica das Rochas pode ser definida, em termos práticos, como sendo o estudo do 

comportamento e da natureza mecânica de maciços rochosos, em escala de Engenharia 

(Jaeger et al., 2007). 

Obras civis de grande porte impõem solicitações diversas ao terreno onde são 

implantadas, tornando necessário que a caracterização do terreno contemple a projeção 

futura do comportamento do mesmo, diante de uma condição diferente daquela em que 

se encontrava antes de uma intervenção geotécnica, o que se pode denominar análise 

preditiva, ou seja, análise que visa prever a resposta, limites de tolerância, ou 

desempenho do terreno, quando submetido a uma condição diferente da observada 

(Rilho, 2011). 

Considerando as aplicações em engenharia da caracterização de maciços rochosos, as 

análises das características mecânicas do maciço não se limitam apenas à sua 

distribuição espacial em superfície, mas também, principalmente, em subsuperfície 

(Brady & Brown, 2004; Hudson & Harrison, 1997). 

O estudo para fins de caracterização de um maciço rochoso pode ser feito de duas 

maneiras principais: por metodologia direta, e indireta, sendo que a primeira depende de 

intervenção direta no maciço, com sondagem, coleta de amostras, e testes de resistência 

do material rochoso (ISRM, 1981), e a segunda, de métodos indiretos diversos, com 

especial destaque para métodos geofísicos (ISRM, 2004). 

A caracterização de maciços rochosos envolve a obtenção de parâmetros geotécnicos, 

ou seja, propriedades físicas dinâmicas que caracterizem o maciço (Palmström, 2000), e 

que podem ser adquiridas por meio do emprego de métodos geofísicos (Barton, 1999). 

Nos casos em que se dispõe de uma campanha de sondagem existente, é possível obter 

medidas de propriedades físicas que permitam obter parâmetros geomecânicos no 

interior do maciço (ISRM, 2006). Para tanto, é necessário dispor de ferramentas 

metodológicas e computacionais que permitam executar medidas confiáveis de 

perfilagem geofísica em todos os tipos de maciço, desde os muito friáveis ou fraturados 

até os compostos por materiais de alta compacidade (Pereira et al., 2015a, 2015b), em 

qualquer contexto geológico e operacional. 
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Atualmente empregam-se técnicas de caracterização de maciços rochosos que se 

utilizam de resultados de ensaios de compressão em amostras de rocha, associados à 

observação direta do maciço, bem como de testemunhos de sondagem. Tais 

procedimentos seguem normas e orientações específicas (ISRM, 1981), devendo 

obedecer a critérios de qualidade e representatividade dos dados. 

No entanto, tal procedimento restringe o número de dados obtidos por furo de sondagem 

uma vez que os ensaios de compressão uniaxial só podem ser executados em amostras 

de rocha intacta. Outro aspecto limitante se refere ao fato de que as observações diretas 

no maciço rochoso caracterizam as descontinuidades de acordo como se apresentam na 

superfície, e a observação em testemunhos de sondagem é influenciada pela própria 

atividade de sondagem devido ao empolamento e à taxa de recuperação de testemunhos. 

Esse trabalho propõe o emprego de perfilagem geofísica para a determinação de 

parâmetros geomecânicos, por meio do qual o conjunto de dados se amplia, pois, 

perfilagens geofísicas adquirem dados a cada centímetro ao longo dos furos de 

sondagem, sem que haja dependência com a disponibilidade de intervalos de rocha 

intacta. 

Além disso, a presença e condições das descontinuidades são observadas diretamente no 

maciço rochoso, não estando sujeita aos fatores operacionais referentes à retirada de 

testemunhos de sondagem. Adicionalmente as descontinuidades são observadas, não 

apenas na superfície, mas no interior do maciço, permitindo monitorar, não somente a 

persistência das mesmas, mas também a persistência da condição em que se apresentam 

na superfície. 

Os resultados apresentam coerência com o comportamento esperado para os maciços 

rochosos estudados, sendo definidos os módulos elásticos, e a presença, orientação e 

condição de abertura e preenchimento das descontinuidades ao longo dos furos de 

sondagem analisados. 

Neste trabalho, uma análise comparativa é apresentada para furos gêmeos que tiveram 

seus parâmetros geomecânicos determinados, um por métodos convencionais, ensaios 

de compressão e observação de testemunhos de sondagem, e outro por perfilagem 

geofísica, evidenciando ganhos em qualidade e representatividade, além de fatores 

operacionais como tempo de aquisição e custos associados. 
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1.1. OBJETIVOS DE PESQUISA 

Por meio do emprego de métodos geofísicos de perfilagem aplicados em furos de 

sondagem, busca-se determinar parâmetros geomecânicos que possibilitem caracterizar 

um maciço rochoso tendo como dados de entrada medidas de propriedades físicas 

tomadas no interior do maciço rochoso. 

Para tanto se utiliza um conjunto de ferramentas de perfilagem geofísica cujas 

propriedades físicas medidas, tais como registros de imageamento ótico e acústico, 

densidade e velocidade de propagação de ondas acústicas, podem ser correlacionadas 

com parâmetros geomecânicos tais como número, orientação e preenchimento de 

descontinuidades, e parâmetros elásticos. 

Adicionalmente busca-se estabelecer uma relação comparativa com parâmetros 

geomecânicos obtidos de forma convencional, ou seja, através de ensaios de 

compressão uniaxial e observação direta das descontinuidades no terreno e em 

testemunhos de sondagem. 

O enfoque do trabalho é metodológico, não sendo, portanto, restrito a uma área 

específica. No entanto, para fins de comparação entre a metodologia proposta e a 

metodologia convencional existente, utiliza-se o conceito de furo “gêmeo”, ou seja, 

utiliza-se a execução de dois furos paralelos com afastamento mínimo de tal forma a 

preservar as características do maciço rochoso localmente, em ambos os furos de 

sondagem. 

Além disso, a alocação das áreas de realização das demais perfilagens geofísicas tem 

dois propósitos complementares, sendo o primeiro a verificação da aplicabilidade do 

método em diferentes condições geológicas, e o segundo, contemplar feições geológicas 

e estruturais diversas, não presentes expressivamente no maciço utilizado para 

comparação entre as metodologias. 

1.2. CONTEXTO GEOLÓGICO 

Para a determinação de parâmetros geomecânicos utilizando perfilagem geofísica, 

foram realizadas medidas de propriedades físicas de rocha em furos de sondagem, bem 

como medidas de resistência à compressão de amostras de um mesmo maciço rochoso. 
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Perfilagens geofísicas de poços foram realizadas nas minas de S11C e S11D em 

Carajás, no Pará, e nas minas de Brucutu, Timbopeba e Alegria todas localizadas na 

região do Quadrilátero Ferrífero em Minas Gerais, porém, o sítio selecionado para a 

coleta de amostras para ensaios de compressão uniaxial (UCS) foi a mina de Brucutu 

(Vale, 2011). 

 A mina de Brucutu se localiza na porção nordeste do Quadrilátero Ferrífero, na aba 

leste do sinclinal Gandarela, município de São Gonçalo do Rio Abaixo, a 

aproximadamente 120 km de Belo Horizonte (Figura 1.1). 

 

Figura 1.1: Localização da Mina de Brucutu. 

A escolha da mina de Brucutu se deve ao fato de haver uma quantidade suficiente de 

furos disponíveis para perfilagem geofísica, e pela viabilidade logística de se realizar 

um furo gêmeo, paralelo a outro furo de sondagem perfilado existente, destinado apenas 

à coleta de amostras para ensaios, em uma localização central e representativa do 

maciço conforme ilustrado na Figura 1.2. 

A sequência estratigráfica abriga em sua base, complexos metamórficos arqueanos, 

sobrepostos pelos Supergrupos Rio das Velhas e Minas, encimados pelos Grupos 

Sabará e Itacolomi (Dorr, 1969). 
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Figura 1.2: Localização dos furos de sondagem na mina de Brucutu. 

As rochas do complexo apresentam direções de mergulho predominantes N-S, NE-SW e 

E-W, com ocorrências subordinadas na direção NW-SE (Vale, 2011). Endo et al. 

(2004), relata um preenchimento de descontinuidades decorrentes de distensão crustal, 

por rochas básicas. 

A sequência apresenta mergulho de 20° para SE, apresentando-se invertida em alguns 

pontos em decorrência de redobramentos e deformações dúcteis que espessam a camada 

de itabirito. Camadas de hematitito friável e goetítitco recobertos por uma camada de 

canga de minério (Vale, 2011). A Figura 1.3 apresenta um perfil geológico NW-SE da 

mina de Brucutu evidenciando a sucessão litológica ao longo da estrutura redobrada. 

 

Figura 1.3: Perfil NW-SE da mina de Brucutu evidenciando estrutura dobrada e sucessão litológica (Vale, 
2011). 

A configuração atual do maciço se deve à característica do sinclinal Gandarela que 

apresenta em seu segmento nordeste, caimento predominante para SW, havendo 
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convergência de mergulhos de 40° a 60° para SE, resultando em uma inversão no flanco 

leste (Dorr, 1969). 

A Sinclinal Gandarela tem como características adicionais, feições de deformação 

resultantes do Evento Transamazônico que se apresentam principalmente na forma de 

dobramentos, e outras, de idade brasiliana, presentes na forma de falhas e 

redobramentos. 

O eixo de dobra principal apresenta-se com orientação N45°E, mergulhando com 30° 

para SE conforme observado no perfil da Figura 1.3, de onde se observa também a suíte 

de litotipos predominantes que incluem itabiritos e hematititos friáveis, semi-compactos 

e compactos, além de xistos e quartzitos. Variações composicionais de itabiritos tais 

como aluminoso, geotítico, dolomítico e manganesífero estão associadas a eventos 

intrusivos, falhas e fraturas. 

Furos adicionais foram realizados na região do alto Conta-história, a SSE do sinclinal 

Gandarela, nas minas de Alegria e Timbopeba, conforme mostra a Figura 1.4. 

 

Figura 1.4: Localização das minas de Alegria e Timbopeba. 

A mina de Alegria se situa no setor oeste do Quadrilátero Ferrífero, no chamado 

sinclinal Santa Rita. Tem como principais litotipos, rochas do Supergrupo Minas, 
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Grupos Piracicaba e Sabará, e Rochas do Grupo Itacolomi (Dorr & Maxwell, 1972). A 

Figura 1.5 mostra a localização do furo de sondagem estudado. 

 

Figura 1.5: Localização do furo de sondagem na mina de Alegria. 

A sequência básica que compõe a mina de Alegria contém, da base para o topo, filitos e 

quartzitos das formações Moeda e Batatal, sobrepostas por Itabiritos da formação Cauê, 

e carbonatos da Formação Gandarela (Dorr, 1969).A sequência Mergulha de NW para 

SE, com intrusivas mergulhando para NW conforme perfil da Figura 1.6 (Vale, 2013). 

 

Figura 1.6: Perfil NW - SE da mina de Alegria. Vale (2013). 
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A mina de Timbopeba se localiza no Sinclinal Conta História, a sul da mina de Alegria 

(Figura 1.4), e é composta por hematititos e itabiritos da Formação Cauê, seguida por 

quartzitos da Formação Moeda e filitos da Formação Batatal (Figura 1.7). 

 

Figura 1.7: Contexto geológico da mina de Timbopeba (modificado de Delgado, 2015). 

A Formação Cauê, na região de Timbopeba, é composta basicamente por hamatitito, 

itabiritos silicosos e anfibolíticos, e talco xisto. As estruturas mergulham 

predominantemente para sudeste conforme perfil da Figura 1.8. 

 

Figura 1.8: Perfil geológico da Mina de Timbopeba (modificado de Delgado, 2015). 
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Fora do contexto do Quadrilátero Ferrífero, foram perfilados furos de sondagem nas 

minas de S11C e S11D no complexo mineral de Carajás, localizado no sudeste do Pará 

conforme ilustrado pela Figura 1.9. 

 

Figura 1.9: Localização da Mina de S11D. 

A sudeste do Cráton do Amazonas, cuja composição é predominantemente arqueana, 

localizam-se as unidades pré-cambrianas que compõe a Província Mineral de Carajás 

(PMC), onde se insere a jazida de S11D (Vale, 2016). 

A PMC se insere em um contexto denominado Província Maroni-Itacaúnas, descrita por 

Tassinari e Macambira (2004), sendo dividido em duas unidades: Ao Sul, o Greenstone 

Rio Maria (Dall’Aagnol  et al., 1987), e ao norte o Cinturão Itacaúnas (Araújo & Maia, 

1991). 

Araújo e Maia (1991) definiram, ainda, o Cinturão de Cisalhamento E-W, formados 

pelos sistemas transcorrentes Carajás e Cinzento (Vale, 2016). 

Cada site apresenta características geotécnicas próprias, contemplando feições 

geológicas diversas para as quais as metodologias aplicadas apresentam resultados 

característicos. A verificação das repostas das feições geológicas de cada site, às 



10 
 

metodologias aplicadas, juntamente com a determinação dos parâmetros geomecânicos, 

complementam o foco deste trabalho. 

1.3. CONTEXTO OPERACIONAL 

O estudo do subsolo, de maneira geral, se dá pela observação das características do 

material que compõe o substrato rochoso, e das condições em que se encontra inserido, 

no contexto do maciço rochoso (Chiossi, 2013). 

Para tanto, utilizam-se fontes de observação direta, como testemunhos de sondagem, 

advindos de sondagem exploratória, ou medidas de piezômetros em furos de sondagem 

geotécnica por exemplo. 

Tal abordagem pressupõe o acesso ao maciço para a execução de campanhas de 

sondagem, sendo que a qualidade do modelo gerado para um maciço rochoso sondado 

depende da distribuição espacial e da resolução da malha de sondagem, que pode ser 

definida em função da distância horizontal entre furos de sondagem. 

Para fins de exploração mineral, emprega-se a sondagem exploratória, 

preferencialmente testemunhada, para adquirir as informações necessárias ao modelo 

exploratório, e analogamente, informações geotécnicas são obtidas de sondagens 

geotécnicas. 

No contexto da mineração, a sondagem exploratória tem maior expressão que a 

sondagem geotécnica devido ao fato de a primeira ter o intuito de mapear os recursos de 

uma determinada área, onde se insere uma reserva, atual ou futura, que contém a região 

delimitada para a cava final de uma mina, onde é executada a sondagem geotécnica. 

Assim, a abrangência da sondagem exploratória é mais ampla, contendo a área onde 

ocorre a sondagem geotécnica. 

Em obras civis, a região de intervenção é definida pela sondagem geotécnica, quando 

não definida a priori. Tal abordagem é vantajosa quando a sondagem geotécnica é 

aplicada para caracterização do terreno onde será implantada a obra civil, porém, pode 

prescindir de ajustes quando esta é utilizada como ferramenta prospectiva, voltada para 

a seleção do melhor site para a implantação de determinada obra civil. 
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Considerando que os maciços estudados no âmbito desse trabalho se inserem no 

contexto da mineração, alguns aspectos operacionais devem ser observados, tais como: 

• Compatibilização da atividade de sondagem com a de perfilagem geofísica; 

• Compatibilização de ambas com a atividade de operação de mina; 

• Acessibilidade das ferramentas de perfilagem ao local dos furos de sondagem; 

• Aproveitamento da malha de sondagem exploratória para obtenção de 

informações geotécnicas. 

Dependendo do estado de preservação das paredes dos furos de sondagem, a perfilagem 

geofísica pode ser feita com a sonda ainda posicionada, garantindo o aproveitamento do 

furo de sondagem cuja estabilidade das paredes esteja comprometida. 

Em porções do maciço rochoso com alto grau de fraturamento ou alta incidência de 

litotipos friáveis, recomenda-se o acoplamento da unidade móvel de perfilagem à sonda, 

procedendo à perfilagem do furo por ocasião de qualquer dos intervalos operacionais da 

atividade de sondagem. 

A Figura 1.10 mostra a operacionalização da perfilagem geofísica em uma praça de 

sondagem com a sonda ainda posicionada. 

 

Figura 1.10: Unidade Móvel de Perfilagem em praça de sondagem com sonda Posicionada. 
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Caso o furo apresente boas condições de estabilidade, a perfilagem geofísica pode ser 

executada após a saída da sonda, observando o prazo para visitação da praça de 

sondagem imposto pelo avanço da atividade de lavra. 

Não havendo sonda posicionada na praça de sondagem, a operação segue os mesmos 

procedimentos de segurança (Figura 1.11-A), não havendo acoplamento com a sonda, 

sendo necessário inserir a ferramenta de perfilagem diretamente no furo de sondagem 

(Figura 1.11-B). 

A B

 

Figura 1.11: Unidade Móvel de Perfilagem em Praça de Sondagem sem Sonda Posicionada; B) Inserção 
da Ferramenta de Perfilagem no Furo de Sondagem. 

Em área operacional, as atividades relacionadas à lavra, tais como abertura e 

nivelamento de acessos, circulação de equipamentos pesados e operações de desmonte 

de rocha podem comprometer a estabilidade das paredes dos furos de sondagem, mesmo 

para rochas compactas, o que torna necessário que a perfilagem geofísica em furos 

abertos, executada após a atividade de sondagem observe o menor tempo decorrido 

entre o final da sondagem e o início da perfilagem geofísica. 

Tal procedimento minimiza problemas relacionados ao caráter dinâmico dos acessos, 

que mudam conforme a lavra avança. Quanto menor for o tempo decorrido entre o 

término da sondagem geológica, e retirada da sonda da praça de sondagem, maior a 

probabilidade de, tanto a praça de sondagem, quanto o acesso estarem preservados e 

acessíveis. 

O aproveitamento da malha de sondagem exploratória na determinação de parâmetros 

geomecânicos otimiza a produção de informações geotécnicas em áreas operacionais, 

uma vez que a malha de sondagem exploratória é consideravelmente mais extensa, 

regular e menos espaçada (Vale, 2016). 
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A Tabela 1.1 mostra dados de proporção de sondagem exploratória para sondagem 

geotécnica nos últimos cinco anos em algumas das áreas estudadas. 

Tabela 1.1: Proporção de furos geotécnicos e exploratórios para minas do Quadrilátero Ferrífero nos 
últimos cinco anos. 

 

Ademais, as operações de perfilagem geofísica em área operacional seguem todos os 

requisitos definidos para a própria operação, diferindo em termos de procedimento da 

operação em áreas remotas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maciço Rochoso Tipo de Furo Qtd. 2011 Qtd. 2012 Qtd. 2013 Qtd. 2014 Qtd. 2015

Exploratório 112 94 80 57 42

Geotécnico 13 1 6 0 17

Exploratório 27 35 32 11 55

Geotécnico 14 3 2 1 4

Exploratório 0 0 1 12 7

Geotécnico 0 0 2 4 0

Brucutu

Alegria

Timbopeba
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2. CLASSIFICAÇÃO GEOMECÂNICA 

Estruturas de engenharia têm uma dependência do tipo e da estabilidade com o terreno 

onde são instaladas (Oliveira & Brito, 1998). Dessa forma, é necessário determinar a 

vocação de determinado terreno para a instalação de uma estrutura, e quando necessário, 

propor intervenções que visam à adequação desses terrenos às estruturas destinadas aos 

mesmos (Chiossi, 2013). 

Como forma de aferir a competência de um terreno para receber as solicitações de uma 

determinada estrutura, utilizam-se conceitos da Mecânica das Rochas, Mecânica dos 

Solos e Geologia de Engenharia, para os quais são adotados padrões de referência 

(Gomes, 2015). 

A associação de critérios de verificação que compõe os padrões de referência adotados 

em cada ramo da geotecnia constituem os chamados sistemas de classificação, que, no 

contexto da Mecânica das Rochas, são denominados sistemas de classificação 

geomecânica de maciços rochosos (Palmström, 2000), usualmente compostos de 

critérios de análise para os quais são atribuídas notas em uma escala de pontuação pré-

definida que compõe a nota global do maciço, classificando-o para determinado uso, 

como túneis, taludes e outras estruturas, podendo também ser para uso geral (Stille & 

Palmström, 2003). 

Cada um dos critérios adotados está baseado em parâmetros geomecânicos, ou seja, uma 

característica específica, observável ou mensurável, de uma feição do maciço, ou uma 

característica geral, que pode ser atribuída ao maciço como um todo. Dessa forma, a 

classificação geomecânica pressupõe a determinação criteriosa dos parâmetros 

geomecânicos que caracterizam o maciço analisado, de acordo com a finalidade da 

análise ou classificação. 

Existem diversas formas de determinação de parâmetros geomecânicos, podendo ser 

qualitativas, como por exemplo, estado de alteração de uma rocha, ou quantitativas, 

como a resistência de uma amostra de rocha intacta à compressão simples (ASTM, 

1995, 2008). 

Os parâmetros escolhidos para determinada análise dependem da aplicação, e devem ser 

escolhidos de tal forma a contemplar todas as formas de solicitação impostas pela 

estrutura que se deseja implantar, incluindo tensões por carga, bem como por alívio, e 
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outras solicitações eventualmente encontradas em obras de engenharia, para as quais os 

sistemas de classificação constituem uma ferramenta de dimensionamento (Stille & 

Palmström, 2003). 

2.1. PARÂMETROS GEOMECÂNICOS 

Alguns parâmetros são comuns a diferentes sistemas de classificação por tratar da 

natureza mecânica e geológica do maciço rochoso. Entre estas se encontram a 

resistência da rocha intacta a solicitações externas, e a configuração das 

descontinuidades presentes no maciço. 

Outras características são de interesse em aplicações especificas como taludes e túneis, 

como a configuração geométrica das descontinuidades e sua interação com as faces 

livres da estrutura a ser implantada, tais como cunhas de teto em túneis e planos de falha 

que interceptem a face de um talude (Pariseau, 2007). 

Considerando que a implantação de uma obra de engenharia ocasiona mudança no 

estado de tensões de um maciço, é importante verificar como o maciço responde às 

solicitações impostas por uma estrutura de engenharia. 

Para tanto, é necessário determinar os parâmetros elásticos da rocha, que definem como, 

e o quanto, a mesma irá se deformar quando sujeita a solicitações externas (Hudson & 

Harrison, 1997). 

Os parâmetros elásticos de maior importância, e a partir dos quais é possível determinar 

os demais são o Módulo de Young �, que se refere à razão com que uma tensão 

aplicada a um material promove a deformação desse material, e a razão de Poisson �, 

que se refere à razão entre a contração de um material sujeito a uma carga direcional, na 

direção de aplicação da carga, e a consequente dilatação do material nas direções 

perpendiculares à direção de aplicação da carga (Jaeger et al., 2007). 

Ambos os parâmetros podem ser definidos a partir do estudo do comportamento de 

materiais homogêneos de geometria conhecida, sujeito à ação de forças externas. 

Seja uma barra de comprimento �, sujeita a uma tensão uniforme !, definida como 

sendo a força � aplicada à barra dividida pela seção � da mesma, tem-se pela lei de 

Hooke que o alongamento ∆� proporcional à tensão aplicada, sendo o fator de proporção 
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entre tensão e deformação denominado Módulo de Young � (Jaeger et al., 2007), 

definido como: 

-� = � ∆//   (2.1) 

ou de maneira simplificada: 

! = �� → � = 12   (2.2) 

onde � é a deformação. 

O alongamento se dá no sentido da força aplicada (Figura 2.1-A), porém, o mesmo 

raciocínio pode ser aplicado a tensões que promovam o encurtamento da mesma barra 

(Figura 2.1-B). 

 

Figura 2.1: A) Barra submetida à ação de forças de tração e deformação correspondente; B) Barra 
submetida à ação de forças compressivas e deformação correspondente. 

A mesma analogia pode ser feita para deformações tridimensionais, considerando 

qualquer célula infinitesimal imersa em um campo de tensões. 

Neste caso, poderá haver compressão de todos os lados, ou ainda distensão em uma 

direção perpendicular à compressão (Feynman et al., 1965), conforme exemplificado 

pela mudança no diâmetro da barra da Figura 2.1-A e B, em comparação com seu 

estado original. 

Considerando um diâmetro original � de uma barra, quando esta se encontra isenta da 

ação de tensões, a força � aplicada à barra ocasionará uma deformação perpendicular a 

esta de módulo ∆�, sendo que vale a relação: 

∆33 = −� ∆//    (2.3) 
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onde o parâmetro � é denominado coeficiente de Poisson, e se refere à resposta de um 

material à aplicação de tensão uniforme em termos da proporcionalidade de sua 

contração no eixo paralelo à direção de aplicação da tensão uniforme e sua consequente 

dilatação em um eixo perpendicular a esta (Jaeger et al., 2007). 

O coeficiente de Poisson �, juntamente com o módulo de Young �, constituem os dois 

parâmetros fundamentais na determinação das propriedades elásticas de um maciço 

rochoso, no entanto, dependendo da análise a ser feita para o maciço, outros parâmetros 

podem ser empregados, fornecendo informações úteis para a caracterização 

geomecânica do maciço. 

Um dos parâmetros que podem ser utilizados para este fim é o módulo volumétrico 	, 

que corresponde à constante de proporcionalidade entre a aplicação de uma pressão  
, 

sobre um material, e sua correspondente mudança de volume �, definida por: 


 = −	 ∆55    (2.4) 

Ellis & Singer (2008) sugere que o parâmetro 	 “deve ser obtido em laboratório”, 

porém, dada a correlação deste com os parâmetros elásticos � e �, é possível obter este 

parâmetro indiretamente. 

Diferenças entre o valor obtido experimentalmente e o valor calculado do módulo 

volumétrico podem ocorrer devido à variação da porosidade em alguns materiais, bem 

como do preenchimento por fluidos, evidenciados por diferenças na resposta à 

passagem de ondas sísmicas e ultrassônicas (Adam & Otheim, 2013). 

Para tanto, considera-se um cubo regular de material conhecido, sobre o qual se aplica 

uma pressão 
, que pode ser decomposta em forças atuantes normalmente às paredes do 

cubo e perpendiculares entre si, conforme ilustrado na Figura 2.2-A, 2.2-B ,2.2- C e 2.2-

D. 

 

Figura 2.2: A) Cubo de material conhecido submetido a uma pressão p; B) Força F1 - horizontal; C) Força 
F2 - vertical; D) Força F3 - horizontal. 
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Definindo-se a direção das forças �6, �7 e �8 ao longo do comprimento �, da altura ℎ e 

da profundidade � do cubo, podemos definir a relação de tensão e deformação para �6 

como: 

∆// = 9�:   (2.5) 

ou alternativamente: 

∆// = � ∆;; = � �:  (2.6) 

ou ainda: 

∆// = � ∆�� = � �:  (2.7) 

Assim sendo, a deformação total pode ser escrita em função das três igualdades, ou seja: 

∆// = − <�: = (1 − 2�)  (2.8) 

Sendo a variação de volume igual a três vezes a deformação lateral, temos: 

∆55 = 3 ∆// = −3 B: (1 − 2�)  (2.9) 

A deformação de um material pode ocorrer, também, sem mudança de volume, o que 

caracteriza a deformação por forças cisalhantes (Jaeger et al., 2007). 

Um exemplo de deformação por cisalhamento está exemplificado na Figura 2.3-A 

(bloco indeformado), 2.3-B (bloco deformado em uma dimensão) e 2.3-C (bloco 

deformado em duas dimensões). 

 

Figura 2.3: A) Bloco sem a ação de forças cisalhantes; B) Bloco submetido a apenas uma força 
cisalhante; C) Bloco submetido a dois pares de forças cisalhantes. 
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Considerando os blocos representados na Figura 2.3, sendo o bloco indeformado 

(Figura 2.3-A), como tendo uma área de face S, e aplicado a este, uma força G em 

direção paralela à superfície do bloco ao longo de seu comprimento �, é possível 

correlacionar a este um deslocamento ∆� tal que: 

∆// = 6C DE   (2.10) 

onde � é o módulo cisalhante do bloco. 

A mesma análise, considerando a diagonal d do bloco, descreve a mesma relação para o 

módulo de Young, com uma variação ∆� dessa diagonal, descrita para tensão cisalhante 

e força compressional como sendo (Jaeger et al., 2007): 

∆33 = 6: (1 + �) DE  (2.11) 

Escrevendo: 

∆// = 7∆33 = 7: (1 + �) DE  (2.12) 

o módulo cisalhante será: 

� = :7(6GH)  (2.13) 

Os principais parâmetros elásticos estão relacionados na Tabela 2.1. 

Tabela 2.1: Parâmetros elásticos. 

Parâmetro Representação Descrição Formulação 

Módulo de Young E 

Razão entre a tensão e a 
deformação em uma rocha 

intacta sujeita a forças 
compressionais 

 

Razão de Poisson ν 

Razão entre a deformação 
perpendicular ou radial ao 

eixo de compressão e a 
deformação paralela a este 

 

Módulo Cisalhante µ 

Razão entre a força aplicada 
parelelamente a um bloco 
sólido e o correspondente 

deslocamento 

 

 

ε

σ
=E

1

2

ε

ε
ν −=

)1(2 ν
µ

+
=

E



20 
 

Tais parâmetros podem ser obtidos em laboratório através de ensaios de compressão 

uniaxial, o qual determina também a resistência à compressão uniaxial da rocha 

“intacta”, indicativo da resistência do material rochoso em sua porção contínua no 

maciço, e parâmetro de classificação de alguns sistemas de classificação geomecânica. 

Outro parâmetro importante é o chamado RQD (Rock Quality Designation) proposto 

inicialmente por Deere et al. (1963), que utiliza testemunhos de sondagem para verificar 

a relação entre rocha intacta e descontinuidades ao longo de um furo de sondagem. 

2.2. SISTEMAS DE CLASSIFICAÇÃO 

Projetos de engenharia, especialmente de minas, civil e geológica, especificamente os 

de natureza geotécnica se caracterizam primordialmente por interferir diretamente no 

terreno onde são implantadas as obras ou intervenções geotécnicas (Oliveira & Brito, 

1998). 

Assim sendo, para um correto dimensionamento de obras de engenharia, é necessário 

definir os chamados parâmetros de projeto, ou seja, os requisitos técnicos das estruturas 

a serem implantadas de tal forma a coexistir com estruturas existentes, naturais ou 

artificiais, que tenham influência direta no projeto de engenharia, ou que de alguma 

forma interagem com a estrutura a ser implantada (Chiossi, 2013). 

Do ponto de vista geotécnico, é importante determinar os parâmetros de projeto, não 

apenas como se apresentam por ocasião da implantação, mas também realizar uma 

análise preditiva do comportamento de determinado terreno, e, portanto, dos parâmetros 

de projeto, durante toda a vida útil de uma obra de engenharia. 

Para tanto, no contexto da Geotecnia utilizam-se sistemas de classificação para 

determinar se um terreno apresenta características físicas que permitam estabelecer os 

parâmetros de projeto dentro de requisitos de segurança e viabilidade econômica 

(Palmström, 2003). 

Para casos no qual a seleção do terreno não é possível, como na locação de uma mina, 

por exemplo, os parâmetros de projeto são definidos de tal forma a promover a 

convergência entre os requisitos da atividade de mineração, e os requisitos geotécnicos 

do terreno (Felurisson, 2012). 
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Dessa forma, existem sistemas de classificação, tanto para o material que compõe o 

terreno, como classificação de solos e mapeamento de suscetibilidade de encostas ao 

deslizamento, como sistemas que privilegiam a aplicação, ou seja, o tipo de intervenção 

que será implantado, como túneis e taludes (Palmström, 2003). 

No domínio da Mecânica das Rochas, os sistemas de classificação visam atestar a 

qualidade do maciço rochoso do ponto de vista da estabilidade, competência ou vocação 

para suportar as solicitações impostas por uma obra geotécnica específica (Palmström, 

2000). 

Para tal finalidade, utilizam-se medidas dos parâmetros geomecânicos ao longo do 

maciço rochoso, bem como observações diretas das condições de estabilidade do 

maciço e demais fatores que possam interferir na estabilidade da obra geotécnica a ser 

implantada. 

Barton (1974, 1980) apresenta um sistema de classificação concebido para o 

dimensionamento de suportes, e estabilidade de escavações subterrâneas. 

Outra contribuição de Barton & Lingle (1982) e posteriormente Barton et al. (1995) 

consiste da caracterização de maciços rochosos para a implantação de repositórios 

subterrâneos de rejeito radioativo, e adicionalmente, Barton (1999) propõe a correlação 

entre medidas sísmicas de superfície e qualidade de um maciço rochoso. 

Laubscher (1990) propõe um sistema de classificação específico para aplicação no 

dimensionamento de cavas de mineração, que leva em consideração parâmetros 

específicos relacionados ao layout da mina em questão, ou seja, a maneira como as 

feições geológicas existentes influenciam na estabilidade de estruturas de mineração tais 

como pilares por exemplo. 

Um sistema de classificação com aplicação específica em taludes foi proposto por 

Romana (1985), contemplando parâmetros específicos para análise da estabilidade de 

taludes em maciços rochosos. 

Palmström (2000) separa os sistemas de classificação geomecânica em formas e tipos, 

sendo que a forma se refere à natureza da análise que compõe o sistema, podendo ser: 

descritiva; baseada em descrições do maciço, numérica; baseada em valores ou 

intervalos de valores de alguma característica mensurável, e comportamental; baseada 
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no comportamento do maciço diante de uma solicitação específica. Quanto aos tipos, se 

referem à especificidade do sistema de classificação, podendo ser geral, para 

caracterização generalista do maciço, ou funcional, para a caracterização do maciço 

segundo uma aplicação específica. 

A Tabela 2.2 relaciona alguns dos principais sistemas de classificação de maciços 

rochosos e sua aplicação. 

Tabela 2.2: Sistemas de classificação. Ampliado de Palmström (2000). 

 

Sistema de Classificação Tipo Forma Aplicações Referências

Sistema de carregamento de 

Terzaghi
Funcional

Descritiva e 

comportamental

Dimensionamento de 

suportes metálicos em 

túneis

Terzaghi (1946)

Sistema stand-up time de 

Luffer
Geral Descritiva

Dimensionamento de 

túneis
Lauffer (1958)

Sistema NATM (New Austrian 

Tunneling Method)
Funcional

Descritiva e 

comportamental
Escavação em rocha branda

Rabcewicz et al.  (1958, 

1964)

Rock Quality Designation 

(RQD)
Geral Numérica

Análise de testemunhos de 

sondagem
Deere et al . (1967)

Sistema para fins de 

Aplicação Geral em Mecânica 

das Rochas

Geral Descritiva Mecânica das Rochas
Patching & Coates 

(1968)

Sistema Unificado para Solos 

e Rochas
Geral Descritiva

Análise de 

intercomunicação entre 

partículas e blocos

Deere et al . (1969)

Rock Structure Rating (RSR) Funcional Numérica

Dimensionamento de 

suportes metálicos em 

túneis

Wickham et al.  (1972)

Rock Mass Rating (RMR) Funcional Numérica Minas, túneis e fundações Bianiawski (1973)

Sistema Q Funcional Numérica
Dimensionamento de 

escavações subterrâneas
Barton et al.  (1974)

Sistema size-strength Funcional Numérica

Análise da resistência e 

diâmetro de blocos, 

principalmente em minas

Franklin (1975, 1986)

Classificação Tipológica Geral Descritiva
Análise de 

intercomunicação
Mutula & Holtzer (1978)

Sistema de Classificação 

Unificado Para Rochas
Geral Descritiva

Análise de 

intercomunicação
Williamson (1980)

Classificação Geotécnica 

Básica (BGD)
Geral Descritiva Uso geral Barton & Lingle (1982)

Nuclear Waste Repositories 

Classification System
Funcional

Descritiva e 

comportamental

Dimensionamento de 

depósitos de rejeito 

radioativo

Slope Mass Rating (SMR) Funcional
Descritiva e 

comportamental

Dimensionamento de 

taludes em rocha
Romana (1985)

Design Rock Mass Strength 

(DRMS)
Funcional Numérica Minas Laubscher (1990)

Geological Strength Index 

(GSI)
Funcional Numérica

Dimensionamento de 

escavações subterrâneas
Hoek (1994)

Rock Mass Index (RMI) Funcional Numérica

Caracterização geral, 

dimensionamento de 

suportes e progressão de 

tuneladora mecânica

Palmstrom (1995)
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Entre os sistemas de classificação de maciços rochosos concebidos para aplicação 

específica (Tabela 2.2), alguns têm ampla utilização em Mecânica das Rochas como é o 

caso do sistema RMR (Rock Mass Rating) de Bieniawski (1973, 1976), que consiste da 

soma dos seguintes parâmetros medidos e observados: 

1) Resistência à compressão uniaxial da rocha intacta; 

2) RQD (Rock Quality Designation); 

3) Espaçamento das descontinuidades; 

4) Condições das descontinuidades; 

5) Fluxo de água subterrânea; 

6) Orientação das descontinuidades. 

Os parâmetros referentes às descontinuidades, persistência, espaçamento, condições das 

superfícies da descontinuidade e condições de preenchimento das mesmas, bem como o 

RQD, podem ser obtidos a partir de observação direta do maciço rochoso. A somatória 

dos valores atribuídos a cada parâmetro constitui o valor de RMR, sendo a 

representatividade proporcional à qualidade dos registros. 

Muito embora seja possível estimar os parâmetros referentes às descontinuidades 

superficialmente, o RQD oriundo de sondagem, deve ser obtido necessariamente por 

meio de sondagem testemunhada, o que pressupõe que a classificação do maciço passe, 

obrigatoriamente, por uma campanha de sondagem. 

Assim, para fins de caracterização geomecânica e classificação do maciço rochoso, 

assume-se que haja sondagens e, portanto, furos de sondagem, o que permite que 

medidas de propriedades físicas adquiridas por meio de perfilagem de poços sejam 

tomadas. 

Usualmente, o parâmetro 1 do RMR, ou seja, a resistência à compressão uniaxial da 

rocha intacta, é determinado em laboratório, através de ensaios de resistência à 

compressão uniaxial. Os parâmetros 2 a 4, e 6, a partir de testemunhos de sondagem e 

observação superficial, e o parâmetro 5 por meio de medidas piezométricas. 

Considerando que os parâmetros elásticos, bem como a resposta das descontinuidades a 

sensores óticos e acústicos, e a densidade do maciço rochoso podem ser obtidas a partir 

de propriedades físicas relacionadas, tais como a velocidade de propagação de ondas 

sísmicas, é possível determinar os parâmetros da classificação RMR por meio da 
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perfilagem geofísica de um furo de sondagem, e assim proceder à classificação do 

maciço rochoso. 

A classificação, neste caso, prescinde de uma etapa de caracterização, ou seja, 

determinação dos parâmetros geofísicos dos quais derivam os parâmetros 

geomecânicos. 

Uma vez determinados os parâmetros geomecânicos, um sistema de classificação pode 

ser alimentado por dados advindos da geofísica, sujeitos a um controle de qualidade e 

uma análise criteriosa dos resultados, assim, sistemas que guardam parâmetros comuns 

com o RMR, como é o caso do sistema Q (Barton et al., 1974), podem também ser 

alimentados por dados geofísicos. 

Basicamente, o sistema Q utiliza os dados do sistema RQD (Deere et al., 1967) 

acrescidos de dados adicionais específicos para análise na aplicação em escavações 

subterrâneas, e é expresso pela seguinte relação: 

I = JKLMN × MPMQ × MREJ-  (2.14) 

O parâmetro �� se refere ao número de famílias de descontinuidades em um maciço, o 

parâmetro ��, diz respeito à rugosidade das descontinuidades, o parâmetro �� se refere 

ao grau de alteração presente nas descontinuidades, o parâmetro �� se refere à condição 

de fluxo de água, e o fator SRF representa o estado de tensão verificado no maciço. 

Uma aplicação importante decorrente do sistema Q, é a estimativa do chamado módulo 

de deformabilidade do maciço ��, calculado pela seguinte expressão: 

�� = 25 log I  (2.15) 

Tal fator pode ser comparado ao valor do RMR, estabelecendo uma correlação entre os 

dois sistemas, assim como a relação empírica: 

W�W = 9 ln I + 44  (2.16) 

Neste caso, além da correlação não linear entre os sistemas RMR e Q, adiciona-se um 

fator de correção, que corresponde a um valor médio de ajuste dentro do intervalo de 

confiança que correlaciona um sistema e outro. 
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Considerando a dependência do sistema Q com as características das descontinuidades, 

com o estado de tensões do maciço rochoso, e com o RQD, é possível correlacionar os 

valores dos parâmetros que compõe o sistema Q com medidas de propriedades físicas 

que tenham relação direta com esses parâmetros, como a presença e condição das 

descontinuidades, e presença de água e as tensões atuantes. 
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3. PERFILAGEM GEOFÍSICA 

O termo original utilizado para definir a Perfilagem Geofísica advém do francês 

carottage électrique, que significa literalmente “sondagem elétrica” de acordo com a 

descrição do princípio físico de funcionamento e da aplicação dessa ferramenta quando 

de sua invenção (Ellis & Singer, 2008). 

A Perfilagem Geofísica consiste basicamente da inserção de uma sonda de perfilagem, 

ou seja, uma haste metálica com sensores acoplados, no interior de um furo de 

sondagem por meio de um sistema de polias e um guincho ligado à sonda por um cabo 

útil, pelo qual transita a informação proveniente dos sensores acoplados à sonda a partir 

de uma Unidade Móvel de Perfilagem (UMP) conforme exemplificado na Figura 3.1-A. 

Por ocasião da operação envolvendo fonte radioativa, é necessário um isolamento local 

(Figura 3.1-B).  

 

Figura 3.1: A) Figura esquemática da operação de perfilagem geofísica; B) Exemplo de operação de 
perfilagem geofísica em andamento. 

A UMP se refere ao conjunto sonda de perfilagem, cabo, guincho, unidade de 

processamento e veículo, e constitui a célula básica de uma campanha de perfilagem 

geofísica terrestre. 

As sondas de perfilagem podem ter diferentes configurações, de acordo com sua 

utilização, obedecendo ao diâmetro comum definido para cada linha de perfilagem. 

Sondas com diferentes sensores e diferentes princípios de funcionamento apresentam 

diferentes configurações, sendo que, para campanhas abrangentes, utiliza-se um 

conjunto de sondas com finalidades distintas, conforme exemplificado na Figura 3.2. 
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Figura 3.2: A) Exemplos de sonda de perfilagem para diferentes propósitos. Da esquerda para a direita: 
sonda caliper/gama natural e sonda gama-gama; B) Detalhe da sonda caliper/gama natural. 

Os dados são coletados durante a subida da sonda pelo furo através da marcha inversa 

do guincho cujos parâmetros operacionais, tais como a profundidade total, o peso 

próprio do cabo, a velocidade, a tração, e a deformação do cabo com a profundidade são 

controlados a partir de uma cabine de comando localizada na porção média da UMP 

(Figura 3.3), sendo que as informações adquiridas dos sensores da sonda de perfilagem 

são armazenadas e pré-processadas em uma unidade computacional, por técnico 

especializado. 

 

Figura 3.3: Monitoramento da aquisição a partir da cabine de controle da UMP. 

Usualmente, a UMP percorre as praças de sondagem na ordem de conclusão dos furos, 

sendo que o sistema é posicionado de tal forma a permitir a operação de inserção e 

posterior recolhimento da sonda de perfilagem. Uma mesma UMP comporta diversas 

ferramentas de perfilagem, que compõe as sondas de perfilagem, podendo ser híbridas 

(com mais de uma ferramenta na mesma sonda) ou simples. Porém, algumas 

ferramentas são comuns a diferentes sondas, como por exemplo, a ferramenta gama 

natural (comum a todas) e a ferramenta caliper (comum a algumas sondas) por 
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apresentarem informações complementares à medida principal, ou que constituem um 

parâmetro de controle. 

No caso da ferramenta gama natural, a presença desta em todas as sondas de perfilagem 

se justifica pela necessidade de aferir a medida de profundidade de todas as sondas para 

compor o perfil multiferramentas. 

Considerando que a ferramenta gama natural mede a radioatividade natural das rochas, 

e que tal propriedade não se altera no intervalo de tempo dos levantamentos, a curva de 

variação de radioatividade natural com a profundidade serve como referência para a 

aferição das profundidades lidas nos dados adquiridos pelas diversas sondas da 

perfilagem em um mesmo furo de sondagem (Pereira & Carlos, 2015), ou seja, o log de 

perfilagem gama natural será o mesmo, a menos de pequenas variações, para todas as 

corridas das diferentes ferramentas. 

No caso da ferramenta caliper, a presença desta em mais de uma sonda se justifica pela 

influência da rugosidade e das condições da parede do furo em medidas como a da 

densidade gama-gama, uma vez que a ferramenta caliper consiste de um braço 

mecânico que mede a variação no diâmetro do furo ao longo de sua extensão (Figura 

3.4), e que variações no diâmetro do furo podem promover variações nas leituras de 

outros sensores ao longo do maciço rochoso, levando a uma leitura condicionada por 

fatores não geológicos (Pereira & Carlos, 2015). 

 

Figura 3.4: A) Figura esquemática do funcionamento de um caliper de face oposta ao sensor na operação 
de perfilagem; B) Exemplo de ferramenta caliper de três braços. 

O conjunto de ferramentas utilizado em cada campanha é função dos objetivos desta, 

considerando as características do alvo, as informações que se deseja extrair do 

levantamento, bem como das condições de aquisição.  
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Uma campanha de perfilagem direcionada para prospecção de petróleo e gás tem como 

principal foco, a determinação das porosidades ao longo do maciço, ao passo que, na 

exploração mineral, o foco principal está na determinação das densidades. 

No contexto da mecânica de rochas, o foco está na determinação de propriedades físicas 

que forneçam parâmetros geomecânicos do maciço, tais como módulos elásticos e 

estruturas. 

Dentre as principais ferramentas que tem aplicação direta de perfilagem geofísica na 

determinação de parâmetros geomecânicos, podemos citar: 

• Caliper; 

• Gama natural; 

• Gama-gama; 

• Optical televiewer; 

• Acoustic televiewer; 

• Full Wave Sonic. 

3.1. HISTÓRICO E DESENVOLVIMENTO 

Considera-se que William Thompson, também conhecido como Lord Kelvin, um dos 

mais proeminentes cientistas e engenheiros britânicos do século XIX, e um dos 

primeiros engenheiros a receber um título de nobreza, em sua Age of the Earth and it’s 

Limitations as Determined by the Distribution and Mesurement of Heat Within it, de 

1848 determinou a idade da Terra (20 – 40 Ma) pela distribuição de temperaturas ao 

longo de um poço de água na Inglaterra, o que teria sido o primeiro registro de dados 

indiretos de medidas de propriedade física ao longo de um poço, podendo ser 

considerado o primeiro log geofísico formalmente documentado (Crain, 2015). 

Desenvolvimentos posteriores significativos em métodos geoelétricos foram feitos pelos 

irmãos Schlumberger entre 1912 e 1919, culminando na concepção de um perfil de 

medidas de resistividade elétrica em 1929 (Figura 3.5-A), com grande repercussão na 

indústria do petróleo e a consolidação de uma das maiores empresas dedicadas à 

exploração geofísica no mundo desde os anos 1930 (Figura 3.5-B) até os dias atuais 

(Crain & Caldwell, 1984). 
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Figura 3.5: A) Primeiro log de Perfilagem Geofísica proposto pelos irmãos Schlumberger durante o 
Primeiro Congresso Internacional de Perfuração, 1929; B) Unidade de perfilagem elétrica da Companhia 

Schlumberger, 1932. Fonte: Crain's Petrophysical Handbook. 

Entre os anos 1930 e 1960 diversas ferramentas de perfilagem foram desenvolvidas, 

dentre as quais ferramentas de densidade e sônica, sendo que as ferramentas baseadas 

em fontes radioativas tiveram maior desenvolvimento entre 1960 e 1970, tais como 

nêutrons pulsados e gama-gama (Crain, 2015). 

A partir dos anos 1970 tiveram início os desenvolvimentos voltados à visualização e 

análise computacional de logs geofísicos, como o LOG/MATE em 1976 (Figura 3.6-A), 

o primeiro sistema stand alone dedicado ao registro de logs geofísicos sem a 

necessidade de conexão com um mainframe de grande porte, e META/LOG em 1986 

(Figura 3.6-B), o primeiro pacote de processamento baseados em planilha eletrônica, 

ambos desenvolvidos por Crain (2015) o que impulsionou o desenvolvimento de 

unidades autônomas instaladas em unidades móveis de perfilagem, capazes de gerar 

dados pré-processados (Figura 3.6-C). 

B CA

 

Figura 3.6: A) Folder comercial do sistema LOG/MATE da E.R. Crain & Associates LTD. 1976; B) 
Propaganda impressa do sistema META/LOG desenvolvido por E.R. Crain, 1986, mostrando uma análise 

multiparamétrica de dados de perfilagem; C) Interior de uma unidade móvel de perfilagem 
(Schlumberger), 1986. Fonte: Crain's Petrophysical Handbook. 
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Com o impulso proporcionado pela indústria do petróleo, diversos desenvolvimentos 

foram possíveis, incluindo a perfilagem concomitante com a sondagem do tipo LWD 

(Log While Drilling), e perfilagem multiferramentas (Darling, 2005). 

Além das técnicas de perfilagem, o ferramental disponível no mercado aumentou 

significativamente com o desenvolvimento de novos sensores, possibilitando 

campanhas de perfilagem com mais de uma dezena de medidas de propriedades físicas 

diferentes (Dasgupta & Aminzadeh, 2013). 

No entanto, a perfilagem tem a maior parte de sua aplicação na indústria do petróleo, 

principalmente na caracterização de reservatórios (Ofwona, 2011), tendo pouca 

aplicação em mineração (Zablocki, 1966) e aplicação ainda incipiente em geotecnia. 

3.2. PERFILAGEM GAMA-GAMA 

Considerando a origem dos levantamentos de perfilagem geofísica, ou seja, como 

ferramenta para a exploração de petróleo e gás, um aspecto presente no toolset básico, 

principalmente nas ferramentas originais, eletrorresistividade e porosidade, é o fato de 

responder primariamente aos fluidos contidos na matriz rochosa (Ellis & Singer, 2008). 

Quando se trata de métodos nucleares, porém, as medidas se referem tanto aos fluidos 

contidos na matriz rochosa quanto à matriz em si, conjunto ao qual se dá o nome de 

formação (Darling, 2005). 

Por conta da sensibilidade da metodologia à matriz rochosa, estabelece-se uma 

dependência com a composição mineralógica da rocha, cuja variação induz variações 

nas leituras de métodos nucleares. Tal dependência se deve ao fato de a interação entre 

partículas subatômicas e a matriz da rocha se dar a nível atômico, ou seja, conforme a 

composição da rocha, os átomos que irão interagir com as partículas subatômicas serão 

diferentes para cada assembleia mineral, o que possibilita ao método diferenciar 

matrizes rochosas de composição diferente (Ellis & Singer, 2008). 

A metodologia se baseia na propriedade de emitir raios gama, presente no núcleo de 

qualquer átomo quando submetido a um estado de excitação promovido por uma reação 

nuclear. Além disso, a emissão de partículas gama de um determinado átomo tem 

energia conhecida, função de sua composição, o que permite identificar o átomo em 

questão. 



 

O fenômeno da radioatividade constitui a base da metodologia de perfilagem gama

gama, e tem sua formulação fundamentada no mecanismo de emis

subatômicas e sua interação com a matéria, sendo que existem t

denominadas α, β e γ, que diferem entre si por sua natureza fundamental (Evans, 1967).

A radiação α se refere a átomos acelerados de 

a radiação γ, radiação eletromagnética pura, conforme exemplificado na Figura 3.7.

Figura 3.7: a) Emissão de radiação 

Em termos práticos os tipos de radiação se diferem pela susceptibilidade à deflexão, e 

pelo poder de penetração associado.

Partículas menos energéticas e mais eletronegativas podem ser defletidas mais 

facilmente em um campo elétrico polarizado (Figura 3.8).

Figura 3.8: Deflexão de radiação por meio de placas defletoras exemplifica
cada tipo de radiação considerando uma mesma carga desde a fonte radioativa até um anteparo de 

O poder de penetração de cada tipo de radiação também é diferente, sendo a radiação 

a de menor poder de penetração e a radiação 

1967). Um exemplo comparativo do poder de penetração considerando anteparos 

comuns (da esquerda para a direita: tecido sintético, alumínio e parede de concreto) 

pode ser observado na Figura 3.9.
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O fenômeno da radioatividade constitui a base da metodologia de perfilagem gama

gama, e tem sua formulação fundamentada no mecanismo de emis

subatômicas e sua interação com a matéria, sendo que existem três tipos de radiação 

, que diferem entre si por sua natureza fundamental (Evans, 1967).

se refere a átomos acelerados de He, a radiação β, elétrons energizados, e 

, radiação eletromagnética pura, conforme exemplificado na Figura 3.7.

: a) Emissão de radiação α; b) Emissão de radiação β; c) Emissão de radiação 

Em termos práticos os tipos de radiação se diferem pela susceptibilidade à deflexão, e 

pelo poder de penetração associado. 

tículas menos energéticas e mais eletronegativas podem ser defletidas mais 

facilmente em um campo elétrico polarizado (Figura 3.8). 

: Deflexão de radiação por meio de placas defletoras exemplificando o desvio de trajetória para 
cada tipo de radiação considerando uma mesma carga desde a fonte radioativa até um anteparo de 

chumbo. 

O poder de penetração de cada tipo de radiação também é diferente, sendo a radiação 

a de menor poder de penetração e a radiação γ a de maior poder de penetração (Evans, 

1967). Um exemplo comparativo do poder de penetração considerando anteparos 

comuns (da esquerda para a direita: tecido sintético, alumínio e parede de concreto) 

observado na Figura 3.9. 

O fenômeno da radioatividade constitui a base da metodologia de perfilagem gama-

gama, e tem sua formulação fundamentada no mecanismo de emissão de partículas 

rês tipos de radiação 

, que diferem entre si por sua natureza fundamental (Evans, 1967). 

elétrons energizados, e 

, radiação eletromagnética pura, conforme exemplificado na Figura 3.7. 

 

; c) Emissão de radiação γ. 

Em termos práticos os tipos de radiação se diferem pela susceptibilidade à deflexão, e 

tículas menos energéticas e mais eletronegativas podem ser defletidas mais 

 

ndo o desvio de trajetória para 
cada tipo de radiação considerando uma mesma carga desde a fonte radioativa até um anteparo de 

O poder de penetração de cada tipo de radiação também é diferente, sendo a radiação α 

a de maior poder de penetração (Evans, 

1967). Um exemplo comparativo do poder de penetração considerando anteparos 

comuns (da esquerda para a direita: tecido sintético, alumínio e parede de concreto) 
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Figura 3.9: Poder de penetração associado a cada tipo de radiação em diferentes materiais, da esquerda 
para a direita: tecido, alumínio, parede de concreto e anteparo de chumbo. 

Considerando o caso de um anteparo de espessura x atravessado por um feixe de 

partículas, com radiação de entrada Ψ� e radiação de saída Ψ�, onde a intensidade de 

radiação Ψ é denominada fluxo e tem dimensões de número de partículas por unidade 

de superfície por tempo, a intensidade de saída será menor que a de entrada, por conta 

da densidade de partículas interativas ��, conforme exemplificado na Figura 3.10.  

 

Figura 3.10: Fluxo de partículas atravessando um anteparo de espessura x e Np = 14. 

A redução verificada no fluxo Ψ, denotada por �Ψ é proporcional à propriedade ��, ou 

seja, o número de partículas interativas por unidade de volume (Ellis, 1987), e deste 

com a espessura, segundo a expressão: 

�Ψ = Ψ� − Ψ� = �Ψ��%  (3.1) 

onde � se refere à constante de proporcionalidade denominada seção transversal total 

de interação, com unidades dadas em área/núcleos interativos. A unidade de seção 

transversal utilizada normalmente em física nuclear é o “barn” definido como sendo 10-

24 cm² (Blatt & Weisskopf, 1979). 
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A seção transversal microscópica Σ é calculada pelo produto de � e ��, podendo ser 

obtida considerando a relação de �� com o número de Avogadro ���, e a densidade do 

material $\: 

�� = ]^_` × $\  (3.2) 

sendo � a massa molecular do material considerando a aproximação de uma única 

partícula por molécula. Tal aproximação é tão boa quanto menor a seção transversal que 

se deseja analisar. Para o caso de radiação gama, o comprimento de onda considerado é 

da ordem de picômetros (10-12 m), portanto menores que o diâmetro de um átomo 

(Evans, 1967). 

Considerando a composição quimicamente complexa e heterogeneidade de muitos 

materiais, a seção transversal para as respectivas reações deve ser determinada 

experimentalmente (Ellis & Singer, 2008). 

Outro ponto determinante é a energia relacionada à radiação e sua interação com o 

material alvo, sendo consideradas, para fins deste trabalho, três formas de interação 

possíveis entre partículas gama a materiais alvo: o efeito fotoelétrico, o espalhamento 

Compton e o efeito de produção de pares (Evans, 1967). 

O tipo de interação que ocorrerá dependerá principalmente de dois fatores: A energia 

gama incidente e o número atômico Z do átomo alvo, conforme ilustrado na Figura 

3.11. 

 

Figura 3.11: Tipo de interação atômica como função da energia gama incidente e número atômico do 
átomo alvo. 
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O efeito fotoelétrico consiste basicamente da transferência da energia de uma partícula 

incidente para um elétron de um átomo com o qual interage, e, havendo energia 

suficiente, promove o desprendimento desse elétron (Evans, 1967). 

A produção de pares obedece ao mesmo princípio de funcionamento básico do efeito 

fotoelétrico, ou seja, na absorção da partícula gama incidente, a qual da origem a um par 

elétron pósitron dissociado do átomo alvo (Evans, 1967). 

O efeito dominante considerando faixas de energia utilizadas em perfilagem gama-gama 

é o espalhamento Compton (Ellis & Singer, 2008). 

Neste processo, parte da energia contida na partícula gama é transferida ao elétron e 

parte permanece como raio gama com energia reduzida. 

Considerando um feixe gama incidente de energia �� interagindo com determinado 

material, ocorrerá, para energias compreendidas no domínio do espalhamento Compton 

(Figura 3.11), um desvio de trajetória de ângulo Θ, restando uma energia residual �b 
cuja diferença com relação a �� é transferida ao elétron conforme exemplificado na 

Figura 3.12. 

 

Figura 3.12: Representação esquemática do fenômeno de espalhamento Compton. 

A energia residual �b é, portanto, função da energia inicial �� e do ângulo de 

espalhamento Θ, conforme a expressão: 

�b = :c
6G dc

ecfg(69hij k)  (3.3) 

sendo �� a massa do elétron em repouso e   a velocidade da luz, o que leva à 

equivalência numérica da expressão �� 7 = 511 keV. 
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Para fins de detecção e medição de raios gama, utiliza-se a energia do elétron 

mobilizado na interação para produzir um sinal mensurável, razão pela qual é de grande 

interesse conhecer a distribuição de energia eletrônica relacionada ao espalhamento 

Compton. 

Uma vez que a energia incidente �� é dividida entre a energia gama dissidente �b e a 

energia do elétron mobilizado, é possível definir por meio da expressão de �b, o ângulo 

de espalhamento em função da energia para uma energia incidente conhecida, conforme 

exemplificado no gráfico da Figura 3.13. 

 

Figura 3.13: Energia residual em função do ângulo de espalhamento para o feixe gama e o elétron, 
considerando uma energia incidente de 660 keV. 

Considera-se que o fenômeno de espalhamento Compton não é isotrópico, estando 

sujeito, portanto a uma distribuição de probabilidade de ocorrência, sendo que, para 

altas energias de incidência, considera-se o ângulo de espalhamento próximo de zero, e 

para baixas energias de incidência o comportamento será suficientemente isotrópico 

(Ellis & Singer, 2008). 

Para quantificar o efeito de espalhamento Compton em um material constituído de 

átomos de massa atômica � e Número atômico l, é preciso determinar o coeficiente de 

absorção linear associado à interação da radiação gama com o material. Tal seção 

macroscópica se refere apenas à seção onde ocorre espalhamento Compton !"# 

multiplicada pelo número de elétrons por centímetro cúbico: 

!"# = !"# ]^_� $\l  (3.4) 
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Considerando o desprendimento de apenas um elétron por átomo na interação, justifica-

se a aproximação de l elétrons por átomo na expressão. Dessa forma, a atenuação do 

feixe gama por espalhamento Compton passa a ser função da densidade da formação 

(conjunto de todos os constituintes do material alvo) $\, e da razão l �⁄ . 

A razão l �⁄  para a maioria dos elementos é aproximadamente constante  ≅ 1 2 o  

(Evans, 1967), tornando possível determinar a densidade da formação por meio de 

medidas de atenuação de raios gama por espalhamento Compton. 

O fluxo de saída Ψ� resultante da atenuação de um feixe gama incidente Ψ�, é definido 

pela relação: 

Ψ� = Ψ�p9�1q;e  (3.5) 

para a qual ℎ� é a espessura de material a ser atravessada pelo feixe, r é o número de 

espalhamentos por unidade de volume  e !� a seção reta de espalhamento para cada 

partícula interativa (Ellis & Singer, 2008). 

Considerando apenas o domínio energético do espalhamento Compton, as partículas 

interativas são elétrons, e a seção reta é a que se refere a tal interação, passando a 

expressão a ser escrita como: 

Ψ� = Ψ�p9stû]^_1vw;e  (3.6) 

A mesma expressão pode ser reescrita definindo-se o coeficiente de absorção mássica 

em cm²/g (Evans, 1967): 

�� = x� ���!�  (3.7) 

o que resulta: 

Ψ� = Ψ�p9CQst;e   (3.8) 

Considerando a mesma expressão para o caso de medidas de atenuação de um fluxo 

direcional emitido por uma fonte e captado por um sensor, quando este mesmo fluxo 

atravessa um material de espessura infinitesimal �%, ou seja ℎ� ⟶ 0, a leitura de 

energia lida no detector será a energia emitida pela fonte (Figura 3.14). 
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Figura 3.14: Exemplo esquemático de raios gama atravessando placa de espessura infinitesimal e leitura 
correspondente de E. 

Considerando uma espessura para a qual o material ofereça interação com o feixe de 

raios gama, ou seja, onde haja atenuação por espalhamento Compton, haverá em 

primeiro momento um aumento da variação do fluxo com a energia de espalhamento, 

devida à distância percorrida pelo feixe até a placa, não havendo detecção deste para 

energias próximas de zero, e um aumento das contagens com a energia de espalhamento 

até que o feixe encontra a placa (Figura 3.15). 

Com o aumento da energia até próxima do limite máximo (ponto onde a produção de 

pares se torna mais importante que o espalhamento Compton), a contagem volta a 

diminuir, no espaço entre a placa e o sensor, configurando a detecção de raios gama 

diretos, da fonte para o sensor, e espalhados, originados da interação do feixe com o 

material atravessado (Tittman, 1986). 

Neste caso, utiliza-se um circuito fotomultiplicador para converter as contagens de fluxo 

em corrente ou outra forma de sinal mensurável. 

 

Figura 3.15: Fluxo atravessando uma placa de material com densidade e espessura conhecidas, com as 
chegadas de raios gama contabilizadas e convertidas em sinal mensurável. 

Na atividade de perfilagem geofísica, no entanto, são utilizados furos de sondagem, que 

oferecem apenas a face interna como superfície de medida, sendo necessária a 

implementação de um arranjo geométrico que permita detectar a atenuação ocorrida no 
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feixe entre a fonte e o sensor através do material rochoso. A Figura 3.16 apresenta um 

exemplo esquemático do arranjo utilizado na perfilagem geofísica gama-gama (emissão 

de raios gama e detecção dos mesmos). 

 

Figura 3.16: Disposição do arranjo fonte-sensor simplificado utilizado em perfilagem geofísica e função 
de atenuação correspondente. 

O arranjo da Figura 3.16 utiliza um filtro de raios gama, o que impede que o sensor 

realize leituras oriundas de outras fontes bem como movidas diretamente da fonte para o 

sensor por trajetórias outras que não através do material rochoso, ou seja, apenas as 

chegadas originadas da interação com o material são detectadas, não havendo, portanto, 

contabilização de chegadas diretas, apenas chegadas espalhadas são contabilizadas. Tal 

artifício evita que haja aumento das contagens com o aumento da energia de 

espalhamento como verificado na Figura 3.15. 

Os valores absolutos de contagens em um detector gama são função da energia de 

emissão da fonte, havendo uma dependência determinante do comportamento da curva 

de atenuação conforme a fonte utilizada para emissão dos raios gama. 

Em perfilagem geofísica utilizam-se normalmente duas fontes principais, césio e 

cobalto, sendo a escolha entre elas baseada nas características do alvo, bem como nas 

condições operacionais do poço ou furo de sondagem. 

A fonte de raios gama mais largamente utilizada na indústria é a fonte de 137Cs, que 

emite raios gama a uma energia de 662 keV, suficientemente abaixo da faixa de energia 

associada à produção de pares (Figura 3.11) e acima da faixa de efeito fotoelétrico (Ellis 

& Singer, 2008). 

Outra fonte padrão industrial, de uso mais restrito, é a fonte de 60Co, que emite duas 

faixas de energia em torno de 1200 keV (Ellis et al., 1983). 
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O elemento sensor para detecção dos raios gama resultantes da interação destes com o 

material rochoso, preferencialmente se utiliza da propriedade que determinados 

materiais tem de sofrer perturbações em seu estado natural devidas ao contato com 

partículas ou energia em trânsito, como é o caso do NaI (Telford et al., 1990; Ellis & 

Singer, 2008). 

Uma estratégia baseada nessa propriedade está justamente na conversão dessas 

perturbações em sinais mensuráveis por meio da associação de circuitos eletrônicos e 

sensores. A função de atenuação passa a ser baseada nas � ocorrências detectadas em 

comparação com as �� emissões de uma determinada fonte de raios gama localizada a 

uma distância %, de acordo com a relação geral de atenuação: 

� = ��p9CQs{  (3.9) 

A dependência direta da contagem � lida no sensor com a contagem �� emitida pela 

fonte, guarda uma relação exponencial indireta com a densidade $ e o espaçamento % 

entre fonte e sensor, que se tornam evidentes observando-se a relação geral de 

atenuação. 

Comparando a curva de atenuação de uma fonte de 137Cs (Césio 137)com a curva de 

atenuação de uma fonte de 60Co (Cobalto 60) conforme Figura 3.17, pode-se observar 

que o valor de contagem máximo para a fonte de cobalto é alcançado a uma densidade 

superior àquela para a qual o césio atinge seu ponto de máxima contagem, apresentando 

um valor de contagem máxima igualmente superior. 

 

Figura 3.17: Variação das contagens em função da densidade para uma fonte de 137Cs (verde) e uma fonte 
de 60Co (vermelho). 
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A característica de cada curva é definitiva na escolha por uma ou outra fonte, pois o 

levantamento terá seu desempenho definido pela maneira como a mesma se comporta 

no intervalo de densidades alvo (Pereira & Carlos, 2015). 

Para maciços rochosos que contém litotipos de alta densidade, tais como rochas 

compactas, intercaladas com litotipos de baixa densidade, tais como rochas friáveis ou 

alteradas, o intervalo de densidades pode apresentar-se extenso. 

Considerando o contexto geológico em que se insere o Quadrilátero Ferrífero, 

observam-se litotipos com densidades inferiores a 2.0 g/cm³, bem como litotipos 

superiores a 4.0 g/cm³, além do fato de maciços fraturados terem suas densidades 

nominais diminuídas pela presença de vazios, podendo produzir densidades próximas de 

1.0 g/cm³. Um exemplo de variação litológica capaz de promover tal variação nas 

densidades pode ser observado na Figura 3.18. 

 

Figura 3.18: Variações de densidade em função do litotipo para um mesmo furo de sondagem. 

Considerando o limite superior do intervalo de densidades, para densidades superiores a 

4.00 g/cm³, a variação de densidades ∆D1 em função da contagem ∆C1 para a fonte de 
60Co (Figura 3.19-A) apresenta uma variação de densidades com tendência linearizada 
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com relação às contagens. Para a fonte de 137Cs, a mesma variação de densidades ∆D1, 

corresponde a uma variação menor de contagem ∆C2 (Figura 3.19-B). 

 

Figura 3.19: Curva de contagem x densidade para fontes de césio e cobalto; A) Intervalo superior 
evidenciando a variação para o cobalto; B) Intervalo superior evidenciando a variação para o césio. 

Observando a mesma variação de contagem por densidade para o 137Cs, considerando 

seu limite inferior (Figura 3.20-A), verifica-se uma boa correlação de contagem por 

densidade, permitindo leituras inequívocas dos valores de densidade D1 e D2 a partir 

das respectivas contagens C1 e C2. 

Para o 60Co, no entanto, as densidades em torno de 1.5 g/cm³ compreendem uma zona 

de ambiguidade, ou seja, uma mesma contagem C1 pode significar duas densidades 

diferentes D1 e D2 (Figura 3.20-B). 

 

Figura 3.20: Curva de contagem x densidade para fontes de césio e cobalto A) Intervalo inferior 
evidenciando a variação para o césio; B) Intervalo inferior evidenciando a variação para o cobalto. 

A determinação das densidades com fonte de 137Cs não apresenta ambiguidades no 

intervalo de interesse para caracterização de maciços rochosos contendo rochas de alta 
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densidade, acima de 4.0 g/cm³, intercaladas com rochas fraturadas ou de densidade 

baixa (considerando o intervalo de medidas para uma fonte de 137Cs), em torno de 1.5 

g/cm³, muito embora a correlação de contagem com densidade se torne difícil para a 

fonte de 137Cs para densidades acima de 4.0 g/cm³. 

Além dos fatores litológicos, outros são determinantes na medida de densidade em 

maciços rochosos. 

Com base na relação geral de atenuação mostrada na Figura 3.17, um dos fatores 

determinantes é a espessura do material atravessado pelo feixe de raios gama, para a 

qual, havendo acoplamento da fonte e do sensor ao material, é igual à distância do 

sensor à fonte. 

Da mesma maneira, um feixe de raios gama que atravessa determinado material 

localizado a uma distância da fonte, sofrerá atenuação tanto devido ao material quanto à 

distância em si, pois o mesmo está na verdade atravessando uma associação de 

materiais, por exemplo, ar e rocha. 

A atenuação devida ao ar será muito menor que aquela devida à rocha, podendo ser 

desprezível no contexto da perfilagem geofísica, a depender da distância entre a fonte, a 

rocha e o sensor. 

Uma maior distância entre a fonte, a rocha e o sensor pode diminuir demais a atenuação 

do feixe de partículas gama, e, consequentemente, o valor de densidade registrado para 

a formação (sistema ar-rocha-fluidos intersticiais). 

No entanto, a densidade da rocha é o que se deseja medir, e o conjunto rocha-ar pode ter 

sua densidade bastante diminuta conforme a porcentagem que a camada de ar representa 

para o conjunto, sendo que a densidade pode variar de duas maneiras diferentes neste 

caso, por diminuição de massa, ou por aumento de volume. 

A primeira forma de variação da densidade em função da presença de vazios ao longo 

do furo de sondagem se dará por deficiência de material nas paredes do furo ocasionada 

por desprendimento deste (Figura 3.21), onde a deficiência de massa ocasiona 

diminuição nos valores de densidade (Pereira et al., 2015a). 
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Figura 3.21: Exemplo de perfil gama-gama correlacionando a parede do furo com as densidades. A seta 
em cinza indica a correlação direta entre o aumento do diâmetro do furo por arrombamento e a 

consequente diminuição da densidade. 

Outra forma de variação nos valores de densidade se dá pela expansão de material 

anteriormente confinado, quando este sofre alívio criado pela face livre constituída pelas 

paredes do furo de sondagem (Figura 3.22), neste caso a densidade diminui por aumento 

de volume (Pereira et al., 2015a). 

 

Figura 3.22: Exemplo de perfil gama-gama correlacionando a parede do furo com as densidades. As setas 
em cinza indicam a correlação direta entre a diminuição do diâmetro do furo (expansão de material) e 

diminuição da densidade. 
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Atualmente, o número mínimo de sensores para uma ferramenta gama-gama é dois. Tal 

configuração se destina a evidenciar eventuais erros de leitura não apenas de natureza 

geológica, mas também instrumental (Pereira et al., 2015a). 

Para um intervalo de perfilagem compreendido em apenas um litotipo, ambos os 

sensores devem ler a mesma densidade, a partir de suas diferentes contagens ponderadas 

pelas diferentes distâncias entre fonte e sensor (Telford et al., 1990). A distância entre 

fonte e sensor é determinante da resolução da medida, ou seja, para o sensor de 

espaçamento curto com relação à fonte (DSS), é possível medir variação de mais alta 

frequência que aquelas medidas pelo sensor de espaçamento longo (DLS) (Pereira et al., 

2015a). 

Ocorrências anômalas de densidade ao longo do furo que tenham espessura da ordem do 

espaçamento entre sensores serão lidas apenas pelo sensor cujo espaçamento com 

relação à fonte seja menor ou igual à espessura da ocorrência anômala, conforme 

mostrado na Figura 3.23. 

 

Figura 3.23: Diferença de leitura entre os sensores para uma ocorrência anômala de espessura da ordem 
do espaçamento entre sensores. As setas em cinza indicam feições registradas apenas pelo sensor de 

espaçamento curto. 

No contexto da caracterização de maciços rochosos, consideram-se feições de maior 

expressão, razão pela qual se espera que haja certa linearidade entre as medidas pontuais 

de densidade lidas para os dois ou mais sensores de uma ferramenta de perfilagem 



46 
 

gama-gama, a menos da resolução de cada sensor, função da distância desta à fonte 

(Pereira & Carlos, 2015). Um exemplo de conjunto de dados com boa correlação pode 

ser verificado na Figura 3.24. 

 

Figura 3.24: Verificação da linearidade entre medidas de sensores em uma mesma ferramenta. DSS = 
Densidades medidas pelo sensor de espaçamento curto; DLS = Densidades lidas pelo sensor de 

espaçamento longo. 

No caso em que a verificação não oferece interface gráfica como é o caso da Figura 

3.24, é importante considerar que eventuais inconsistências podem estar relacionadas a 

todo o conjunto, ou seja, a ambos os sensores, o que torna necessária a verificação do 

intervalo de densidades medido (Pereira & Carlos, 2015), pois medidas inconsistentes, 

como densidades acima de 10 g/cm³, por exemplo, embora claramente denotem erro 

instrumental, se presentes nos dois ou mais sensores, podem ainda assim preservar a 

linearidade entre as medidas dos diferentes sensores. 

Além disso, existem aspectos operacionais que podem comprometer a utilização de 

qualquer das fontes por conta de sua natureza radioativa. 

Um aspecto importante no que diz respeito à perfilagem gama-gama se refere a que, 

dependendo das condições estruturais e de estabilidade do maciço, pode haver sinistro 

com fonte radioativa, ou seja, o aprisionamento da fonte no furo de sondagem. 

Isso se deve ao fato de que um mesmo maciço pode conter passagens de rocha 

extremamente compacta, intercalada com rocha de natureza friável (Figura 3.25-A), 

onde pode haver desmoronamento das paredes de um furo de sondagem quando da 
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retirada das hastes, caso no qual não haverá correlação verificável de litotipo com 

contagem gama natural devido à parede do furo apresentar-se corrompida (Figura 3.25-

B). 

 

Figura 3.25: A) Mudança de litotipo brusca verificada em um furo de sondagem - representativa do 
comportamento do maciço; B) Log comparativo do diâmetro nominal do furo (vermelho) com a variação 

de diâmetro registrada pelo caliper (azul). 

Diferentemente da situação verificada na exploração de hidrocarbonetos, onde existem 

procedimentos normatizados para abandono de fonte radioativa (CNEN, 1988, 2014), 

na perfilagem para mineração, por exemplo, a fonte não pode ser abandonada no furo de 

sondagem, pois o furo muitas vezes está inserido no alvo prospectivo, o que significa 

que a lavra pode um dia alcançar a posição da fonte, ocasionando a interrupção das 

atividades de lavra para remoção desta. 

O mesmo se aplica à perfilagem destinada a obras subterrâneas, onde a escavação pode 

alcançar a fonte durante a abertura de vias subterrâneas. 

Por esse motivo, associado ao custo de reposição de uma fonte radioativa, algumas 

técnicas têm larga utilização na indústria, por exemplo, utiliza-se a prática denominada 

“pescaria” de ferramenta de perfilagem, aplicável a diversos tipos de ferramenta 

(Degeare, 2015). 

No caso da atividade de mineração, por exemplo, apenas o contexto da exploração 

greenfield permite tal prática, devido ao fato de ter seu foco em áreas onde não há 

operação de lavra, e, portanto, não haver requisito inflexível de tempo para execução 

das atividades de sondagem. 
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No contexto da exploração brownfield e pesquisa near mine, pode ser que haja prazos 

curtos para execução dos trabalhos de perfilagem geofísica, ou mesmo para liberação da 

praça de sondagem para continuidade das atividades de lavra. 

Em ambos os casos, inclusive fora da atividade de mineração, a caracterização de 

maciços rochosos em áreas onde vigoram restrições ambientais, pode inviabilizar o 

procedimento de abandono de fonte radioativa. 

Pereira et al. (2015b) propõem uma abordagem diferenciada para o problema do 

emprego de perfilagem gama-gama em maciços restritos ou com incidências de rocha 

friável: perfilagem do furo correndo a ferramenta internamente à haste de sondagem, e 

aplicação de uma equação de correção para remoção do efeito das hastes nas medidas de 

densidade. 

Neste caso o caliper não será indicativo de desmoronamentos nas paredes dos furos, 

uma vez que este passa a correr internamente à haste de sondagem, registrando a face 

interna desta. 

Uma vez que a presença de vazios tem influência no valor de densidade lido, e, 

portanto, no valor de densidade corrigido, é necessário identificar vazios externamente à 

haste de sondagem. 

Para tanto, é necessário verificar a correlação entre os sensores de diferentes 

espaçamentos, tendo como premissa que a ferramenta de densidade é rebocada pelo 

cabo, e que um ponto de desmoronamento terá, em determinado momento, um dos 

sensores no domínio da extensão deste desmoronamento, e o outro fora, conforme 

exemplificado pela Figura 3.26-A. 

  

Figura 3.26: A) Exemplo esquemático de desmoronamento em leitura por apenas um sensor; B) Resíduos 
evidenciando desmoronamento. 
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Neste ponto, a presença de um desmoronamento pode ser detectada pela análise de 

resíduos entre os sensores de diferentes espaçamentos (Pereira & Carlos, 2015). Se 

apenas um dos sensores tiver suas medidas afetadas pela presença de vazios em um 

ponto do furo, a discordância entre as duas medidas não obedece às premissas das 

Figuras 2.23 e 2.24 produzindo resíduos da ordem das densidades medidas para a rocha 

não desmoronada (Figura 3.26-B). 

3.3. PERFILAGEM FULL WAVE SONIC 

A perfilagem full wave sonic (FWS) baseia-se na medida indireta de propriedades 

elásticas do meio, através de propagação de ondas acústicas que o atravessam. 

Dependendo das características físicas do maciço, tais como compacidade, porosidade e 

grau de fraturamento, as componentes de onda que compõe a onda acústica sofrerão 

perturbações (Ellis & Singer, 2008). 

A maneira como a onda acústica se comporta em cada domínio do maciço é indicativa 

das características elásticas deste domínio (Telford et al., 1990), o que confere 

aplicabilidade desta metodologia em estudos geomecânicos (White, 1983). 

A forma mais básica de perfilagem acústica consiste da medição do tempo de trânsito de 

uma onda compressional em meio elástico (Kinsler & Frey, 1961). Tendo sua origem na 

indústria petrolífera, comumente associada à porosidade do maciço, a perfilagem 

acústica é utilizada também na correlação de poços com levantamentos sísmicos que 

utilizam do mesmo princípio físico. 

Medidas de onda compressional no meio geológico, no entanto, tem seu 

desenvolvimento primário durante a Primeira Guerra Mundial, determinando a 

localização da artilharia inimiga por triangulação, sendo que a mesma abordagem foi 

adaptada para o mapeamento de domos de sal na indústria petrolífera nos anos 1920 

(Smil, 2011). 

A disponibilidade de poços viabilizou a aplicação da metodologia na forma de 

perfilagem, constituindo inicialmente uma medida direta, puramente interpretativa, 

como sugere a patente de Conrad Schlumberger de 1935 (Figura 3.27-A). Atualmente, 

ferramentas de perfilagem acústica, também chamadas de ferramentas de perfil sônico, 
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se utilizam de sensores piezelétricos para medição do tempo de trânsito de ondas 

acústicas (Figura 3.27-B), e são disponibilizadas em formatos chamados slimline, que 

permitem a tomada de medidas em furos de diâmetro até NQ (Figura 3.27-C). 

 

Figura 3.27: A) Ilustração de sistema de monitoramento de perfilagem acústica conforme proposto por 
Conrad Schlumberger em 1935; B) Componentes de um sensor piezelétrico; C) Exemplo de ferramenta 

acústica slimline. 

Meios elásticos comportam basicamente dois tipos de onda acústica em seu interior, 

compressionais e cisalhante, sendo que as primeiras deformam o meio em direção 

paralela à direção de propagação da onda, e a segunda em direção perpendicular à 

direção de propagação de onda (Bedford & Drumheller, 1994). 

Ondas compressionais, também chamadas de ondas P, se caracterizam por provocarem 

deformações sucessivas de compressão e distensão (Figura 3.28) que se propagam com 

velocidade definida pelas características do meio físico onde ocorrem. Devido à 

natureza mecânica da onda P, infere-se que esta guarda uma relação com a 

compressibilidade do maciço. 

 

Figura 3.28: Exemplo esquemático de onda P se propagando em meio elástico. 
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Ondas cisalhantes, também conhecidas como ondas S, se caracterizam por apresentar, 

além de uma velocidade função das características elásticas do meio, uma amplitude de 

onda e um comprimento de onda λ, conforme exemplificado pela Figura 3.29. 

 

Figura 3.29: Exemplo esquemático de onda S se propagando em meio elástico. 

Da mesma forma que a compressibilidade do maciço se relaciona com a onda P, a 

suscetibilidade ao cisalhamento do maciço guarda uma correlação com a onda S, dessa 

forma, é possível obter parâmetros elásticos a partir da medida de velocidade das ondas 

P e S (White, 1983). 

Em ondas compressionais, a frente de onda pode ser definida, para fins de determinação 

de propriedades elásticas, como a porção do maciço para a qual a densidade é 

aumentada pela aproximação das partículas, definida como “Compressão” na Figura 

3.28. 

O mesmo conceito de comprimento de onda λ, definido para ondas cisalhantes, pode ser 

aplicado a ondas compressionais, ou seja, a distância entre sucessivas frentes de onda 

que se propagam em um meio elástico (Tipler & Mosca, 2008). 

Para uma onda que se propaga com uma frequência ), pode-se definir a velocidade de 

propagação de onda compressional �| como sendo: 

�| = })  (3.10) 

Para um referencial fixo externo ao meio onde a onda compressional se propaga, é 

possível definir a posição da frente de onda em um determinado instante com base na 

relação de �|. 

Alternativamente, é possível determinar a posição de uma partícula ao longo da direção 

de propagação de onda, analisando seu movimento dentro de um elemento de volume 

que a contém (Figura 3.30). 
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Figura 3.30: A) Instante t0: elemento de volume em posição de repouso; B) Instante t1: início da passagem 
da onda compressional e consequente compressão do elemento de volume; C) Instante t2: compressão 

intermediária do elemento de volume; D) Instante t3: o elemento de volume sofre a máxima compressão 
ocasionada pela passagem de onda compressional. 

Seja % a posição de um elemento de volume de área ~ e espessura ∆% ao longo da 

direção de propagação de onda, e no qual a partícula está inserida, e se movimenta com 

amplitude �, pode-se definir, pela segunda lei de Newton: 

� = $~∆% 3g�3*g   (3.11) 

Considerando a força � como sendo a diferença de força que incide em cada face do 

elemento de volume, ou seja: 

�(%) − �(% + ∆%)  (3.12) 

E considerando que a pressão | pode ser definida como sendo � �o , temos: 

|(%) − |(% + ∆%) = $∆% 3g�3*g   (3.13) 

Reescrevendo a pressão em termos do módulo de Young, temos, para a face %: 

|(%) = � ∆// = � 3�3{  (3.14) 

e analogamente para a face (% + ∆%): 
|(% + ∆%) = � 3�3{  (3.15) 

O gradiente de pressão pode ser obtido derivando-se a expressão de | em função de %, 

resultando: 

3�3{ = � 3g�3{g  (3.16) 
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o que permite reescrever a expressão de | como sendo: 

� 3g�3{g ∆% = $∆% 3g�3*g   (3.17) 

ou seja, uma equação de onda da forma: 

:s 3g�3{g = 3g�3*g   (3.18) 

A velocidade de propagação de onda, segundo White (1983) é definida como: 

�|7 = :s (69H)(6GH)(697H)  (3.19) 

de onde é possível inferir que, para o caso particular de � = 0, a expressão da 

velocidade será: 

�| = �:s  (3.20) 

A velocidade da onda cisalhante pode ser definida pelo mesmo procedimento e escrita 

como: 

�~ = �Cs  (3.21) 

Considerando as relações entre as constantes elásticas, e sua correlação com as 

velocidades de propagação de onda, as mesmas podem ser escritas em termos de �| e 

�~, e da densidade $, conforme a Tabela 3.1. 

Tabela 3.1: Constantes elásticas em função das velocidades de propagação de onda. Modificado de White 

(1983). 

 

As expressões contidas na Tabela 1 permitem determinar, portanto, os parâmetros 

elásticos de um meio com base nas medidas de densidade e velocidades de propagação 

de onda conforme elencadas por White (1983). 
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3.4. PERFILAGEM OPTICAL TELEVIEWER 

A sonda de perfilagem Optical TeleViewer (OTV) é constituída de um sensor ótico CCD 

(Coupled-Charge Device) cujo intervalo de aquisição compreende uma resolução 

azimutal que varia de noventa a setecentos e vinte pixels cobrindo 360° de registro com 

uma resolução de cores RGB de 24 bits. 

A ferramenta é orientada por um sistema híbrido, composto de três magnetômetros orto-

axiais e três acelerômetros, provendo uma acurácia de +/- 0.5° de inclinação e +/- 1.5° 

no azimute. 

O sensor ótico é constituído de uma unidade de registro de dados e um Dispositivo de 

Carga Acoplada (CCD), elemento sensor, cujo princípio de funcionamento é a 

transformação de um feixe elétrico incidente em um pulso elétrico detectável (Halliday 

& Resnick, 1991). 

Tal técnica utiliza o fenômeno denominado efeito fotoelétrico, através do qual uma 

partícula incidente promove a liberação de um elétron da superfície de incidência. Neste 

caso, considera-se uma onda eletromagnética (luz) como um conjunto de partículas de 

baixa energia denominadas fótons (Arons & Beppard, 1965). 

Originalmente, o elemento CCD era constituído de uma associação de materiais em 

sequência, sendo uma camada semicondutora, uma camada de óxido de silício, e um 

anteparo metálico (Figura 3.31), cujo funcionamento é o mesmo de um capacitor MOS 

(metal oxide semiconductor), gerando imagens a partir do registro de elétrons 

secundários originados da interação entre feixe luminoso e sensor (Boyle & Smith, 

1970). 

 

Figura 3.31: Exemplo esquemático de um elemento CCD. O retângulo em vermelho simboliza uma célula 
semicondutora ativada, mobilizando elétrons no anteparo metálico. 
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O sensor CCD é constituído de diversos elementos sensores associados, para os quais se 

utilizam filtros de cor RGB na proporção 1-2-1 (dois filtros verdes para cada filtro 

vermelho e azul) por questões de percepção cromática humana. A intensidade do feixe 

de luz incidente é proporcional ao sinal elétrico gerado, compondo dessa maneira uma 

imagem a partir dos sensores, que é registrada em uma unidade de registro de dados 

acoplada (Tompsett et al., 1970). 

O desenvolvimento do sensor CCD possibilitou a aquisição de imagens da ordem de 

megapixels, cuja aplicação se estende desde máquinas fotográficas de mão a telescópios 

espaciais (Ford et al., 1996). 

 Uma aplicação do sensor CCD largamente utilizada na indústria do petróleo e 

mineração, neste trabalho estendida à geotecnia, é a perfilagem geofísica OTV, cujo 

sensor é instalado em uma ferramenta de perfilagem geofísica que se comunica com 

uma unidade de registro de dados na superfície, gerando imagens em tempo real. 

A porção sensorial da ferramenta de perfilagem OTV é composta de um segmento de 

registro, que contém o sensor CCD e um segmento de projeção, que contém uma seção 

espelhada cônica iluminada conforme exemplificado na Figura 3.32. 

A B

C DE

 

Figura 3.32: Exemplo esquemático de uma ferramenta OTV. A) Sensor de trajetória; B) Cabeça ótica; C) 
Câmera CCD; D) Janela de iluminação; E) Seção espelhada da janela ótica. 

O conjunto de mecanismos que compõe a porção sensorial da ferramenta produz uma 

imagem que cobre 360°, registrando todo o perímetro da parede do furo de sondagem ao 

longo de todo seu comprimento. 

A imagem é produzida a partir do registro de um espelho cônico iluminado por um 

arranjo anelar de LED (diodo de emissão de luz), para o qual o sensor CCD utiliza uma 

faixa central de captura conforme Figura 33. 
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Figura 3.33: Janela de imageamento e registro de uma sonda OTV. A) Cabeça ótica; B) Exemplo 
esquemático de uma cabeça ótica, sendo 1) Câmera CCD; 2) Janela de iluminação; 3) Seção espelhada; 

C) Imagem gerada no interior de um furo de sondagem pelo sensor OTV. 

A combinação da imagem de 360° com o sistema de orientação da ferramenta permite 

gerar um modelo tridimensional das paredes do furo de sondagem, verificar a 

orientação, espaçamento, largura e condição de preenchimento das descontinuidades no 

maciço rochoso. 

3.5. PERFILAGEM ACOUSTIC TELEVIEWER 

A imagem ATV (Acoustic Televiewer) é gerada a partir das diferenças de amplitude e 

tempo de trânsito de um feixe de onda ultrassônica refletido na formação rochosa. A 

energia acústica é gerada por um dispositivo piezelétrico de material cerâmico, cuja 

frequência de operação é próxima de 1,2MHz. A onda acústica gerada por um 

transdutor alcança a interface entre o fluido de preenchimento e a parede do furo de 

sondagem, onde a mesma sofre reflexão de uma fração da energia inicial, sendo esta 

captada pelo sensor e o restante sofre refração incidindo em um meio com diferente 

velocidade de propagação (ALT, 2007b). 

Tanto a emissão do pulso acústico, como a detecção da onda refletida são feitas pelo 

transdutor piezelétrico, a magnitude da energia de onda é medida em dB (decibéis), e 

utiliza-se uma razão adimensional entre a amplitude da a onda refletida e a amplitude do 

pulso emitido (Telford et al., 1990). 

 A diferença de velocidade de propagação entre dois meios, especialmente a interface 

entre eles, associada à densidade, fornece informações sobre as características da rocha 
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por meio da aplicação do conceito de impedância acústica, no caso de dois meios 

diferentes, utiliza-se o contraste de impedância (Telford et al., 1990). 

A Figura 3.34 ilustra o mecanismo de reflexão de parte da energia acústica que incide 

em uma interface entre dois litotipos com propriedades elásticas distintas. 

- Onda incidente

- Meio 2- Meio 1- Interface

- Onda refratada - Onda refletida

 

Figura 3.34: Comportamento de uma onda acústica na interface entre dois meios com propriedades 
elásticas diferentes. V1 = velocidade de propagação de onda acústica no meio 1; V2 = velocidade de 

propagação de onda acústica no meio 2; ρ1 = densidade do meio 1; ρ2 = densidade do meio 2. 

Para o caso específico do imageamento acústico em furos de sondagem, pode-se 

considerar os meios interfaciais como sendo o fluido de perfuração e a rocha perfurada, 

entre os quais existe um contraste de impedância acústica, produto da densidade e 

velocidade de propagação de onda acústica em um meio fluido. 

A intensidade do sinal refletido é, no entanto, função do coeficiente de reflexão, 

definido como: 

� = ($7�7 − $6�6)/($7�7 + $6�6)  (3.22) 

sendo �6 = velocidade de propagação da onda acústica no meio 1, �7 = velocidade de 

propagação da onda acústica no meio 2, $6 = densidade do meio 1, e $7 = densidade do 

meio 2. 

Assim, quanto maior o contraste de impedância acústica entre dois meios de 

propriedades elásticas distintas, maior será o coeficiente de reflexão, e 

consequentemente maior a intensidade do sinal. 

Uma ferramenta de imageamento acústico do tipo ATV, apresenta basicamente oito 

componentes distintos distribuídos ao longo da ferramenta de perfilagem segundo um 
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posicionamento sequencial lógico, conforme exemplificado na Figura 3.35 (ALT, 

2007b). 

A B C D

E F G H
 

Figura 3.35: A) Sensor de desvio; B) Câmara de pressão; C) Seção do motor; D) Seção condutora de 
sinal; E) Cabeçote da ferramenta; F) Centralizadores; G) Janela de captação; H) Invólucro da seção 

condutora de sinal. 

O sensor de desvio (Item A - Figura 3.35) é responsável por medir a deriva espacial da 

ferramenta em três eixos ortogonais para fins de registro e orientação espacial da 

trajetória da ferramenta durante a operação de perfilagem. Tal informação é primordial, 

uma vez que a ferramenta, entre outras funções, fornece a orientação das 

descontinuidades detectadas (Darling, 2005). 

A câmara de pressão (Item B - Figura 3.35) tem a função de isolar o núcleo da 

ferramenta do meio externo com o intuito de minimizar ruídos nas medidas. 

A seção do motor (Item C - Figura 3.35) isola o compartimento do motor do restante da 

ferramenta, para evitar a propagação de ruído interno. 

Na seção condutora de sinal (Item D - Figura 3.35) são acondicionados os condutores de 

sinal em torno de um núcleo preenchido por óleo para garantir estabilidade e 

amortecimento durante as operações de perfilagem, contidos em um compartimento 

igualmente pressurizado para minimizar ruídos externos. 

O Cabeçote da ferramenta (Item E - Figura 3.35) contém o conector com o cabo de 

perfilagem. O cabo de perfilagem tem dupla função, sendo responsável pelo reboque da 

ferramenta (componente mecânico-estrutural) e pela transmissão de dados à unidade de 

registro e processamento (componente de comunicação). 

Os centralizadores (Item F - Figura 3.35) têm por função informar ao sistema de 

medição de desvio, qual é o eixo da ferramenta em cada instante, uma vez que a direção 

das estruturas mapeadas é registrada como função da posição e orientação da própria 

ferramenta. 
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A janela de captação (Item G - Figura 3.35) acondiciona um sistema de transmissão de 

pulso acústico denominado “espelho”, cuja função é direcionar a onda refletida para o 

sistema de medição da ferramenta, para posterior transmissão e registro dos dados. 

O Invólucro de seção condutora de sinal (Item H - Figura 3.35) tem isolamento 

diferenciado do restante da ferramenta, uma vez que no interior deste transita o pulso 

acústico para conversão e registro. 

Os itens C, D, G e H (Figura 3.35) constituem a chamada “cabeça acústica”, que contém 

a porção sensorial da ferramenta voltada para a captação da onda refletida. 

 O espaçamento entre os diversos componentes da ferramenta de perfilagem, bem como 

o princípio de funcionamento do sensor de desvio pode variar de uma ferramenta para 

outra conforme o fabricante, sendo usualmente utilizada uma associação de giroscópios 

e acelerômetros e um sensor magnético. 

Considerando as propriedades físicas de velocidade de propagação de onda e densidade, 

e sua correlação com parâmetros elásticos (White, 1983), e o registro, feito por métodos 

de imageamento acústico e ótico, das descontinuidades presentes no interior do maciço 

rochoso bem como de suas características, as metodologias geofísicas contempladas no 

conjunto de ferramentas de perfilagem adotadas pode fornecer uma base abrangente de 

informações necessárias para a determinação de parâmetros geomecânicos, aplicáveis 

na classificação de maciços rochosos, sendo: módulos elásticos, e presença, 

preenchimento, espaçamento e orientação das descontinuidades. 
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4. SCANNER PETROFÍSICO 

Testemunhos de sondagem estão sujeitos a efeitos de empolamento e recuperação 

decorrente da retirada do material de sua condição in situ, além de fraturamento 

induzido pela operação de sondagem (Pereira & Carlos, 2015). 

Além disso, medidas de propriedades físicas obtidas por meio de perfilagem geofísica 

contemplam todas as feições presentes no maciço, inclusive descontinuidades não 

preenchidas, diferentemente de medidas tomadas de ensaios em testemunhos de rocha, 

restritas a porções contínuas do maciço (Ellis & Singer, 2008). 

Assim sendo, para estabelecer uma relação comparativa válida, ou seja, tomar medidas 

de propriedades físicas de rocha variando apenas os métodos, e não a condição de 

aquisição utiliza-se ferramentas de escaneamento petrofísico (Carlos, 2014), onde 

propriedades físicas são medidas de maneira indireta (métodos geofísicos) em 

testemunhos de sondagem. 

O conceito básico de scanner petrofísico consiste de uma plataforma de trilhos através 

dos quais correm testemunhos de sondagem posicionados horizontalmente. 

Ao longo dos trilhos são distribuídas ferramentas geofísicas diversas, selecionadas de 

acordo com a propriedade física que se deseja adquirir do conjunto de testemunhos 

ensaiados (Fortin et al., 2012). 

As ferramentas geofísicas são compostas de sensores específicos, direcionados para os 

testemunhos de sondagem, e capazes de medir diferentes propriedades físicas conforme 

o princípio físico utilizado. 

O equipamento utilizado neste trabalho é composto por um sensor gama-gama para 

medida de densidades, um sensor sônico para medida de velocidade de propagação de 

onda acústica, um sensor para medidas de susceptibilidade magnética, um sensor para 

medida de resistividade elétrica e um espectrômetro gama, para medidas de radiação 

gama natural, contagem total ou canais espectrais de U (Urânio) , Th (Tório) e K 

(Potássio) conforme Figura 4.1. 
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Figura 4.1: Scanner petrofísico. A) Sensor gama-gama; B) Sensor Sônico; C) Sensor resistividade 
elétrica; D) Sensor susceptibilidade magnética; E) Espectrômetro gama. Fonte: Carlos (2014). 

Para a determinação de parâmetros geomecânicos foram utilizados os sensores gama-

gama e sônico. 

4.1. SENSOR GAMA-GAMA 

Considerando a densidade $ de um material como sendo a relação entre sua massa e seu 

volume, a metodologia de medida de densidade é, necessariamente, determinada pelos 

materiais constituintes do sistema estudado (Ellis & Singer, 2008). 

Para caso específico do material rocha, especificamente a rocha intacta (Goodman, 

1989), considera-se um sistema trifásico, ou seja, composto pela matriz rochosa e seus 

minerais constituintes coesos ou desagregados sólidos, seus interstícios e vazios, tais 

como poros e microfissuras, e os materiais fluidos, líquidos ou gasosos, que 

eventualmente preenchem os espaços intersticiais (Hudson & Harrison, 1997). 

Quando se trata de maciços rochosos, no entanto, os vazios incluem também as 

descontinuidades presentes no maciço, tais como falhas e fraturas, tendo como 

preenchimento, não apenas os fluidos contidos nos poros e microfissuras, mas também 

aqueles que percolam o maciço, diferindo essencialmente, portanto, de um corpo de 

rocha intacta (Pereira et al., 2015a). 
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Tais diferenças na constituição dos materiais ocasionam diferenças nas medidas de 

densidade para amostras de rocha intacta, e de maciços rochosos constituídos de um 

mesmo material. 

Sendo a densidade um parâmetro determinante das propriedades geomecânicas de um 

maciço rochoso (White, 1983), deve-se considerar que medidas de propriedade física 

obtidas de amostras de rocha intacta são menos representativas do maciço como um 

todo, que aquelas medidas diretamente in situ. 

Assim, uma forma de estabelecer uma correlação entre parâmetros geomecânicos 

obtidos por meio de perfilagem geofísica, com aqueles obtidos a partir de ensaios com 

amostras de rocha intacta, consiste em proceder às medidas com sensores geofísicos em 

amostras de rocha intacta, ou seja, testemunhos de sondagem. 

Para a determinação de densidades em amostras de rocha intacta por métodos 

geofísicos, especificamente em scanner petrofísico, utiliza-se o sensor gama-gama, 

equipado com uma fonte colimada de 137Cs, direcionada para o centro do testemunho, 

cujo funcionamento obedece ao mesmo princípio da ferramenta de perfilagem geofísica 

gama-gama (Pereira et al., 2015b). 

A calibração do sensor gama-gama se dá por meio de medições consecutivas em corpos 

de prova de densidade conhecida, levando-se em conta a espessura média da amostra. 

Cada corpo de prova tem uma densidade diferente, sendo a calibração do sensor dada 

pela relação entre as contagens de radiação gama emitidas pela fonte de 137Cs, e as 

contagens registradas pelo receptor gama que contém o elemento sensor: um cristal de 

NaI(Tl) integrado a um tubo fotomultiplicador calibrado para a energia de 662 keV, 

esperada para fontes de 137Cs (Carlos, 2014). 

As medidas de densidade dos diferentes corpos de prova geram uma curva que 

correlaciona as densidades, ponderadas pelas espessuras médias dos corpos de prova, 

com uma função das contagens registradas pelo sensor gama, tal relação deve ser linear 

e aderente com os valores esperados para as densidades conhecidas dos corpos de prova 

(Figura 4.2) 



 

Figura 

A calibração dos sensores gama obedece a uma periodicidade semanal para prevenir 

alterações nos resultados das medidas de densidade por decaimento da fonte ou 

desligamento do equipamento.

4.2. SENSOR SÔNICO

Além da densidade, os parâmetros geomecânicos tem dependência com a velocidade de 

propagação de ondas acústicas (White, 1983).

O sensor sônico é composto por um emissor de pulso acústico e um receptor localizado 

em lados opostos do trilho pelo qual passam os test

perpendicularmente a este. O pulso acústico percorre o testemunho diametralmente, 

sendo registrado em sua primeira chegada pelo sensor, que registra o tempo de trânsito 

da onda acústica pelo testemunho (Carlos, 2014).

Devido à ordem de grandeza centimétrica dos diâmetros de testemunhos, o tempo de 

trânsito dos pulsos acústicos é medido com resolução de 50 

tanto, que a medida de diâmetro da seção percorrida pelo pulso acústico seja 

determinada com precisão de 0.1 mm, permitindo tomar medidas de tempo de trânsito 

com resolução de 1.5 a 3.0 m/s.

Para calibração do sensor sônico, utilizam

materiais de velocidade de propagação de onda conhecida e pouco variável como ág

destilada por exemplo. 
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Figura 4.2: Curva de calibração para o sensor gama. 

A calibração dos sensores gama obedece a uma periodicidade semanal para prevenir 

alterações nos resultados das medidas de densidade por decaimento da fonte ou 

desligamento do equipamento. 

SENSOR SÔNICO 

densidade, os parâmetros geomecânicos tem dependência com a velocidade de 

propagação de ondas acústicas (White, 1983). 

O sensor sônico é composto por um emissor de pulso acústico e um receptor localizado 

em lados opostos do trilho pelo qual passam os testemunhos de sondagem, posicionados 

perpendicularmente a este. O pulso acústico percorre o testemunho diametralmente, 

sendo registrado em sua primeira chegada pelo sensor, que registra o tempo de trânsito 

da onda acústica pelo testemunho (Carlos, 2014). 
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A calibração dos sensores gama obedece a uma periodicidade semanal para prevenir 

alterações nos resultados das medidas de densidade por decaimento da fonte ou 

densidade, os parâmetros geomecânicos tem dependência com a velocidade de 

O sensor sônico é composto por um emissor de pulso acústico e um receptor localizado 

emunhos de sondagem, posicionados 

perpendicularmente a este. O pulso acústico percorre o testemunho diametralmente, 

sendo registrado em sua primeira chegada pelo sensor, que registra o tempo de trânsito 

do à ordem de grandeza centimétrica dos diâmetros de testemunhos, o tempo de 

, sendo necessário, para 

tanto, que a medida de diâmetro da seção percorrida pelo pulso acústico seja 

precisão de 0.1 mm, permitindo tomar medidas de tempo de trânsito 

se corpos de prova preenchidos com 

materiais de velocidade de propagação de onda conhecida e pouco variável como água 
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O corpo de prova é posicionado entre o emissor de pulso acústico (TX), percorrido pelo 

pulso na direção de seu diâmetro, no sentido de TX para o receptor (RX), sendo 

registrado o tempo de trânsito total, dado pela expressão clássica de velocidade: 

�| = �*   (4.1) 

sendo �| = velocidade de propagação de onda compressional, � = distância percorrida 

pelo pulso acústico e � = tempo decorrido entre emissão e registro do pulso, ao qual se 

somam todos os atrasos. 

A Figura 4.3 ilustra a configuração da calibração em uma seção esquemática do sensor 

sônico. 

Água Destilada

 

Figura 4.3: Seção esquemática do sensor sônico. Fonte (Carlos, 2014). 

Adicionalmente, deve-se levar em conta a variação nos valores de tempo de trânsito, 

devidos às variações de temperatura, determinada utilizando uma amostra de água 

destilada para a qual a temperatura sofre variação, e a velocidade é medida em 

condições controladas. 

Registra-se as variações de tempo de trânsito impostas pelas variações correspondentes 

de temperatura de tal forma a estabelecer uma relação direta através da qual é possível 

estabelecer um controle do tempo de trânsito registrado e as temperaturas registradas 

segundo uma curva de calibração (Figura 4.4). 



 

Figura 4.4: Variação da velocidade de propagação de onda compressional em função da temperatura.

Outras variações foram verificadas em experimentos oceanográficos (Leroy, 1969), 

monitorando a variação de velocidade para uma variação correspondente de salinidade, 

temperatura e pressão, funções da profundidade e composição do meio percorrido pela 

onda acústica (Figura 4.5).

Figura 4.5: Variação da velocidade de propagação de onda compressional em função da temperatura, 
salinidade e pressão registrados em diferentes profundidades de coluna d'água (L

O scanner petrofísico dispõe de termômetros instalados tanto no equipamento, como 

também no ambiente onde o mesmo opera. Usualmente o ambiente onde se localiza o 

scanner petrofísico é controlado, sendo montado em uma sala hermética ou container 

refrigerado (Figura 4.6).
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O scanner petrofísico dispõe de termômetros instalados tanto no equipamento, como 

o ambiente onde o mesmo opera. Usualmente o ambiente onde se localiza o 

scanner petrofísico é controlado, sendo montado em uma sala hermética ou container 



 

Figura 4.6: Container de scanner petrofísico para controle da temperatura ambiente e do particulado 

Com o monitoramento das variações de temperatura ambiente, e a tomada de medidas 

precisas de diâmetro nos testemunhos de sondagem é possível determinar a velocidade 

de propagação de onda acústica n

eventuais variações, caso ocorram.

O sensor sônico do scanner petrofísico, diferentemente da sonda de perfilagem, mede 

apenas a componente compressional da onda acústi

parâmetros geomecânicos conforme White (1983).

Considerando a dependência entre a velocidade de propagação de ondas compressionais 

�|, cisalhantes, �~ e densidade 

seguintes relações (White, 1983):
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scanner petrofísico para controle da temperatura ambiente e do particulado 
(Carlos, 2014). 

Com o monitoramento das variações de temperatura ambiente, e a tomada de medidas 

precisas de diâmetro nos testemunhos de sondagem é possível determinar a velocidade 

de propagação de onda acústica nos diferentes litotipos ensaiadas, detectando e tratando 

eventuais variações, caso ocorram. 

O sensor sônico do scanner petrofísico, diferentemente da sonda de perfilagem, mede 

apenas a componente compressional da onda acústica, insuficiente para a definição de 

parâmetros geomecânicos conforme White (1983). 

Considerando a dependência entre a velocidade de propagação de ondas compressionais 

e densidade $, se pode estimar �~ a partir de �|
seguintes relações (White, 1983): 

�~ = �Cs  (4.2) 

�| = ��G��C
s   (4.3) 

� = $�~7  (4.4) 

� = $(�|7 − �8 �~7)  (4.5) 

 

scanner petrofísico para controle da temperatura ambiente e do particulado 

Com o monitoramento das variações de temperatura ambiente, e a tomada de medidas 

precisas de diâmetro nos testemunhos de sondagem é possível determinar a velocidade 

s ensaiadas, detectando e tratando 

O sensor sônico do scanner petrofísico, diferentemente da sonda de perfilagem, mede 

ca, insuficiente para a definição de 

Considerando a dependência entre a velocidade de propagação de ondas compressionais 

�|, considerando as 
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reescrevendo: 

�|7 = �G��C
s   (4.6) 

�|7 = �s + �C8s (4.7) 

�|7 = �s + �8 �~7 (4.8) 

resulta 

�~7 = 8� �|7 − �s  (4.9) 

�~7 = 8� �|7 − $ (5Bg9��5Eg)
s  (4.10) 

8� �|7 − (�|7 − �8 �~7) (4.11) 

��7 − �8 ��7 = 8� ��7 − ��7 (4.12) 

68 �~7 = 6� �|7  (4.13) 

�~ = �8� �|7  (4.14) 

�~ ≅ 0.86�|  (4.15) 

No entanto, dados experimentais (Royle & Bezdan, 2001) mostram que existe uma 

diferença percentual importante entre �| e �~, devida ao comportamento de ondas 

acústicas para valores de velocidade de propagação próximos de zero. 

Com o objetivo de estimar o fator de correção para determinação de �~ em função de 

�|, uma relação empírica foi proposta por Castagna et al. (1985), reunindo um conjunto 

de dados coletados em diversas partes do mundo, denominada mudrock equation, que 

pode ser escrita como: 

�~ = 0.86�| − 1360  (4.16) 
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Dessa forma, dispondo de dados de velocidade de propagação de onda compressional, é 

possível estimar a velocidade de propagação de onda cisalhante e vice-versa. 

Com a medida de uma das componentes de onda, a estimativa de outra e a densidade, é 

possível também, empregando as equações relacionadas em White (1983), estimar 

parâmetros elásticos. No caso do scanner petrofísico, por tomar medidas de 

propriedades físicas em amostras de rocha, os resultados se referem à rocha intacta. 

As aplicações em maciços são restritas pois as descontinuidades impõem a formação de 

componentes de onda de superfície (Telford et al., 1990), causando maior atenuação da 

amplitude de onda. A Figura 4.7-A mostra um exemplo de log de estimativa de �~ a 

partir de �|, evidenciando a diferença entre �~ medida e estimada, como também a 

tendência dos valores superestimados com relação a �~ medida (Figura 4.7-B). 

 

Figura 4.7: A) Log de velocidades de propagação de onda acústica com estimativas de VS a partir de VP; 
B) Crossplot de VS medida contra VS estimada mostrando baixa correlação (y=1.834-1433; R²=0.2455). 

Observando-se o gráfico da Figura 4.7-B, é possível verificar que as velocidades 

registradas para �~ estimada são sistematicamente maiores, o que está relacionado ao 

fato de que os valores de �~ medidos são consideravelmente diminuídos pela presença 

de descontinuidades, ao passo que �~ estimada guarda correlação direta com �|, 

tendendo a apresentar uma amplitude de variação de velocidades muito similar à de �|. 
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Maciços rochosos podem conter fluidos de preenchimento que podem atenuar ou se 

opor à passagem de onda S, uma vez que líquidos não podem sofrer cisalhamento 

(Telford, 1990). Tais fluidos podem estar presentes nos poros, interconectados ou não, 

da rocha, assim como nas descontinuidades, na forma de preenchimento intersticial. 

Quando se considera maciços rochosos, a influência das descontinuidades será 

contabilizada nos valores de �~, fazendo com que as medidas de �~ apresentem 

comportamentos diferentes quando medidos em amostras de rocha intacta e maciços. 

É possível empregar métodos estatísticos, ou utilizar valores teóricos, ou ainda valores 

obtidos em laboratório de parâmetros elásticos tais como razão de Poisson, diretamente 

relacionado com os valores de �| e �~ por definição, para melhorar a estimativa de �~ 

em maciços rochosos, o que depende da disponibilidade de dados litológicos (Royle & 

Bezdan, 2001). 

Para o estudo de maciços rochosos, no entanto, o valor de �~ deve ser idealmente 

medido, podendo ser empregada à estimativa de �~ a partir de �| com maior 

confiabilidade para amostras de rocha intacta (Castagna et al., 1985). 
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5. INTEGRAÇÃO DE MÉTODOS GEOFÍSICOS DE PERFILAGEM 

O emprego de métodos indiretos requer a observação de requisitos operacionais e 

técnicos que garantam sua qualidade e aplicabilidade (Pereira & Carlos, 2015). 

Considerando o contexto operacional no qual se insere a caracterização de maciços 

rochosos, deve-se observar as eventuais dificuldades à execução da perfilagem 

geofísica, bem como os fatores operacionais que podem influenciar nas medidas de 

propriedades físicas executadas em furos de sondagem. 

Uma vez adquiridos os dados de perfilagem geofísica, deve-se proceder a um controle 

rigoroso da qualidade dos dados, bem como uma verificação de sua aplicabilidade para 

o fim a que se destina, podendo ser empregado um mesmo método geofísico de 

perfilagem em análises distintas, com diferentes enfoques (Ellis & Singer, 2008). 

A caracterização de maciços rochosos, ou mesmo a determinação de parâmetros 

geomecânicos, necessita da utilização de mais de um método geofísico de perfilagem. 

Assim sendo, é preciso garantir que os diferentes métodos possam ser analisados de 

maneira integrada, constituindo um conjunto de dados correlacionáveis. 

5.1. CONTROLE DE QUALIDADE DE DADOS DE PERFILAGEM 

GEOFÍSICA 

Diferentes ferramentas de perfilagem geofísica, de acordo com a propriedade física 

medida, podem ter seus resultados afetados de diferentes maneiras por uma mesma 

feição litológica ou estrutural de um maciço rochoso. 

A validade dos dados afetados pelas diversas feições geológicas presentes em um 

maciço rochoso, está diretamente relacionada com a maneira e a intensidade com que 

uma determinada feição geológica afeta uma medida de propriedade física específica. 

Dessa forma, é necessário quantificar as variações nas medidas de propriedades físicas 

decorrentes de variações na estrutura e composição do maciço rochoso, diferenciando 

medidas que se referem a fatores geológicos de outras que se referem a interferências de 

naturezas distintas, de modo a segregar os dados válidos, dos não válidos para fins de 

análise integrada. 
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Neste aspecto, deve-se considerar que a utilidade de um conjunto ou intervalo de dados 

para uma análise de exploração mineral, não necessariamente corresponde ao mesmo 

conjunto ou intervalo, para a determinação de parâmetros geomecânicos em maciços 

rochosos e vice-versa. 

Além disso, a utilidade de um conjunto de dados para uma análise isolada, não 

necessariamente valida o mesmo conjunto de dados para uma análise integrada com 

outros métodos. 

A densidade e a velocidade de propagação de ondas acústicas, por estarem diretamente 

relacionadas com módulos elásticos, constituem um conjunto de dados crítico na 

determinação de parâmetros geomecânicos em maciços rochosos (White, 1983). 

Medidas de densidade têm seu controle de qualidade baseado na escolha da fonte de 

emissão de raios gama, e na identificação de medidas de densidade afetadas por 

desmoronamentos nas paredes dos furos de sondagem, além de artefatos de origem 

eletrônica e matemática conforme discutido no Capítulo 3 deste trabalho. 

A Figura 5.1 mostra um exemplo de dados de perfilagem gama-gama afetados por 

desmoronamento nas paredes de um furo de sondagem. 

 

Figura 5.1: Log de perfilagem gama-gama evidenciando: 1 - Baixa densidade ocasionada por 
desmoronamento da parede do furo; e 2 - Baixa densidade ocasionada por mudança de litotipo. 

No exemplo da Figura 5.1, verifica-se que o arrombamento nas paredes do furo 

mostrado pela ferramenta caliper, com relação ao diâmetro nominal, ocasiona uma 

diminuição nos valores de densidade nos primeiros trinta metros do furo de sondagem. 
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Outra diminuição de densidades, observada em 45 m de profundidade no log da Figura 

5.1, é ocasionada por mudança de litotipo, de itabirito friável para itabirito argiloso. 

Assim, em um mesmo conjunto de dados, observam-se variações com causas estruturais 

e fatores geológicos. Cabe ressaltar que o desmoronamento não deve ser contabilizado 

como feição do maciço pois o mesmo é induzido pela atividade de sondagem com a 

geração de face livre anteriormente inexistente no maciço. 

A diferenciação de medidas que tem significado geológico-geotécnico constitui, 

portanto, a primeira ferramenta de controle de qualidade para dados de perfilagem 

gama-gama. 

No entanto, pode haver artefatos matemáticos ou eletrônicos ocasionados por problemas 

instrumentais, razão pela qual, além do comportamento da curva de densidade, os 

valores absolutos das densidades registradas ao longo do furo também devem ser 

verificados, devendo apresentar valores de densidade aceitáveis para o maciço rochoso 

em questão. 

Em uma bacia sedimentar, composta por uma sucessão de arenitos e folhelhos, por 

exemplo, os valores de densidade não devem alcançar valores superiores a 4.0 g/cm³, o 

que é recorrente em maciços rochosos compostos por materiais ferrosos (Pereira et al. 

2015a). 

Problemas instrumentais podem ainda reportar valores de densidade improváveis para 

qualquer litotipo, razão pela qual, empresas de perfilagem geofísica, usualmente, 

estabelecem um valor limite abaixo da capacidade de registro da ferramenta gama-

gama. 

Com base na definição de uma ferramenta gama-gama padrão, conforme apresentada no 

Capítulo 3, as densidades são lidas idealmente por dois ou mais sensores, sendo 

necessário verificar, como parte do controle de qualidade, se os registros estão coerentes 

para ambas as densidades, ou seja, se há linearidade entre as medidas, o que no caso de 

perfilagem no interior de haste de sondagem, pode ser feito por meio da análise de 

resíduos (Pereira & Carlos, 2015). 

Para a verificação da linearidade entre medidas de densidade, deve-se considerar o 

registro de frequências mais altas na variação de densidades no sensor de espaçamento 
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curto, com relação ao de espaçamento longo, devido à diferença no posicionamento 

entre os sensores e a fonte radioativa.  

Assim, a verificação da linearidade do registro de densidades (diretamente para furos 

abertos e via análise residual para furos com hasteamento), a verificação dos valores 

absolutos de densidade registrados e a variação no diâmetro das paredes do furo 

registradas pela ferramenta caliper com relação ao diâmetro nominal, constituem a 

verificação necessária à utilização de dados de perfilagem gama-gama, conforme 

exemplificado na Figura 5.2. 

 

Figura 5.2: A) Log de perfilagem gama-gama mostrando: I) Zona de arrombamento com variação 
correspondente de densidades; II) Variação de densidades não associada a arrombamentos; B) Controle 

de qualidade de dados de densidade; C) Controle de qualidade de dados de caliper. 

A Figura 5.2 apresenta dados de um furo de sondagem perfilado para o qual as 

densidades mostram variação devida a arrombamentos nas paredes do furo de sondagem 

na porção superior em torno de 10 m de profundidade (Figura 5.2-A-I), e também 

variações ocasionadas por fatores geológicos em torno de 40 m (Figura 5.2-A-II). 
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As densidades observadas ao longo do log (Figura 5.2-A) se referem àquelas registradas 

pelo sensor de espaçamento curto, adotada preferencialmente como padrão quando se 

utiliza fonte de 137Cs em maciços rochosos de densidades máximas altas (acima de 4.0 

g/cm³), porém, o controle de qualidade de dados de densidade gama-gama (Figura 5.2-

B) é feito utilizando dados registrados por ambos os sensores (Pereira & Carlos, 2015). 

No gráfico da Figura 5.2-B, verificam-se dois conjuntos de dados com correlações 

diferentes, sendo que as densidades válidas apresentam coeficiente de correlação de 

R²=0.85, enquanto as densidades não válidas apresentam coeficiente de correlação de 

R²=0.5. 

O critério de linearidade entre medidas de densidade pode ser tão exigente quanto se 

deseje, porém, variações com diferenças da ordem da variação natural da densidade 

observada em um mesmo litotipo, por um único sensor, idealmente devem ser tratadas 

como aceitáveis, pois refletem as variações de densidade presentes no maciço, devidas a 

fatores geológicos. 

Dessa forma, o critério de linearidade é definido para cada área, tendo como parâmetro 

os próprios resultados das medidas de densidade da área. 

Adotar um critério muito permissivo acarreta inconsistências nas medidas de densidades 

válidas, ocasionadas pela inclusão de dados resultantes de fatores operacionais, que não 

refletem as características físicas do maciço rochoso. 

Por outro lado, um critério muito restritivo acarreta o descarte de dados válidos, cuja 

omissão leva a uma determinação equivocada das características do maciço por deixar 

de contabilizar algumas feições geológicas que tenham influência direta nos valores de 

densidade do maciço rochoso. 

Maciços rochosos fraturados ou com incidência de rochas friáveis, impõem uma 

dificuldade natural à determinação de parâmetros geomecânicos via metodologias 

convencionais que dependam de ensaios em amostras de rocha intacta, por conta da 

ausência, ou pouca disponibilidade de intervalos de rocha maciça para obtenção de 

amostras. 

Métodos geofísicos de perfilagem, por outro lado, não estão sujeitos a tais restrições, 

pois não guardam dependência com a compacidade da rocha, muito embora registrem 
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variações de compacidade e, em casos extremos como arrombamentos nas paredes dos 

furos de sondagem, possam ter suas medidas comprometidas, especialmente as de 

densidade gama-gama (Pereira & Carlos, 2015). 

Assim, parâmetros geomecânicos podem ser definidos por meio de perfilagem 

geofísica, tanto para intervalos de rochas compactas, como para intervalos de rochas 

friáveis, alteradas ou fraturadas, desde que não haja comprometimento das medidas por 

arrombamento das paredes dos furos de sondagem. Para tanto, é necessário que haja um 

controle da influência da rugosidade das paredes dos furos de sondagem nas medidas de 

propriedades físicas ao longo dos mesmos. 

O que pode ser feito estabelecendo um limite para variações em medidas de densidade 

gama-gama, ou de velocidade de propagação de ondas acústicas, induzidas por 

variações observadas nas paredes dos furos de sondagem. Os critérios de restrição 

podem variar conforme os objetivos do estudo, sendo uma boa prática utilizar medidas 

cuja variação é da mesma ordem daquela observada para intervalos de rocha compacta, 

ou seja, da mesma ordem das variações de origem geológica. 

A perfilagem gama-gama registra densidades afetadas por descontinuidades diversas, 

contabilizando a contribuição dos intervalos friáveis, ou fraturados para a caracterização 

do maciço, sendo um bom indicativo dos intervalos válidos, uma vez que não tem total 

dependência com o acoplamento da ferramenta às paredes do furo como é o caso da 

perfilagem sônica. 

Além disso, para um diagnóstico mais assertivo, a contribuição das descontinuidades 

nas medidas de densidade e de velocidade de propagação de ondas acústicas deve ser 

contabilizado, não podendo ser simplesmente eliminado para não superestimar a 

qualidade do maciço rochoso, desde que tais medidas tenham significado geológico. 

Tal procedimento pode ser feito utilizando-se o gráfico da Figura 5.2-C, que mostra a 

relação dos diâmetros observados ao longo de um furo de sondagem com o diâmetro 

nominal do furo, separando os intervalos válidos segundo um critério de validação 

definido para cada maciço rochoso, de acordo com suas características estruturais. 

Uma vez definidos os valores de corte para as diferenças de densidade entre sensor 

curto e longo, e separados os intervalos válidos ao longo do furo de sondagem, procede-

se à integração dos dados adquiridos nos intervalos válidos de perfilagem. 



76 
 

5.2. INTEGRAÇÃO DE DADOS DE PERFILAGEM GEOFÍSICA 

MULTIFERRAMENTAS 

Um parâmetro crítico na integração de dados de perfilagem geofísica é o controle da 

profundidade das ferramentas de perfilagem. 

Tal controle é feito basicamente pela relação de tração e consequente deformação do 

cabo de perfilagem, tanto pela carga imposta pela ferramenta de perfilagem, como 

também pelo peso próprio do cabo conforme aumenta a profundidade. 

No entanto, a presença de fluidos de perfuração pode ocasionar um efeito de sucção da 

ferramenta de perfilagem, fazendo com que a tração no cabo sofra um incremento em 

alguns pontos, não sendo necessariamente os mesmos pontos, ou apresentando a mesma 

intensidade para as diferentes corridas de ferramentas de perfilagem em um mesmo 

furo. 

Para um ponto de um furo de sondagem onde ocorre o efeito sucção, parte do material 

resultante da mistura do fluido de perfuração com as paredes do furo de sondagem, 

denominada mudcake, é removida, modificando a intensidade do efeito sucção naquele 

ponto para a subsequente passagem de outra ferramenta de perfilagem, ou mesmo 

removendo o efeito naquele ponto. 

Da mesma forma, uma ferramenta mais longa terá mais superfície de contato que uma 

ferramenta mais curta, o que fará com que o atrito, e, portanto, a intensidade do efeito 

sucção, seja diferente para diferentes ferramentas, mesmo em pontos onde o efeito se 

conserve.  

Além dos incrementos de tração no cabo, podem também ocorrer alívios, promovidos 

por arrombamentos nas paredes dos furos, e para os quais uma ferramenta menor sofrerá 

um alívio maior que uma ferramenta de maior tamanho, uma vez que a porcentagem da 

superfície sem contato com as paredes dos furos será diferente para diferentes tamanhos 

de ferramenta. 

Para identificar e corrigir eventuais variações no posicionamento vertical das medidas 

de propriedades físicas ao longo de um furo de sondagem, utiliza-se a característica das 

rochas de manter sua radioatividade natural em intervalos de tempo muito menores que 
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os tempos de meia vida de alguns isótopos abundantes e detectáveis (Telford et al., 

1990). 

Como medida de controle, todas as ferramentas de perfilagem geofísica dispõe, além do 

sistema de aquisição principal, seja ele sônico, nuclear ou eletromagnético, um sensor 

gama natural para registro da radioatividade natural das rochas ao longo dos furos de 

sondagem. 

Considerando que a radioatividade natural da rocha não muda durante o tempo de 

aquisição, registram-se as variações na radioatividade em função da profundidade e 

posteriormente se sobrepõe as contagens com o devido ajuste, de forma a produzir o 

menor resíduo da subtração das contagens ao longo de toda a extensão dos furos de 

sondagem conforme exemplificado na Figura 5.3. 

 

Figura 5.3: A) Ajustes de dados de perfilagem gama natural próximos com relação a uma referência 
comum; B) Resíduos totais sobrepostos; C) Média residual por grupo de dados para cada ajuste. 
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Com base nos gráficos da Figura 5.3-A é possível verificar, pela tendência geral das 

curvas, a proximidade entre os ajustes, não sendo viável definir o melhor ajuste com 

base apenas em observação direta, o que requer uma análise numérica dos conjuntos de 

dados definidos para cada ajuste. 

Na Figura 5.3-B, no entanto, é possível constatar que os resíduos gerados a partir do 

ajuste 4 são aparentemente menores que os resíduos do ajuste 1. 

Tal constatação não pode ser assumida como verdade pois não é evidente nos baixos 

valores de resíduos. 

Calculando-se a média residual para os diferentes ajustes (Figura 5.3-C), é possível 

definir qual o melhor ajuste dentre os grupos disponíveis. 

Embora o gráfico da Figura 5.3-B sugira que o melhor ajuste é o ajuste 4, a análise das 

médias residuais da Figura 5.3-C mostra que, para o conjunto de dados observado, o 

melhor ajuste é o ajuste 3. 

O ajuste 3 está muito mais próximo dos valores da curva de referência que os demais, 

sendo, portanto, a melhor escolha para posicionamento dos dados adquiridos pela 

ferramenta em questão. 

Considerando que a rocha não sofre variação significativa nos valores de emissão de 

partículas gama no tempo de uma campanha de perfilagem geofísica, espera-se que haja 

um ajuste para o qual os resíduos sejam zero, ou seja, a sobreposição exata das 

profundidades para duas corridas de ferramenta de perfilagem diferentes. 

Tal situação é improvável porque, durante a decida ou subida da ferramenta, 

especialmente em furos sub-verticais, a face de contato da ferramenta varia ao longo do 

furo de sondagem, ou seja, em um determinado ponto do furo, de profundidade 

definida, uma ferramenta de perfilagem pode estar em contato, por exemplo, com a 

parede norte do furo, e outra com a parede nordeste, o que gerará diferenças de 

contagem para uma fonte natural de raios gama localizada na direção radial da parede 

noroeste do furo. 

A Figura 5.4 mostra um exemplo esquemático da deriva de direção do sensor na parede 

do furo de sondagem, considerando uma variação angular com relação ao eixo de centro 

da ferramenta de perfilagem. 
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Figura 5.4: A) Ferramenta com sensor próximo a fonte gama natural; B) Corte em planta exemplificando 
fonte gama natural a noroeste e sensor a norte; C) Ferramenta com sensor oposto a fonte gama natural; D) 

Corte em planta exemplificando fonte gama natural a noroeste e sensor a nordeste. 

No exemplo esquemático da Figura 5.4-A, a fonte natural de radiação gama está 

localizada nas proximidades de um furo de sondagem, fazendo com que o sensor 

registre uma contagem gama maior que a registrada no sensor da Figura 5.4-C. 

Isso se deve ao fato de que na primeira situação, o sensor gama natural da ferramenta de 

perfilagem está orientado em direção mais próxima da direção radial da fonte (Figura 

5.4-B) que o sensor da ferramenta na segunda situação (Figura 5.4-D). 

Considerando todos aos graus de liberdade da ferramenta de perfilagem geofísica no 

interior do furo de sondagem, a probabilidade de que duas corridas com diferentes 

ferramentas de perfilagem geofísica sigam a mesma orientação ao longo de todo o furo 

de sondagem é baixa. 

No entano, os dados apresentados na Figura 5.3 mostram que variações de 

radioatividade natural para diferentes litotipos são de ordem muito maior que a 

diferença verificada para a deriva da direção do sensor em uma mesma profundidade, ou 

seja, as variações laterais são desprezíveis no contexto da perfilagem geofísica. 

 Além disso, a variação das contagens decai exponencialmente com a distância (Evans, 

1967), sendo inclusive um filtro amplamente utilizado em radioproteção (Blatt & 

Weisskopf, 1979). 
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No exemplo da Figura 5.3, o conjunto de dados apresentado se refere a dois conjuntos 

de dados adquiridos em um mesmo furo de sondagem por duas ferramentas diferentes, 

sendo a primeira utilizada como referência, e a segunda ajustada para se sobrepor a esta. 

O critério para a seleção do conjunto de dados de referência é, inicialmente, a 

ferramenta que apresentou maior regularidade na velocidade de subida, sendo a 

diferença entre o ajuste que considera a menor média residual e a maior, da ordem de 

centímetros até uma dezena de centímetros. 

Como forma de verificação adicional da correspondência entre dados de medida de 

propriedade física diferente, pode-se utilizar a análise das repostas dos diferentes 

sensores às feições características de um macio rochoso. 

Uma abordagem básica consiste em verificar se cada sensor de um levantamento 

multiferramentas registra, para cada uma das feições geológicas tais como 

descontinuidades ou intervalos de rocha contínua, o comportamento esperado. 

Para rochas compactas, espera-se densidades mais altas, podendo a susceptibilidade 

magnética ser baixa ou alta de acordo com o conteúdo metálico ferromagnético e caliper 

com pouca variação, além de baixos valores de contagem gama natural. 

Conforme aumenta o grau de fraturamento da rocha compacta, aumentam as contagens 

gama natural, e diminuem os valores de densidade. 

Descontinuidades preenchidas apresentam maiores densidades associadas a maiores 

contagens gama natural, em contraste com as descontinuidades não preenchidas que 

associam baixas densidades a altas contagens. 

Contatos entre intervalos de rochas podem gerar perturbações sutis na susceptibilidade 

magnética caso o conteúdo ferromagnético entre os litotipos seja baixo, ou perturbações 

mais importantes para alto contraste de susceptibilidade magnética, função da 

composição mineralógica da rocha, gerando perturbações importantes na densidade. 

Um exemplo de verificação do comportamento dos registros geofísicos, gama natural, 

susceptibilidade magnética, densidade, caliper e imageamento ótico, em função das 

feições características da rocha ao longo do furo de sondagem é mostrado no log da 

Figura 5.5. 
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Figura 5.5: Log de perfilagem geofísica mostrando I - Contato litológico; II - Passagem de rocha 
compacta contínua associada a um alto de susceptibilidade magnética (coluna Mag Sus); e III) Passagem 

de rocha compacta fraturada. 

É possível observar no log da Figura 5.5, na profundidade de 115 m (Figura 5.5-I) uma 

variação importante nos valores de densidade, associada a uma variação pontual de 

baixa intensidade nos valores de susceptibilidade magnética, relacionadas a um contato 

litológico verificado nas imagens OTV. 

No mesmo log, em 145 m (Figura 5.5-II), ocorre um aumento nos valores médios de 

densidade associado a uma baixa contagem gama natural. Valores de susceptibilidade 

magnética anômalos indicam diferença na composição do intervalo, composto por uma 

passagem de rocha contínua conforme observado nas imagens OTV e log de 

descontinuidades. 

Em 195 m (Figura 5.5-III) ocorre um aumento nos valores de densidade associado a um 

aumento coincidente nos valores de contagem gama natural, caracterizando uma zona 

de rocha compacta fraturada com descontinuidades preenchidas, descritas como 

lineamentos em cor cinza no log de descontinuidades. 

A Figura 5.5 constitui um exemplo de verificação da correspondência entre 

metodologias em um levantamento geofísico de perfilagem multiferramentas, 

relacionando feições geológicas com registro de propriedades físicas ao longo de um 

furo de sondagem. 
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5.3. BASE DE DADOS 

A determinação de parâmetros geomecânicos em maciços rochosos, objeto desse 

trabalho, usualmente requer a obtenção de amostras para ensaios laboratoriais que visam 

medir os módulos elásticos da rocha (Hudson & Harrison, 1997). 

Como forma de atribuir representatividade ao conjunto de dados utilizado nas análises 

dos intervalos de rocha intacta e descontinuidades, utilizam-se dois princípios básicos: 

quantidade de amostras e distribuição espacial das mesmas. 

Considerando a caracterização de maciços rochosos para a implantação de obras civis, 

tais como túneis e fundações profundas, é necessário que a distribuição das amostras 

seja abrangente englobando, sobretudo, o interior do maciço rochoso. 

Sondagens geotécnicas constituem uma ferramenta indispensável na caracterização de 

maciços rochosos, pois permitem o acesso ao interior dos maciços rochosos, muito 

embora apresente incertezas inerentes ao método, além do custo associado ao 

adensamento da malha de sondagem. 

Considerando um furo de sondagem bem amostrado, caso se disponha de intervalos 

contínuos de rocha intacta, o mesmo fornecerá uma quantidade de dados da ordem de 

algumas dezenas de dados a cada centena de metros perfurados. 

Caso o maciço rochoso se apresente extremamente fraturado, essa razão diminui, 

dificultando a determinação dos módulos elásticos. 

Com o emprego de métodos geofísicos de perfilagem, é possível coletar em tempo 

operacional de execução, ou seja, em intervalos de tempo restritos a uma fração do 

tempo dedicado à perfuração, uma coleta de dados centimétrica, fornecendo 

aproximadamente 10.000 (dez mil) dados por metodologia a cada centena de metros 

perfurados. 

Uma vez que a medida é tomada in situ, não dependendo de amostras, o grau de 

fraturamento do maciço, desde que preservadas as paredes do furo de sondagem, não 

constituem fator limitante para a aquisição dos dados. 

Para efeito comparativo, o conjunto de dados utilizado no contexto desse trabalho é 

composto por dados obtidos por perfilagem geofísica (Anexo I) como densidade e 
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velocidade de propagação de ondas acústicas, e outros obtidos por meios convencionais, 

como ensaios de compressão uniaxial (Anexo II). 

Como elo comparativo entre os valores obtidos por cada metodologia, utiliza-se dados 

de scanner petrofísico (Anexo III) em testemunhos de sondagem e valores de 

propriedades físicas obtidos em intervalos de rocha intacta ao longo dos furos de 

sondagem. 

A base de dados é composta por 22 (vinte e dois) furos de sondagem distribuídos em 

cinco maciços rochosos com diferentes características geomecânicas, nomeados de A a 

E, sendo dois dos furos de sondagem, gêmeos. 

À exceção do furo gêmeo destinado à coleta de amostras para obtenção de módulos 

elásticos por meio de ensaios de compressão uniaxial e propriedades físicas adquiridas 

em scanner petrofísico, todos os demais possuem dados de perfilagem geofísica. 

Os dados de perfilagem geofísica compreendem medidas de densidade gama-gama, 

velocidade de propagação de ondas P e S, imageamento ótico e imageamento acústico, 

além de dados auxiliares como caliper (diâmetro interno do furo), e radioatividade 

natural. 

Além disso, os furos dispõem de descrições geológicas dos testemunhos de sondagem 

em bancada, e determinação direta do RQD ao longo dos testemunhos. 

Tanto a descrição geológica como a determinação do RQD foi feita considerando o 

fluxo de trabalho padrão da unidade, não sendo realizadas descrições ou determinações 

de RQD diferenciadas para fins deste trabalho. 

A maior parte dos furos se localiza no maciço A, na mina de Brucutu, no qual se dá a 

análise integrada das perfilagens geofísicas. 

Dados sobre feições características não encontradas no maciço rochoso A, foram 

obtidas em outros maciços, complementando as análises aplicadas a este, permitindo 

uma análise abrangente, contemplando configurações geotécnicas distintas. 

Os dados obtidos de perfilagem geofísica, escaneamento petrofísico, ensaios e 

observação direta estão distribuídos conforme Tabela 5.1. 
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Tabela 5.1: Base de dados. 

 

A execução de furos gêmeos obedece a um critério de coincidência através do qual a 

variação angular ao longo de todo o furo deve gerar separação entre os furos, menor que 

o suporte da medida, ou seja, a distância vertical adotada como intervalo entre medidas 

de posição ao longo do furo de sondagem, neste caso 3 metros, conforme gráfico da 

Figura 5.6. 

 

Figura 5.6: Variação angular de mergulho e azimute ao longo dos furos gêmeos A1/A1'. 

Furo
Maciço 

Rochoso

Densidade 

(m)
FWS (m) OTV (m) ATV (m)

Densidade 

Scanner 

(amostras)

Vp Scanner 

(amostras)

UCS 

(amostras)
RQD (m)

Descrição 

Geológica

A#01 Brucutu 198.80 194.70 0.00 177.50 0.00 0.00 0.00 200.20 200.20

A#01' Brucutu 0.00 0.00 0.00 0.00 38.00 13.00 28.00 213.60 213.60

A#02 Brucutu 128.50 0.00 107.00 0.00 0.00 0.00 0.00 230.05 230.05

A#03 Brucutu 81.00 0.00 82.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.10 250.10

A#04 Brucutu 23.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 217.35 217.35

A#05 Brucutu 217.00 138.00 0.00 138.00 0.00 0.00 0.00 235.80 235.80

A#06 Brucutu 214.00 0.00 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 230.00 230.00

A#07 Brucutu 95.00 36.00 0.00 71.00 0.00 0.00 0.00 96.25 96.25

A#08 Brucutu 198.00 23.00 41.00 23.00 0.00 0.00 0.00 201.10 201.10

A#09 Brucutu 214.00 0.00 70.00 117.00 0.00 0.00 0.00 214.65 214.65

A#10 Brucutu 110.00 25.00 70.00 48.00 0.00 0.00 0.00 160.67 160.67

A#12 Brucutu 62.00 43.00 19.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65.70 65.70

B#01 Alegria 256.00 147.00 172.00 147.00 0.00 0.00 0.00 320.05 320.05

B#02 Alegria 198.00 0.00 93.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.50 200.50

B#03 Alegria 234.00 0.00 145.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.10 250.10

B#04 Alegria 88.00 0.00 148.00 0.00 0.00 0.00 0.00 267.90 267.90

C#01 Timbopeba 555.00 199.00 0.00 190.00 0.00 0.00 0.00 655.85 655.85

D#01 S11C 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 244.10 244.10

E#01 S11D 0.00 0.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 284.20 284.20

E#02 S11D 0.00 0.00 11.00 68.00 0.00 0.00 0.00 518.30 518.30

E#03 S11D 342.00 0.00 0.00 360.00 0.00 0.00 0.00 424.75 424.75

E#04 S11D 0.00 0.00 101.00 110.00 0.00 0.00 0.00 270.40 270.40

3214.30 805.70 1279.00 1449.50 38.00 13.00 28.00 5751.62 5751.62Total
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A distância horizontal entre pontos de mesma profundidade correspondente à variação 

angular verificada ao longo dos furos gêmeos A1/A1’ (Figura 5.6) se apresenta, em 

função do suporte, com uma variação média de 10% conforme gráfico da Figura 5.7. 

 

Figura 5.7: Variação percentual de distância entre os furos A1 e A1' com relação ao suporte de 3 metros. 

Os ensaios de compressão uniaxial forneceram módulos elásticos para vinte das vinte e 

oito amostras do Furo A1’ ensaiadas. Os módulos foram obtidos das curvas de tensão-

deformação, considerando descarregamentos em diferentes pontos da curva. As 

amostras que apresentaram ruptura na preparação, ou já estavam comprometidas por 

conta do transporte, ou romperam nas descontinuidades no início do carregamento não 

tiveram valores registrados. 

Medidas de velocidade de propagação de onda acústica foram obtidas em treze amostras 

do furo A1’, e medidas de densidade foram obtidas em vinte e oito amostras do mesmo 

furo, utilizando scanner petrofísico, compondo uma base de dados de módulos elásticos 

medidos em amostras de rocha intacta por métodos geofísicos. 

A base de dados pode ser agrupada de acordo com o tipo de medida a partir da qual se 

obtém os módulos elásticos, resultando três grupos principais: 

• Medidas in situ utilizando métodos geofísicos (perfilagem geofísica); 

• Medidas em amostras utilizando métodos convencionais (ensaios/observação 

direta); 

• Medidas em amostras utilizando métodos geofísicos (scanner petrofísico). 
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Dessa forma, é possível correlacionar os módulos elásticos obtidos através das 

diferentes metodologias (geofísica/ ensaios), nas diferentes configurações (maciço 

rochoso/ amostras). 

Os dados são também analisados do ponto de vista do contexto geológico de cada 

maciço, observando-se a existência de eventuais inconsistências nos resultados. 

5.4. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

A determinação de parâmetros geomecânicos em maciços rochosos utilizando 

perfilagem geofísica segue a seguinte sequência lógica: 

• Aquisição de dados de perfilagem geofísica; 

• Controle de qualidade de dados de perfilagem geofísica; 

• Obtenção dos Parâmetros Geomecânicos; 

• Verificação dos Parâmetros Geomecânicos. 

A aquisição de dados de perfilagem geofísica consiste da obtenção das propriedades 

físicas do maciço rochoso ao longo de um furo de sondagem, seja este geotécnico ou 

exploratório. 

A operação de perfilagem geofísica emprega Unidades Móveis de Perfilagem (UMP), 

montadas sobre veículos automotores, que percorrem a malha de sondagem que recobre 

um maciço rochoso, coletando os dados com sondas específicas para cada propriedade 

física que se deseja medir. 

Os dados são visualizados em tempo real nas UMP, possibilitando que um dado 

inconsistente, ou afetado por um incidente ocorrido em campo, possa ser eliminado e a 

tomada de dados refeita no mesmo momento. Tal procedimento constitui uma primeira 

etapa de verificação e controle da qualidade dos dados adquiridos. 

A sequência de aquisição de dados também obedece a uma sequência lógica, tendo 

como diretrizes a segurança nas operações e o estabelecimento de um parâmetro de 

correlação entre as diferentes medidas de propriedade física. 

A segurança nas operações se refere, principalmente, à prevenção de sinistro com 

ferramentas de perfilagem geofísica, ou seja, o aprisionamento de uma ferramenta de 
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perfilagem em um furo de sondagem, principalmente ferramentas de densidade que 

empregam fontes radioativas. 

O risco é maior em áreas com restrição ambiental, ou em maciços com níveis de 

licenciamento que não permitem intervenções que não sejam de caracterização 

geotécnica ou pesquisa. Em mineração, por exemplo, quando o alvará é de pesquisa e 

ainda não existe licença de operação, um sinistro com fonte radioativa pode gerar 

sanções ambientais. 

Mesmo no caso onde há licença de operação, não é possível proceder ao abandono da 

fonte radioativa (CNEN, 2014), pois o avanço da lavra poderá alcançar o local de 

abandono, sendo imprescindível o procedimento de resgate da ferramenta (Degeare, 

2015). 

Para mitigar os riscos de sinistro com ferramentas de perfilagem, recomenda-se a 

utilização de uma ferramenta do tipo “dummy”, ou seja, uma ferramenta inerte 

concebida para verificação da penetrabilidade do furo de sondagem. 

Quanto à correlação entre as medidas das diferentes propriedades físicas, para 

estabelecer um parâmetro de verificação, utiliza-se uma ferramenta gama natural/caliper 

subsequentemente à corrida da ferramenta “dummy”. 

A razão para isso é que as primeiras corridas têm melhores condições de verificação do 

posicionamento da ferramenta por contar com o furo melhor preservado, permitindo 

fazer uma tomada de dados cuidadosa de radioatividade natural do maciço rochoso ao 

longo do furo de sondagem, que será definida como padrão para verificação das 

medidas de gama natural das demais ferramentas, corrigindo eventuais problemas de 

posicionamento. 

Adicionalmente, a ferramenta caliper, de menor custo, permite verificar as condições 

das paredes dos furos de sondagem, e decidir pela continuidade da tomada de dados, 

antes de correr as demais ferramentas. 

Caso um furo de sondagem esteja comprometido, mesmo passando a ferramenta 

“dummy” por toda sua extensão, a ferramenta caliper permite detectar eventuais 

condições de risco. 
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Subsequentemente à corrida da ferramenta gama natural/caliper, procede-se à tomada de 

dados com as demais ferramentas selecionadas de acordo com a finalidade da 

perfilagem, no caso da caracterização de maciços rochosos: densidade, full wave sonic, 

OTV/ATV, não necessariamente nesta ordem. 

Assim, a aquisição dos dados de perfilagem geofísica para determinação de parâmetros 

geomecânicos considera os aspectos referentes à segurança das operações e correlação 

de dados, e segue a seguinte sequência lógica: 

• Corrida da ferramenta “dummy”; 

• Corrida da ferramenta gama natural/caliper; 

• Corrida das demais ferramentas; 

Este procedimento não é necessário quando a perfilagem se dá no interior de hastes de 

sondagem, observado o fato de que a perfilagem OTV/ATV não é possível nessa 

configuração, e a perfilagem full wave sonic não é recomendável por não dispor de um 

procedimento de correção que possa ser empregado em condições não controladas e 

gerar, assim, muitas incertezas nas medidas. 

Uma vez adquiridos os dados de perfilagem geofísica em um furo de sondagem, o 

conjunto de dados é submetido a um controle de qualidade. 

Mesmo que os dados tenham sido adquiridos a contento, passando pela verificação 

inicial in situ, os dados podem conter problemas referentes às condições das paredes dos 

furos de sondagem. 

Por esse motivo, utiliza-se o procedimento de verificação dos intervalos de dados 

válidos de perfilagem gama-gama (Pereira & Carlos, 2015), e a verificação dos dados 

obtidos das ferramentas full wave sonic e OTV/ATV. 

Considerando que os módulos elásticos são função da densidade e das velocidades de 

propagação de ondas acústicas em maciços rochosos, intervalos de dados de perfilagem 

gama-gama invalidados pode inutilizar, para fins da determinação de parâmetros 

geomecânicos, intervalos equivalentes de perfilagem full wave sonic, mesmo quando 

válidos. 

A obtenção dos parâmetros geomecânicos contempla a determinação dos módulos 

elásticos que variam ao longo do furo de sondagem e o registro da presença e das 
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condições de abertura e preenchimento das descontinuidades ao longo do furo por meio 

do imageamento das paredes dos furos. 

Os módulos elásticos são determinados através das equações de White (1983), 

utilizando dados de densidade gama-gama, e velocidades de ondas P e S. 

A caracterização das descontinuidades é realizada utilizando-se imageamento ótico e 

acústico ao longo dos furos. 

Os métodos, acústico e ótico de imageamento, são complementares, sendo que, no caso 

do imageamento acústico existe dependência com a presença de água no interior do 

maciço em tal quantidade suficiente para o preenchimento do furo de sondagem. 

Por conta do princípio físico empregado no imageamento acústico (Kinsler & Frey, 

1961), o mesmo fornece indicativos sobre a compacidade da rocha, não observáveis no 

imageamento ótico. 

Por meio de uma análise espectral, é possível para ambos os levantamentos, quantificar 

e classificar as descontinuidades com relação à sua abertura e preenchimento, reunindo 

um conjunto de dados suficiente para caracterizar o maciço em termos de sua estrutura e 

descontinuidades. 

Depois de determinados os parâmetros geomecânicos, os mesmos são submetidos a uma 

análise qualitativa, que correlaciona os mesmos com o contexto geológico observado 

para o maciço rochoso em questão, com o objetivo de detectar e eliminar eventuais 

inconsistências nos resultados da perfilagem geofísica, tais como azimutes e mergulhos 

das descontinuidades opostos ou discordantes com os observados diretamente no 

maciço e deslocamento de litotipos entre metodologias diferentes ao longo dos perfis 

geofísicos. 

Os resultados obtidos no contexto desse trabalho passam ainda por uma análise 

comparativa com dados de ensaios em amostras de rocha. Os valores dos parâmetros 

geomecânicos obtidos da perfilagem geofísica são comparados com aqueles obtidos de 

ensaios de compressão uniaxial em amostra de rocha intacta, com vistas aos potenciais 

ganhos da tomada de medidas in situ com relação a medidas remotas. 

Paralelamente, utilizam se dados de scanner petrofísico para verificar a aderência de 

dados obtidos de métodos geofísicos e ensaios de compressão uniaxial, ambos em 
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amostras de rocha intacta, e entre os quais se espera maior aderência quando 

comparados com os dados obtidos diretamente no maciço rochoso. 

A Figura 5.8 mostra uma representação geral do fluxo de aquisição, processamento e 

análises de parâmetros geomecânicos. 

Análise Comparativa

Processamento

Processamento

Processamento

Análise Comparativa

Parâmetros geomecânicos:

- Módulos elásticos.

Parâmetros geomecânicos:

- Módulos elásticos.

Parâmetros geomecânicos:

- Módulos elásticos;
- Condições das descontinuidades.

Escaneamento Petrofísico:

- densidade;
- velocidade de ondas acústicas;

Perfilagem geofísica:

- densidade;
- velocidade de ondas acústicas;
- imageamento ótico e acústico.

Ensaios de Compressão Uniaxial:

- resistência à compressão;
- deformação.

- Dados obtidos de ensaios (rocha intacta) - Dados obtidos  (maciço rochoso)in situ

 

Figura 5.8: Fluxo de aquisição processamento e análises de parâmetros geomecânicos. 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados da aplicação de perfilagem geofísica em furos de sondagem estão 

divididos em contatos litológicos, descontinuidades, RQD e parâmetros elásticos, 

permitindo verificar a aplicabilidade e as potencialidades da perfilagem geofísica em 

cada um desses parâmetros, bem como uma análise integrada do conjunto de parâmetros 

geomecânicos medidos. 

6.1. CONTATOS LITOLÓGICOS 

A calibração dos contatos litológicos utiliza, principalmente, os logs de gama natural e 

densidade gama-gama, e perfazem 95,9 m de discordâncias nos contatos verificados in 

situ com relação aos estabelecidos pela descrição geológica em testemunhos de 

sondagem, em um total de 3.533,3 m de furos perfilados com densidade gama-gama. 

Considerando a utilização da descrição geológica em exploração mineral, muitas das 

discordâncias encontradas no conjunto de dados dos maciços estudados, se devem ao 

fato de haver uma medida de intervalo mínimo, para o qual não se considera litotipos 

cuja continuidade seja menor que esse intervalo. 

Para o caso específico dos maciços estudados, observa-se uma medida de corte de 1,5 

m, abaixo da qual um intervalo é desconsiderado e diluído nos litotipos subjacentes e/ou 

sobrejacentes. 

Nos casos em que a rocha assimilada ocasiona baixa recuperação, pode haver 

preenchimento do intervalo pelo litotipo subjacente ou sobrejacente, conforme mostra o 

log da Figura 6.1. 

Verifica-se no perfil da Figura 6.1 que o intervalo de baixa recuperação, descrito como 

sendo inferior a um metro, se refere à outra rocha não descrita, verificada pela 

perfilagem gama-gama como um aumento da amplitude de variação nos valores de 

densidade, bem como uma diminuição gradativa da densidade do topo para a base da 

camada, apresentando espessura superior a dois metros, conforme verificado, também, 

no log gama natural. Neste caso, a rocha subjacente, na descrição geológica, ocupa parte 

do intervalo do litotipo de baixa recuperação. 
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Figura 6.1: Perfil geofísico com intervalo litológico ocasionando baixa recuperação em 44 metros. Furo 
A#02. 

O mesmo ocorre para porções do maciço rochoso onde há uma diferença de textura ou 

estrutura da rocha não descrita, ou não recuperada, com relação às rochas adjacentes, 

podendo haver apenas deslocamento do intervalo não recuperado, caso no qual a 

perfilagem gama-gama é utilizada apenas para calibrar os contatos, conforme observado 

no log da Figura 6.2. 

 

Figura 6.2:  Perfil geofísico com intervalo litológico ocasionando baixa recuperação e deslocamento do 
intervalo não recuperado em 109.7 m. Furo A#06. 
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Considerando que a descrição litológica, no contexto da mineração, está focada na 

composição mineralógica de cada intervalo, não são registradas diferenças estruturais, 

evidenciadas por variações nos valores de densidade restritos a intervalos específicos do 

furo de sondagem. 

Neste caso, o litotipo descrito no perfil da Figura 6.3, também pertencente ao maciço A, 

apresenta camadas de diferentes comportamentos na curva de densidade se alternando, 

para a qual a descrição geológica, no entanto, é indistinta, ocasionando a omissão desta 

informação na descrição geológica. 

 

Figura 6.3: Perfil geofísico mostrando intervalos litológicos distintos descritos como sendo uma única 
litologia entre 4 m e 36 m. Furo A#08. 

As diferenças de densidade verificadas na Figura 6.3, evidenciadas pelo log de 

densidade gama-gama, relevantes no contexto da Mecânica das Rochas, são indicativas 

da variação de compacidade ao longo do intervalo descrito. 

Os intervalos de maior compacidade registrados no log de densidade gama-gama da 

Figura 6.3 podem ser observados na caixa de testemunho (Figura 6.4). 
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Figura 6.4: Testemunhos de sondagem mostrando intervalos de rocha compacta com diferentes graus de 
fraturamento. Furo A#08. 

Muito embora o perfil geofísico da Figura 6.3 indique uma continuidade de material 

compacto de aproximadamente 2 m na profundidade de 20 a 22 m, os testemunhos 

(Figura 6.4) não apresentam continuidade do material compacto superior a 1 m. 

Os intervalos de rocha não recuperados localizados entre duas litologias distintas, 

podem ainda ser interpretados como sendo um contato litológico entre estas, omitindo 

uma característica de interesse, também, no contexto da Geologia de Engenharia, que se 

refere à determinação de topos rochosos para fins de fundação. 

Tanto os contatos litológicos identificados nos maciços estudados, como os intervalos 

de rocha compacta, ambos não constantes da descrição geológica, têm aplicação em 

geotecnia e foram verificados através do emprego da perfilagem geofísica, sendo que 

não se verifica um comportamento preferencial para qualquer dos maciços estudados. 

Os resultados referentes aos intervalos de rocha compacta, assim como os referentes a 

contatos litológicos não consideram fatores humanos e operacionais como as diferenças 

no rigor na descrição geológica para diferentes profissionais, bem como diferenças no 

processo de perfuração, retirada e acondicionamento de testemunhos de sondagem por 

diferentes equipes de perfuração e amostragem. 

Ainda assim, ambas a feições, contatos litológicos e intervalos de rocha compacta, 

foram verificadas nos perfis geofísicos. 

A Figura 6.5, referente a um furo localizado no maciço B, apresenta um intervalo de 

litologia não descrita, ou não recuperada, interpretada como sendo um contato direto 
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entre as litologias adjacentes, evidenciada pelos logs de gama natural e de densidade 

gama-gama. 

 

Figura 6.5: Perfil geofísico mostrando intervalo litológico com propriedades físicas distintas das 
verificadas para as rochas encaixantes, interpretado como contato direto entre rochas adjacentes. Furo 

B#01. 

A baixa recuperação do material testemunhado pode ocasionar isoladamente os 

problemas mostrados nas Figuras 6.1, 6.2 e 6.5, bem como apresentar-se como uma 

composição ou sobreposição dos mesmos. 

No caso da Figura 6.5, é possível verificar um comportamento distinto da densidade 

gama-gama nas profundidades entre de 2.7 m e 4.7 m, e outro, entre 4.7 m e 5.8 m, 

ambos compreendidos no intervalo não descrito, não sendo possível apenas com 

perfilagem gama-gama e gama natural, definir se o intervalo anômalo é caracterizado 

apenas por supressão, ou por supressão e deslocamento. 

Cabe observar, conforme a  Figura 6.5, que a variação nas contagens de radiação gama 

natural se refere à porção superior do intervalo não descrito, compreendido entre 2.7 m 

e 4.7 m. 
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Além da baixa recuperação, outro fator verificado pela perfilagem geofísica, que afeta a 

determinação de contatos litológicos em testemunhos de sondagem é a questão do 

empolamento, através do qual, rochas desagregadas, passam a ocupar um volume maior 

que o ocupado em seu estado inicial compacto. 

Considerando o efeito de empolamento sistemático ao qual estão sujeitos testemunhos 

de sondagem, os intervalos são caracterizados pelo incremento no deslocamento dos 

contatos litológicos com a profundidade, conforme verificado na Figura 6.6. 

 

Figura 6.6: Perfil geofísico mostrando contatos litológicos deslocados em função do empolamento em 
testemunhos de sondagem. Furo A#01. 

Outro resultado associado à aplicação de perfilagem gama-gama na determinação de 

contatos litológicos, é a distinção entre deslocamento de contatos litológicos associados 

ao empolamento do material testemunhado (Figura 6.6) e a fatores operacionais (Figura 

6.7), caso no qual o deslocamento é restrito à litologia suprimida, não se propagando 

para o restante do furo. 
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Figura 6.7: Perfil litológico mostrando diminuição do intervalo de rocha intrusiva com relação às rochas 
encaixantes. Furo B#05. 

Na Figura 6.7, as rochas intrusivas são descritas como tendo uma espessura menor que a 

verificada in situ pela perfilagem geofísica, sugerindo uma supressão de parte destas 

rochas com relação às rochas encaixantes. 

Os resultados mostrados nas Figuras 6.5 e 6.7 se referem, respectivamente, a uma 

supressão total e uma supressão parcial de uma litologia ou domínio estrutural 

evidenciados pelos logs de perfilagem gama-gama. 

Considerando o contexto da mineração, vale ressaltar que ambas as litologias 

preservadas ou aumentadas são consideradas minério, ao passo que a litologia 

parcialmente suprimida na Figura 6.7 é considerada estéril. 

Outro resultado a aplicação de perfilagem gama-gama e gama natural se refere, não 

apenas à determinação de contatos, mas também à determinação de respostas dos 

intervalos de rocha a essas medidas, e é mostrado na Figura 6.8. 
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Figura 6.8: Perfil geofísico dividido em canais com diferentes análises: Litologia e descrição; Litologia 
corrigida; Domínio litológico com características geofísicas distintas; Domínios geomecânicos com 

características comuns. 

A análise referente à correção litológica segue a mesma sequência das demais análises, 

porém, no caso deste resultado especificamente, duas análises adicionais são feitas: a 

primeira diz respeito às características geofísicas que diferem as litologias com base nos 

valores de densidade e gama natura, e a segunda, ao agrupamento das litologias de 

mesma característica. 

Uma abordagem que permite distinguir visualmente litologias de características 

geofísicas diferentes é a utilização de crossplots, que consistem do agrupamento de 

propriedades físicas duas a duas, em gráficos de dispersão X-Y. 
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Uma vez que a rocha fraturada permite percolação de fluidos, e alterações modificam as 

características mineralógicas da rocha, esta divisão, denominada domínio litológico, e 

cuja base está nas características geofísicas, irá diferir da litologia descrita (Figura 6.9-

A), mesmo após os contatos corrigidos. 

Considerando apenas a correção dos contatos litológicos (Figura 6.9-B), não é possível 

observar diferenças nas características geofísicas que diferenciem as rochas do 

intervalo, havendo, porém, uma tendência no comportamento do conjunto. 

 

Figura 6.9: Densidade gama-gama em função da contagem gama natural. A) Litologia descrita; B) 
Litologia corrigida. Furo A#05. 

É possível observar na Figura 6.9 uma tendência dos dados ao agrupamento em ao 

menos dois clusters de densidades e contagens gama natural diferentes, um com 

predomínio de itabiritos, de maior densidade, e outro com predomínio de filitos, de 

menor densidade. 

As medidas de densidade gama-gama e contagem gama natural próximas aos contatos 

litológicos apresentam valores intermediários (Figura 6.8), ocasionando a pouca 

variação observada entre as litologias descritas (Figura 6.9-A) e as litologias corrigidas 

(Figura 6.9-B), para a qual se considera, ainda, o pouco deslocamento entre os contatos 

litológicos verificados na Figura 6.8. 

Separando cada camada independentemente da litologia descrita, é possível observar 

uma tendência ao agrupamento mesmo dentro dos clusters resultando seis grupos 

diferentes enumerados de D1 a D6 (Figura 6.10-A), onde cada cluster se refere ao 
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intervalo de densidade com relação às contagens gama natural para cada litologia 

descrita. 

No entanto, como a análise está limitada por apenas dois métodos de perfilagem: 

densidade gama-gama e contagem gama natural, não é possível distinguir as litologias 

do ponto de vista geomecânico, resultando apenas dois grupos distintos de rocha, G1 e 

G2 com características litogeofísicas diferentes (Figura 6.10-B). 

 

Figura 6.10: Densidade gama-gama em função da contagem gama natural. A) Domínio litogeofísico; B) 
Domínio geomecânico. Furo A#05. 

O grupo G1 apresenta densidades em torno de 2.5 g/cm³ e maior variação nos valores de 

contagem gama natural. O grupo G2 apresenta densidades em torno de 3 g/cm³ e menor 

variação nos valores de contagem gama natural (Figura 6.10-B). 

Considerando que os parâmetros elásticos, e, portanto, as características geomecânicas, 

são função da densidade, e esta também é indicativa da compacidade das rochas, e que a 

variação nas contagens gama natural são indicativas de mudanças de litologia ao longo 

do furo de sondagem, considera-se que os grupos G1 e G2, representados na Figura 

6.10-B, constituem indicativos de diferentes características geomecânicas. 

A alternância entre esses dois grupos pode ser verificada também pela alternância entre 

os valores de densidade gama-gama e contagem gama natural, que se alternam 

inversamente ao longo do perfil apresentado na Figura 6.8, ou seja, a densidade aumenta 

com a diminuição das contagens e vice-versa. 
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Embora apresentem diferenças litológicas, a subdivisão de grupos observada na Figura 

6.10-A não apresenta diferença geofísica importante com relação à subdivisão 

observada na Figura 6.10-B. 

A depender das litologias que se sucedem, a alternância pode estar em apenas uma das 

medidas. Nesse contexto, outro resultado relacionado a contatos litológicos, observado 

através da alternância nos valores de densidade se refere à alternância de intervalos de 

rocha no topo ou na base de camadas espessas. 

Por meio desse fenômeno, uma camada de litologia pouco espessa com a relação à 

rocha subjacente, e próxima do contato com a rocha sobrejacente é substituída pela 

litologia predominante, conforme mostrado na Figura 6.11. 

 

Figura 6.11: Log de perfilagem gama-gama evidenciando efeito de translocação de camada. Furo A#06. 

No caso em que a camada subjacente fosse o topo rochoso, o resultado apresentado na 

Figura 6.11 traz consequências para o dimensionamento de fundações, caso fosse esta 

dimensionada para a camada inferior do intervalo, com base na descrição geológica não 

corrigida. 
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Os resultados da determinação de contatos litológicos, bem como a correção destes são 

feitos para todos os furos de sondagem que contam com log de perfilagem gama-gama e 

são apresentados no ANEXO I. 

6.2. DESCONTINUIDADES 

As descontinuidades presentes no maciço ao longo dos furos de sondagem são 

registradas e caracterizadas pelas ferramentas OTV e ATV. 

Foram registradas 437 descontinuidades não preenchidas espaçadas (com espaçamentos 

maiores que 10 cm), denominadas descontinuidades DC3, 1.057 descontinuidades não 

preenchidas pouco espaçadas (de até 10 cm) ou fechadas denominadas descontinuidades 

DC2, 4.289 descontinuidades parcialmente preenchidas denominadas descontinuidades 

DC1 e 10.175 feições anisotrópicas, tais como juntas ou bandamento, denominadas 

ANS. Para efeito de análise, feições ANS, são agrupadas no tipo 1, e as 

descontinuidades, DC3, DC2 e DC1 no tipo 2. 

Adicionalmente foram analisadas 1480 descontinuidades indistintas, incluindo feições 

para as quais foram consideradas apenas a quantidade, as atitudes e posição ao longo do 

furo de sondagem. Os diferentes tipos de descontinuidades se apresentam em 

proporções distintas para os furos de sondagem conforme descrito na Tabela 6.1. 

Tabela 6.1: Descontinuidades registradas para os furos de sondagem analisados. 

 

Furo ANS DC1 DC2 DC3 IND Total

A#01 2010 245 51 0 0 2306

A#02 0 0 0 0 1037 1037

A#03 0 0 0 0 324 324

A#04 191 1 26 3 0 221

A#05 1367 116 156 3 0 1642

A#06 168 35 1 1 0 205

A#07 265 369 33 4 0 671

A#08 219 66 20 1 0 306

A#09 963 192 30 27 0 1212

A#10 479 108 11 19 0 617

A#11 0 0 0 0 118 118

B#01 450 635 46 44 0 1175

B#02 15 129 8 33 0 185

B#03 263 221 22 31 0 537

B#04 261 168 1 18 0 448

B#05 215 73 79 12 0 379

C#01 824 275 217 48 0 1364

D#01 3 113 3 20 0 139

E#01 221 544 77 61 0 903

E#02 317 181 124 12 1 635

E#03 614 554 54 18 0 1240

E#04 1330 264 98 82 0 1774

Total 10175 4289 1057 437 1480 17438
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Considerando as descontinuidades descritas em termos de seu preenchimento e abertura, 

foi verificado que os diferentes maciços apresentam diferentes comportamentos, sendo 

que os maciços rochosos A, C, e E apresentam similaridade nas proporções dos tipos de 

descontinuidades em concordância com as proporções observadas para o total de 

descontinuidades registradas, conforme mostrado no gráfico da Figura 6.12. 

 

Figura 6.12: Proporção de tipos de descontinuidade registrados para cada maciço rochoso. 

Os maciços B e D apresentam comportamento distinto dos demais, assim como do total 

de descontinuidades registrados, sendo que, para o maciço B foi observada uma redução 

percentual nas descontinuidades não preenchidas fechadas e juntas, e para o maciço D 

um comportamento totalmente anômalo em comparação com os demais maciços. 

O comportamento do maciço A sugere vocação para escavação, já que a proporção de 

descontinuidades é menor, ao passo que o comportamento do maciço D sugere vocação 

para material de empréstimo considerando o maior fraturamento indicado pelas 

descontinuidades DC1. 

Considerando o Furo de referência A#01 do maciço A (Figura 6.13), é possível verificar 

que o mesmo tem aderência com o maciço, sendo representativo deste em termos de 

descontinuidades, e que o comportamento do mesmo se reproduz com a redução do 

conjunto de dados a até 100 registros, valor acima do qual a variação nas proporções de 

cada tipo de descontinuidade é inferior a 5%, passando a um comportamento diferente, 

não representativo do maciço a partir de 50 registros. 

Os registros contabilizados para os maciços C e D estão restritos a um único furo de 

sondagem cada, sendo que, O furo C#01 conta com um total de 1364 registros, e o furo 

D#01 com apenas 139, não sendo, portanto, empregado na caracterização das 

descontinuidades do maciço. 
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Figura 6.13: Reprodutibilidade do comportamento do Furo A#01 em função da redução do número de 
registros ao longo do furo. 

Ainda que o maciço C apresente apenas um furo, é possível verificar a reprodutibilidade 

do comportamento do furo para o limite de 100 registros conforme gráfico da Figura 

6.14. 

  

Figura 6.14: Reprodutibilidade do comportamento do Furo C#01 em função da redução do número de 
registros ao longo do furo. 

Todos os furos estudados têm mais de 100 registros de descontinuidades ou feições 

anisotrópicas. 

Apenas os furos A#11, B#02 e D#01 apresentam menos de 200 registros. 

Para os furos A#02, A#03 e A#11, as descontinuidades foram mapeadas de maneira 

indistinta, ou seja, agrupando descontinuidades distintas e feições anisotrópicas em uma 
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categoria única, independente da característica geomecânica destas, levando em conta 

apenas a presença e atitude das mesmas (Tabela 6.1). 

A reprodutibilidade dos resultados foi verificada para todo o conjunto, conforme Tabela 

6.2. 

Tabela 6.2: Diferença percentual do número de registros por tipo de descontinuidade, ou feição 
anisotrópica, entre o total de registros de cada furo e o mínimo de 100 registros por furo. 

 

A Tabela 6.2 apresenta um fator de confiabilidade �+ calculado como sendo o número de 

vezes que o total de registros �* de um furo excede o valor mínimo de registros 

�� estabelecido para cada furo considerando uma diferença percentual � ≅ 5.00%, 

abaixo ou acima da porcentagem verificada para o número total de registros, por tipo de 

descontinuidade. 

A distribuição espacial das descontinuidades, mapeadas para um maciço rochoso, 

constituem um indicativo das áreas que necessitam intensificação de medidas, além de 

permitir delimitar áreas com maior número de descontinuidades de interesse mapeadas. 

Além disso, o mapeamento das descontinuidades pode fornecer indicativos da vocação 

de cada ponto do maciço, ou intervalo de rocha em um ponto, para uma aplicação 

geotécnica específica, tal como material de empréstimo ou fundações. 

Furo ANS DC1 DC2 DC3

A#01 0.50% 0.25% -0.75% 0.00% 100 2306 23.1

A#04 -2.00% 0.00% 3.00% 1.00% 100 221 2.2

A#05 -4.75% 4.06% 0.50% 0.18% 100 1642 16.4

A#06 -0.50% -0.50% 0.50% 0.50% 100 205 2.1

A#07 -3.51% 3.99% -0.08% -0.40% 100 671 6.7

A#08 1.07% -1.43% 0.54% -0.17% 100 306 3.1

A#09 1.24% 1.98% -2.48% -0.74% 100 1212 12.1

A#10 0.93% 1.00% -1.13% -0.80% 100 617 6.2

B#01 -0.69% -0.19% 1.37% -0.49% 100 1175 11.8

B#02 2.45% -3.86% 2.44% -1.03% 100 185 1.9

B#03 -5.65% 5.04% 2.24% -1.63% 200 537 2.7

B#04 0.26% 0.50% -0.78% 0.02% 100 448 4.5

B#05 -1.27% -0.74% 3.84% -1.83% 100 379 3.8

C#01 -0.60% -5.00% 2.20% 3.40% 200 1364 6.8

D#01 -0.84% -2.71% 0.16% -1.61% 100 139 1.4

E#01 -1.27% -0.15% 2.59% -1.17% 100 903 9.0

E#02 3.15% -3.88% 1.54% -0.81% 100 634 6.3

E#03 1.37% -3.47% 2.50% -0.40% 100 1240 12.4

E#04 -5.03% 3.45% -1.14% 2.72% 200 1774 8.9

mN tN cF



 

As descontinuidades de interesse podem ser definidas em função do uso pretendido para 

o maciço, pois constitui um indicativo

rochoso. 

Para o maciço A, por exemplo, o número absoluto de descontinuidades total ou 

parcialmente preenchidas se apresenta conforme o gráfico da Figura 6.15.

Figura 6.15: Distribuição de descontinuidades 

Para o mesmo maciço, número de descontinuidades não preenchidas se apresenta 

conforme o gráfico da Figura 6.16.

Figura 6.16: Distribu

Considerando a incidência de cada tipo de descontinuidade por furo, ou seja, o número 

de descontinuidades de cada classe com relação ao número total de descontinuidades, 

DC3

DC1
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As descontinuidades de interesse podem ser definidas em função do uso pretendido para 

o maciço, pois constitui um indicativo, por exemplo, da escavabilidade do maciço 

Para o maciço A, por exemplo, o número absoluto de descontinuidades total ou 

parcialmente preenchidas se apresenta conforme o gráfico da Figura 6.15.

: Distribuição de descontinuidades DC3 e DC2 para o maciço A.

Para o mesmo maciço, número de descontinuidades não preenchidas se apresenta 

conforme o gráfico da Figura 6.16. 

: Distribuição de descontinuidades DC1 e ANS para o maciço A.

Considerando a incidência de cada tipo de descontinuidade por furo, ou seja, o número 

de descontinuidades de cada classe com relação ao número total de descontinuidades, 

DC3 DC2

DC1 ANS

As descontinuidades de interesse podem ser definidas em função do uso pretendido para 

, por exemplo, da escavabilidade do maciço 

Para o maciço A, por exemplo, o número absoluto de descontinuidades total ou 

parcialmente preenchidas se apresenta conforme o gráfico da Figura 6.15. 

 

para o maciço A. 

Para o mesmo maciço, número de descontinuidades não preenchidas se apresenta 

 

para o maciço A. 

Considerando a incidência de cada tipo de descontinuidade por furo, ou seja, o número 

de descontinuidades de cada classe com relação ao número total de descontinuidades, 

DC2 

ANS 



 

observa-se, para o Maciço A incidê

preenchidas, conforme gráfico da Figura 6.17.

Figura 6.17: Incidência de descontinuidades total ou parcialmente preenchidas para o maciço A.

Para o mesmo maciço, a incidência de descontinuidades não preenchidas se apresenta 

conforme gráfico da Figura 6.18.

Figura 6.18: Incidência de descontinuidades não preenchidas para o maciço A.

Com base nos gráficos das F

intensificação de sondagem com base no tipo de descontinuidade que deve ser 

considerado ou evitado, considerando a natureza da intervenção geotécnica pretendida 

para o maciço. 
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se, para o Maciço A incidência de descontinuidades total ou parcialmente 

preenchidas, conforme gráfico da Figura 6.17. 

: Incidência de descontinuidades total ou parcialmente preenchidas para o maciço A.

iço, a incidência de descontinuidades não preenchidas se apresenta 

conforme gráfico da Figura 6.18. 

: Incidência de descontinuidades não preenchidas para o maciço A.

Com base nos gráficos das Figuras 6.17 e 6.18, é possível delimitar áreas para 

intensificação de sondagem com base no tipo de descontinuidade que deve ser 

considerado ou evitado, considerando a natureza da intervenção geotécnica pretendida 

DC3 DC2

DC1 ANS

ncia de descontinuidades total ou parcialmente 

 

: Incidência de descontinuidades total ou parcialmente preenchidas para o maciço A. 

iço, a incidência de descontinuidades não preenchidas se apresenta 

 

: Incidência de descontinuidades não preenchidas para o maciço A. 

iguras 6.17 e 6.18, é possível delimitar áreas para 

intensificação de sondagem com base no tipo de descontinuidade que deve ser 

considerado ou evitado, considerando a natureza da intervenção geotécnica pretendida 

DC2 

ANS 



 

Outro resultado decorrente d

furo de sondagem, é a relação de descontinuidades preenchidas (total ou parcialmente), 

para descontinuidades não preenchidas, indicativas das diferenças de competência das 

rochas ao longo do maciço 

Para o Furo A#05, por exemplo, a proporção de descontinuidades 

maior que a de ANS

descontinuidades DC1 (Figura 6.18), é maior que a de descontinuidades 

6.17). 

Considerando todas as descontinuidades mapeadas para cada furo de sondagem, o 

mesmo resultado pode ser expresso em termos da porcentagem de cada tipo de 

descontinuidade com relação ao total das descontinuidades por furo, separando juntas 

ou descontinuidades tot

preenchidas (Figura 6.19

Figura 6.19: A) Porcentagem de 
de descontinuidades com relação ao total de descontinuidades por furo para o maciço A.

O mesmo resultado é extensível aos demais maciços, apresentando diferentes 

proporções entre os tipos de descontinuidades possibilita

com diferentes vocações para intervenções geotécnicas, tais como escavações ou 

aplicação de cargas. 
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Outro resultado decorrente da distribuição espacial dos tipos de descontinuidades por 

furo de sondagem, é a relação de descontinuidades preenchidas (total ou parcialmente), 

para descontinuidades não preenchidas, indicativas das diferenças de competência das 

rochas ao longo do maciço rochoso. 

Para o Furo A#05, por exemplo, a proporção de descontinuidades DC3

ANS (Figura 6.18), e para o Furo A#04, a proporção de 

(Figura 6.18), é maior que a de descontinuidades 

derando todas as descontinuidades mapeadas para cada furo de sondagem, o 

mesmo resultado pode ser expresso em termos da porcentagem de cada tipo de 

descontinuidade com relação ao total das descontinuidades por furo, separando juntas 

ou descontinuidades totalmente preenchidas (Figura 6.19-A), e descontinuidades não 

preenchidas (Figura 6.19-B), com relação ao total de descontinuidades por furo.

: A) Porcentagem de ANS com relação ao total de descontinuidades por furo; B) Porcentagem 
de descontinuidades com relação ao total de descontinuidades por furo para o maciço A.

O mesmo resultado é extensível aos demais maciços, apresentando diferentes 

proporções entre os tipos de descontinuidades possibilitando o mapeamento de regiões 

com diferentes vocações para intervenções geotécnicas, tais como escavações ou 

ANS/total DC1+DC2/total

a distribuição espacial dos tipos de descontinuidades por 

furo de sondagem, é a relação de descontinuidades preenchidas (total ou parcialmente), 

para descontinuidades não preenchidas, indicativas das diferenças de competência das 

DC3 (Figura 6.17), é 

(Figura 6.18), e para o Furo A#04, a proporção de 

(Figura 6.18), é maior que a de descontinuidades DC2 (Figura 

derando todas as descontinuidades mapeadas para cada furo de sondagem, o 

mesmo resultado pode ser expresso em termos da porcentagem de cada tipo de 

descontinuidade com relação ao total das descontinuidades por furo, separando juntas 

A), e descontinuidades não 

B), com relação ao total de descontinuidades por furo. 

 

ntinuidades por furo; B) Porcentagem 
de descontinuidades com relação ao total de descontinuidades por furo para o maciço A. 

O mesmo resultado é extensível aos demais maciços, apresentando diferentes 

ndo o mapeamento de regiões 

com diferentes vocações para intervenções geotécnicas, tais como escavações ou 

DC1+DC2/total 



 

A representatividade dos dados de distribuições de descontinuidades no espaço é 

proporcional à cobertura da malha de sondagem, b

nos furos executados. 

Assim, uma malha de sondagem mais intensa, com uma campanha de perfilagem 

abrangente constitui uma situação favorável, considerando que a malha de sondagem 

em questão não necessita ser 

exploratórios. 

Considerando o maciço B, 

Figura 6.20: A) Porcentagem de 
de descontinuidades com relação ao total de descontinuidades por furo para o maciço B.

Para os maciços rochosos C e D, 

Tabela 6.3: Proporções entre tipos
maciços rochosos C e D, os quais contam com apenas um furo cada.

Furo Coordenada X

C#01 655896.93

D#01 568439.21

 

Para o maciço rochoso E, as proporções 

6.21. 

 

ANS

109 

A representatividade dos dados de distribuições de descontinuidades no espaço é 

cobertura da malha de sondagem, bem como da existência de perfilagem 

Assim, uma malha de sondagem mais intensa, com uma campanha de perfilagem 

abrangente constitui uma situação favorável, considerando que a malha de sondagem 

em questão não necessita ser apenas de furos geotécnicos, mas também furos 

Considerando o maciço B, o resultado mostrado na Figura 6.20. 

: A) Porcentagem de ANS com relação ao total de descontinuidades por furo; B) Porce
de descontinuidades com relação ao total de descontinuidades por furo para o maciço B.

maciços rochosos C e D, os resultados estão apresentados na Tabela 6.3.

: Proporções entre tipos de descontinuidades com relação ao total de descontinuidades para os 
maciços rochosos C e D, os quais contam com apenas um furo cada.

Coordenada X Coordenada Y DC3/total DC1+ANS

655896.93 7758874.64 71.84% 4.18%

568439.21 9293900.50 2.16% 16.55%

Para o maciço rochoso E, as proporções se apresentam conforme o gráfico da Figura 

ANS/total DC1+DC2/total

A representatividade dos dados de distribuições de descontinuidades no espaço é 

em como da existência de perfilagem 

Assim, uma malha de sondagem mais intensa, com uma campanha de perfilagem 

abrangente constitui uma situação favorável, considerando que a malha de sondagem 

os geotécnicos, mas também furos 

 

com relação ao total de descontinuidades por furo; B) Porcentagem 
de descontinuidades com relação ao total de descontinuidades por furo para o maciço B. 

s na Tabela 6.3. 

de descontinuidades com relação ao total de descontinuidades para os 
maciços rochosos C e D, os quais contam com apenas um furo cada. 

ANS/total 

4.18% 

16.55% 

conforme o gráfico da Figura 

DC1+DC2/total 



 

Figura 6.21: Porcentagem de 
descontinuidades com relação ao total de descontinuidades por furo para o maciço E.

Analisando as descontinuidades de maneira indistinta, ou seja, sem a separação em tipos 

de descontinuidades ao longo do furo, foram obtidos comportamentos, tanto 

concordantes, como discordantes para os maciços rochosos com relação ao 

comportamento geral esperado para cada maciço.

Considera-se nesta análise, o comportamento esperado para 

tanto do Quadrilátero Ferrífero, com predomínio de mergulhos pa

C), como para Carajás, com predomínio de mergulhos para N (maciços D e E).

O registro de descontinuidades ao longo do furo de sondagem permite determinar o 

azimute e a direção de mergulho das descontinuidades, e, portanto, identificar

de descontinuidades. 

A Figura 6.22 ilustra o padrão de registro de uma descontinuidade por imageamento do 

furo de sondagem. 
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: Porcentagem de ANS com relação ao total de descontinuidades por furo; B) Porcentagem d
descontinuidades com relação ao total de descontinuidades por furo para o maciço E.

Analisando as descontinuidades de maneira indistinta, ou seja, sem a separação em tipos 

de descontinuidades ao longo do furo, foram obtidos comportamentos, tanto 

ntes, como discordantes para os maciços rochosos com relação ao 

comportamento geral esperado para cada maciço. 

a análise, o comportamento esperado para as atitudes de camadas, 

errífero, com predomínio de mergulhos para SE (maciços A, B e 

para Carajás, com predomínio de mergulhos para N (maciços D e E).

O registro de descontinuidades ao longo do furo de sondagem permite determinar o 

azimute e a direção de mergulho das descontinuidades, e, portanto, identificar

A Figura 6.22 ilustra o padrão de registro de uma descontinuidade por imageamento do 

ANS/total DC1+DC2/total

 

com relação ao total de descontinuidades por furo; B) Porcentagem de 
descontinuidades com relação ao total de descontinuidades por furo para o maciço E. 

Analisando as descontinuidades de maneira indistinta, ou seja, sem a separação em tipos 

de descontinuidades ao longo do furo, foram obtidos comportamentos, tanto 

ntes, como discordantes para os maciços rochosos com relação ao 

as atitudes de camadas, 

ra SE (maciços A, B e 

para Carajás, com predomínio de mergulhos para N (maciços D e E). 

O registro de descontinuidades ao longo do furo de sondagem permite determinar o 

azimute e a direção de mergulho das descontinuidades, e, portanto, identificar famílias 

A Figura 6.22 ilustra o padrão de registro de uma descontinuidade por imageamento do 

DC1+DC2/total 
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Figura 6.22: Registro de desoncitnuidade: A) Registro de mergulho aparente; B) projeção ilustrativa do 
mergulho aprarente; C) Registro de atitude real; D) Exemplo de registro de descontinuidades. Furo A#05. 

A Figura 6.22-A mostra a projeção de uma descontinuidade ao longo das paredes de um 

furo de sondagem representada por uma senoide na cor preta. 

O plano correspondente à senoide quando rebatidas em 360° as paredes do furo são 

representadas na Figura 6.22-B. 

A Figura 6.22-C apresenta o registro padrão de uma descontinuidade por diagrama do 

tipo teadpole, onde a posição do ícone de ponteiro preto representa o ângulo de 

mergulho entre 0° e 90°, e a direção indicada pela haste do ícone representa o azimute 

do mergulho. 

A Figura 6.22-D mostra um registro de descontinuidades para um trecho de um furo real 

feito em software especialista. 

Para o maciço A, foram registrados comportamentos discordantes nos três furos para os 

quais as descontinuidades foram registradas indistintamente: A#02 (Figura 6.23), A#03 

e A#11. 
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Figura 6.23: Log de perfilagem com descontinuidades indistintas mostrando variabilidade de atitudes, 
sendo: A) comportamento geral do intervalo com mergulhos para SE; B) Comportamento dos intervalos 
de itabirito com comportamento anômalo e mergulho para ENE; C) comportamento do intervalo descrito 

parcialmente como sendo sem recuperação com mergulho para SE. Furo A#02. 

Para o furo A#02, foram registrados, para as descontinuidades, comportamentos 

distintos do comportamento global do maciço rochoso (Figura 6.23-A) em rocha 

descrita como itabirito, sendo que o comportamento da densidade é anômalo para o 

intervalo entre 60 e 62.5 m, com as descontinuidades do referido intervalo mergulham 

para ENE (Figura 6.23-B), discordando do comportamento regional do itabirito que 

mergulha para SE. 

O intervalo descrito como vazio, entre 44 e 50 m apresenta o mesmo comportamento do 

itabirito descrito acima e abaixo deste para a direção de mergulho das descontinuidades, 

sendo o intervalo de comportamento distinto, maior que descrito, conforme dados de 

contagem gama natural (Figura 6.23-C). 

O furo A#03 apresenta intervalos com descontinuidades discordantes do 

comportamento regional com mergulho para SE, registrando mergulhos mais 

horizontalizados conforme Figura 6.24-A. 



113 
 

 

Figura 6.24: Log de perfilagem com descontinuidades indistintas mostrando: A) Predomínio de 
descontinuidades horizontalizadas ao longo do intervalo; B) Maior variação nas direções de mergulho 

para as camadas superiores com relação às demais; C) Intervalo compacto com menor número de 
descontinuidades. Furo A#03. 

Embora todos os intervalos de rocha apresentem o mesmo comportamento estrutural, 

com descontinuidades horizontalizadas, é possível verificar uma variação de direção de 

mergulho maior no intervalo descrito como “intrusiva”, bem como uma maior 

incidência de descontinuidades nas camadas superiores do intervalo (Figura 6.24-B). 

O intervalo indicado na Figura 6.24-B indica direção de mergulho ENE, divergindo do 

comportamento observado nos intervalos superiores, predominantemente SE. 

O furo mostra, ainda, uma característica compacta para o intervalo descrito como 

“itabirito anfibolítico”, o qual apresenta um menor número de descontinuidades com 

relação aos demais intervalos e um comportamento de dados caliper com baixa 

rugosidade (Figura 6.24-C). 

O furo A#11 mostra, para o intervalo descrito como “xisto” um comportamento 

concordante coma tendência regional, com mergulhos apontando para SE, porém, a 



114 
 

camada descrita como “intrusiva”, apresenta atitude discordante, com predominância de 

mergulhos para W, conforme Figura 6.25. 

 

Figura 6.25: Log de perfilagem com descontinuidades indistintas mostrando intervalo de rocha friável 
com mergulho para SE, sobre intervalo de rocha intrusiva com mergulho para W. Furo A#11. 

As descontinuidades mapeadas de maneira indistinta não permitem a separação entre 

descontinuidades propriamente ditas e feições anisotrópicas, dificultando a identificação 

de zonas mais fraturadas e da concordância ou discordância entre os tipos de 

descontinuidade. 

Foram elaborados, no contexto desse trabalho, 19 logs geofísicos evidenciando as 

descontinuidades mapeadas ao longo dos furos de sondagem em cinco diferentes 

maciços rochosos, configurados conforme exemplo da Figura 6.26. 
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Figura 6.26: Exemplo de perfil geofísico evidenciando: A) total de descontinuidades distintas por 
litologia; B) ANS por litologia; C) Descontinuidades DC1, DC2 e DC3 por litologia. 

O estereograma da esquerda (Figura 6.26) se refere ao conjunto de todas as 

descontinuidades observadas no intervalo, o estereograma central se refere às ANS, e o 

estereograma da direita às descontinuidades DC3, DC2 e DC1. 

Em cada caso, foi elaborado um log da imagem captada ao longo do furo, das atitudes 

em diagramas do tipo tadpole, e o registro por intervalos, delimitados por litologia, dos 

estereogramas de concentração de polos em hemisfério inferior. 

Cada um dos canais A, B e C, descritos na Figura 6.26, apresenta três colunas 

organizadas da esquerda para a direita, sendo elas: as descontinuidades aparentes 

sobrepostas à Imagem OTV ou ATV do furo; as atitudes reais na forma de ícones 

tadpole e; os estereogramas referentes às descontinuidades a cada intervalo. A Figura 

6.27 mostra o detalhe das colunas de cada canal. 

 

Figura 6.27: A) Coluna de dados de atitude aparente sobreposta a imageamento em furo de sondagem; B) 
Coluna de dados de atitude real representada para cada descontinuidade na forma de icone tadpole; C) 

Coluna dedados de estereograma por intervalo litológico; D) Detalhe de estereograma referente ao 
intervalo C; E) Exemplo de correlação entre atitude real e atitude aparente. 

As ANS são caracterizadas pelos ícones tadpole em cor cinza, as demais 

descontinuidades são representadas por ícones tadpole em cores quentes conforme 

relacionado na Figura 6.28. 
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Figura 6.28: Representação de feições anisotrópicas e descontinuidades. A) Exemplo de log de 
descontinuidades; B) Representação das atitudes aparentes por tipo de descontinuidade; C) Representação 
das atitudes reais por tipo de descontinuidade; D) Exemplos de cada tipo de descontinuidade/anisotropia. 

Para o maciço rochoso A, foram perfilados mais oito furos para os quais as 

descontinuidades foram registradas de acordo com as classes de descontinuidades 

constantes da Figura 6.28-A, resultando um log geofísico analisado na totalidade de 

descontinuidades por litotipo ao longo de cada furo de sondagem, somente para feições 

anisotrópicas (que podem incluir juntas ou bandamento), e para descontinuidades total 

ou parcialmente abertas. 

Os mergulhos aparentes são representados por ícones sinodais ao longo do furo de 

sondagem (Figura 6.28-B), as atitudes reais por ícones tadpole cuja posição ao longo do 

eixo horizontal indica o mergulho e a inclinação da haste indica o azimute (Figura 6.28-

C). A Figura 6.28-D mostra um registro de cada tipo de descontinuidade/anisotropia. 

O Furo A#01 registrou, entre 22.00 m e 50.80 m, três litotipos distintos, para as quais as 

descontinuidades se apresentam conforme mostrado na Figura 6.29. 
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Figura 6.29: Log de perfilagem evidenciando descontinuidades no intervalo de 22 a 52 m. Furo A#01. 

 No intervalo entre 22.00 e 32.15 m, a Figura 6.29 mostra uma combinação de duas 

famílias de descontinuidades em rocha intrusiva, sendo que uma das famílias se refere 

às ANS e a outra, às demais descontinuidades. 

O intervalo de 32.15 a 44 m (Figura 6.29), referente a um itabirito manganesífero, 

apresenta um comportamento distinto do intervalo anterior, com predominância das 

direções de mergulho das ANS para NW, e das demais descontinuidades para E. 

O intervalo de 44 a 50.80 m (Figura 6.29), referente a um dolomito, apresenta mergulho 

suave, sub-horizontal das ANS para norte, e três famílias de descontinuidades DC1 com 

mergulho para NW, outra com mergulho suave para E, e por fim uma família de 

descontinuidades mais expressiva mergulhando para NE. 

A atitude das ANS mantém o mesmo comportamento para o intervalo de rocha intrusiva 

e o de itabirito, apresentando variação no intervalo referente ao dolomito para o qual se 

apresenta predominantemente sub-horizontal. As descontinuidades DC1 não apresentam 

correlação entre essas litologias.  

Abaixo de 50.80 m de profundidade, até a profundidade de 117.75 m, as 

descontinuidades se apresentam conforme mostrado na Figura 6.30. 
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Figura 6.30: Log de perfilagem evidenciando descontinuidades no intervalo de 51 a 52 m. Furo A#01. 

No intervalo que compreende o itabirito manganesífero, entre 50.80 e 60.20 m (Figura 

6.30), as ANS apresentam uma direção de mergulho predominantemente para SW, com 

baixo ângulo de mergulho. 

A partir de 60.20 m, até 67.40 m (Figura 6.30), intervalo formado por dolomito, 

observam-se duas famílias de descontinuidades predominantes, uma com direção de 

mergulho para SW, e outra predominantemente horizontal. 

Observando os valores de densidade gama-gama e contagem gama natural da Figura 

6.30, é possível verificar uma queda nos valores de densidade coincidente com o 

aumento nos valores de contagem gama natural no intervalo entre 62.50 e 65.50 m, 

além de uma concordância das demais descontinuidades com a direção de mergulho 

SW. 

Tal comportamento sugere que haja uma zona de alteração no intervalo citado, 

estabelecendo planos de fraqueza importantes mapeados como ANS, concordantes com 

a direção de mergulho das descontinuidades DC1 e DC3. 

O intervalo é descrito como tendo “grau de fraturamento alto”, não observado no log da 

Figura 6.30, o que sugere fraturamento posterior verificado nos testemunhos de 

sondagem, ocasionado pela própria operação de sondagem no material frágil. 
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A Figura 6.30 mostra também os estereogramas referentes ao pacote de itabiritos que se 

estende desde 67.4 a 117.5 m. Neste intervalo, as ANS se apresentam predomínio de 

direção horizontal, porém com uma variação de direções a ângulos de mergulho. Tal 

comportamento é indicativo de estruturas com variação pontual no ângulo de mergulho 

ao longo do furo de sondagem, característica de litologias com “dobramentos 

frequentes” descritos nos testemunhos de sondagem deste pacote. 

As descontinuidades parcialmente ou não preenchidas referentes ao pacote de itabiritos 

apresentam comportamento distinto das ANS no respectivo estereograma (Figura 6.30). 

É possível verificar famílias de descontinuidades de médio a alto ângulo de mergulho 

em diferentes direções com maior incidência de direção de mergulho variando de S para 

SE, havendo também uma inversão com mergulhos para NW. 

Não há sobreposição dessas descontinuidades com as ANS horizontais, indicando que a 

abertura nas descontinuidades é condicionada pelo fraturamento descrito como “médio” 

no pacote de itabiritos. 

A partir de 117.5 m, intercala-se ao itabirito compacto, um pacote de itabirito friável até 

a profundidade de 123.95 m e novamente compacto, atravessado por um vaio de quartzo 

que se situa entre 135.30 e 137.15 m conforme Figura 6.31. 

 

Figura 6.31: Log de perfilagem evidenciando descontinuidades no intervalo de 117.50 a 137.15 m. Furo 
A#01. 
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As ANS, tanto dos itabiritos quanto do veio de quartzo, apresentam a mesma 

predominância de direções sub-horizontais observada nas menores profundidades, com 

uma pequena variação no veio de quartzo, onde é observado um fraturamento local mais 

intenso que o verificado para a rocha encaixante no mesmo intervalo (Figura 6.31). 

O fraturamento verificado no intervalo que compreende o quartzo ocasiona uma queda 

nos valores de densidade gama-gama, sem que haja uma elevação nos valores de 

contagem gama natural, indicando a ausência de fluidos intersticiais, hipótese 

corroborada pela descrição do intervalo como sendo “não hidratado”. 

As descontinuidades DC2 e DC1 se apresentam variando de sub-horizontais, em menor 

número, a subverticais mergulhando para SE, e verticais em maior número, ao longo do 

intervalo de itabirito friável (Figura 6.31). 

O intervalo de Itabirito compacto compreendido entre 123.95 e 135.30 m apresenta 

descontinuidades DC2 e DC1 mergulhando predominantemente para N, e o veio de 

quartzo apresenta três famílias de descontinuidades DC1 com mergulhos para N, para 

W e para SE, com ângulos de mergulho de médio a baixo (Figura 6.31). 

A Figura 6.32 mostra o trecho entre 137 m e 200 m do Furo A#01. 

 

Figura 6.32: Log de perfilagem evidenciando descontinuidades no intervalo de 137.15 a 180 m. Furo 
A#01. 
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O intervalo de itabirito friável compreendido entre 137.15 e 147.65 m apresenta ANS 

sub-horizontais mergulhando para NE com baixo ângulo, e mergulhos em menor 

número para SE e SW de mais alto ângulo (Figura 6.32). 

No mesmo intervalo é possível observar descontinuidades DC2 e DC1 dispostas em três 

famílias distintas, uma sub-horizontal e uma verticalizada e uma com mergulho de alto 

ângulo para S. 

Entre 147.65 e 200.20 m ocorrem itabiritos anfibolíticos com predominância de ANS 

sub-horizontais com variações, especialmente para intervalo compacto, de 157.25 até 

200.20 m. A Figura 6.32 mostra os estereogramas referentes a este intervalo. 

As descontinuidades DC2 e DC1 apresentam-se verticalizadas no intervalo compacto, 

não sendo observadas no intervalo semi-compacto acima deste, conforme estereogramas 

da Figura 6.32. O contato entre o intervalo de itabirito anfibolítico semi-compacto e 

compacto é descrito como gradacional. 

Em casos em que as ANS representam o bandamento, configurações como a do 

intervalo compacto mostrado na Figura 6.32, o resultado de análises baseadas em 

amostras de rocha coletadas verticalmente, paralelas às descontinuidades DC1 e DC2, 

podem induzir a problemas de dimensionamento em projetos de fundações uma vez que 

esses requerem preferencialmente substrato competente para tal fim. 

Se amostras destinadas a ensaios de compressão apresentam-se contínuas, com 

bandamento subvertical, sem interceptar as descontinuidades DC1 e DC2 da forma 

como estas ocorrem no intervalo compacto (157.25 até 180 m – Figura 6.32), a 

competência do maciço para a aplicação de cargas, por exemplo, poderá ser 

superestimada. 

O comportamento das descontinuidades, tanto ANS como outras no maciço A, podem 

ser explicadas pela configuração do próprio maciço, que apresenta um mergulho 

predominante para SE, havendo duas importantes zonas de dobra e uma inversão de 

camadas, bem como uma zona de camadas horizontalizadas, conforme mostrado na 

Figura 6.33. 
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Figura 6.33: Perfil NW- SE do maciço rochoso #A mostrando: A) Mergulho predominante para SE; B) 
Zona de dobra inferior; C) Zona de dobra superior; D) Zona de camadas horizontalizadas. Adaptado de 

Vale (2011). 

Nas zonas de charneira, os dobramentos podem induzir divergências entre as direções 

das ANS, que compreendem as juntas e o bandamento, e as descontinuidades DC1 e 

DC2 que compreendem falhas e fraturas, o que pode explicar os estereogramas 

observados nos intervalos de 67.40 até 117.50 m (Figura 6.30), de 117.50 até 123.25 m 

(Figura 6.31), e de 157.25 até 200.20 m (Figura 6.32). 

Em dobras recumbentes, fora da zona de charneira, essa diferença entre ANS e as 

descontinuidades pode indicar o posicionamento do ponto com relação ao flanco normal 

e o flanco invertido. 

Pontualmente, o itabirito manganesífero Figura 6.33-C, pode apresentar direção de 

mergulho NW, oposta ao comportamento geral do maciço, e concordante com a direção 

de mergulho verificada para a mesma litologia na Figura 6.29. 

Localmente, o mesmo maciço apresenta ANS convergindo em mais de uma direção, e 

descontinuidades DC1 e DC2, e mesmo descontinuidades DC3 (descontinuidades 

expressivas em termos de abertura), seguindo a predominância de mergulhos para SE 

observada na Figura 6.33. 

A Figura 6.34 ilustra o comportamento das ANS, e sua concordância com as 

descontinuidades em termos de mergulho e azimute, havendo concordância de 

mergulhos para SE no intervalo de itabirito e para S no intervalo de rocha intrusiva. 

No intervalo de 14.50 até 22.00 m, as famílias de ANS com mergulhos para WSW e NE 

são mais evidentes (Figura 6.34). 
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Figura 6.34: Log de perfilagem evidenciando predominância de mergulhos para SE em descontinuidades 
DC3 e DC2, e ANS mergulhando para NE, E e W, além do predomínio de mergulhos para S e SE. Furo 

A#04. 

As direções das ANS, neste caso, constituem planos de fraqueza verificados nos 

testemunhos de sondagem para os quais as direções divergem conforme pode ser 

observado na Figura 6.35. 

 

Figura 6.35: Caixa de testemunhos de sondagem mostrando: A) Contato com rocha intrusiva com 
descontinuidades; B) Intervalo de rocha evidenciando diferentes direções de mergulho de 

descontinuidades localmente. Furo A#04. 

No mesmo maciço foram registrados intervalos de itabirito com outras litologias para os 

quais se observa uma persistência, tanto da direção de mergulho, como da concordância 

entre as direções de mergulho das ANS e demais descontinuidades, conforme observado 

na Figura 6.36. 
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Figura 6.36: Log de perfilagem evidenciando concordância entre as famílias de descontinuidades. Furo 
A#05. 

De maneira geral, à exceção do intervalo entre 121.80 e 132.45 m, as direções de 

mergulho das ANS apresentam concordância com as demais descontinuidades 

mapeadas no log da Figura 6.36. 

A intercalação de itabiritos com outras litologias pode ser verificada pelos dados de 

contagem gama natural e contagem gama-gama (Figura 6.36). 

A descrição dos contatos litológicos em todo o intervalo é descrita como “brusco 

concordante” o que corrobora para a concordância entre descontinuidades DC1 e ANS 

observada na Figura 6.36. 

Além do comportamento observado no log da Figura 6.36, o maciço rochoso A 

apresentou ainda intervalos de discordância mútua, tanto entre ANS e demais, como 

entre descontinuidades do mesmo tipo entre litológicas sucessivas conforme observado 

na Figura 6.37. 

No log da Figura 6.37 é possível observar discordâncias na direção de mergulho das 

ANS entre diferentes litologias sucessivas. Mesmo para intervalos de itabirito existe 

discordância sistemática entre os diferentes intervalos da mesma litologia. 

Da mesma forma, nos intervalos onde ocorrem descontinuidades DC3, DC2 e DC1, 

essas são discordantes entre si para diferentes litologias sucessivas, podendo ser 

observado no intervalo de 25.25 até 54.95 m, correspondente a um intervalo de itabirito 
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anfibolítico, dois regimes distintos de densidade, separados por uma descontinuidade 

DC3 (Figura 6.37). 

 

Figura 6.37: Log de perfilagem evidenciando discordância das direções de mergulho de ANS. Furo A#06. 

A Figura 6.38 mostra as atitudes verificadas para o Furo A#06. 

 

Figura 6.38: Log de perfilagem evidenciando concordância entre tipos de descontinuidade e 
descontinuidades de mesma classe em diferentes litologias. Furo A#06. 

As direções de mergulho das descontinuidades para o Furo A#06 tendem a convergir 

com o aumento da profundidade, apresentando maior uniformidade das direções de 
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mergulhos, tanto as de diferentes tipos, como também as de mesmo tipo, porém 

localizadas em diferentes litologias conforme pode ser observado na Figura 6.38. 

O maciço A apresentou ainda uma tendência a acomodar diferentes tipos de 

descontinuidade em diferentes litologias, indicando um padrão verificado em alguns 

intervalos conforme mostrado na Figura 6.39. 

 

Figura 6.39: Log de perfilagem evidenciando uma tendência à acomodação de diferentes tipos de 
descontinuidades em diferentes litologias. Furo A#07. 

O intervalo mostrado na Figura 6.39, compreende, até a profundidade de 71.65 m, uma 

litologia descrita como xisto e a partir dessa profundidade quartzito, sendo que ambos 

os domínios litológicos estão evidenciados pela variação de amplitude nos valores de 

densidade e nos valores de contagem gama natural. 

Além disso, verifica-se uma maior concentração de descontinuidades DC1, DC2 e DC3 

nos xistos e de ANS nos quartzitos (Figura 6.39). 

O maciço A apresentou também, descontinuidades distintas em um mesmo domínio 

litológico, a partir das quais o pacote apresenta características geofísicas diferentes. 

A figura 6.40 mostra um intervalo composto unicamente por itabirito, seccionado por 

uma descontinuidade DC3. 
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Figura 6.40: Log de perfilagem evidenciando a separação de um intervalo litológico por uma 
descontinuidade DC3. Furo A#08. 

No log da Figura 6.39 é possível verificar uma descontinuidade DC3 separando a 

porção superior da porção inferior de itabirito, sendo que a densidade entre estes dois 

domínios apresenta uma diferença média superior a 0.6 g/cm³. 

Tal comportamento sugere que a descrição de dois domínios diferentes e um mesmo 

litotipo se deve a uma diferença de compacidade, condicionante da densidade em cada 

domínio. 

O log gama natural, no entanto, não indica diferença de composição química importante 

entre os dois domínios, havendo apenas uma maior contagem em torno da 

descontinuidade DC3 que separa os intervalos. 

As ANS são mais numerosas no entorno da descontinuidade DC3, além de haver uma 

incidência local de descontinuidades DC1 logo abaixo da descontinuidade DC3, 

coincidentes com um aumento da amplitude de variação dos valores de densidade 

(Figura 6.40). 

A descontinuidade principal DC3 (Figura 6.40), delimita dois domínios litológicos 

distintos para os quais, embora a composição mineralógica seja a mesma (itabirito), as 

características geomecânicas são distintas. 

O mesmo furo de sondagem apresentou diferenças entre descontinuidades espaçadas, 

DC2 e DC1, para diferentes litologias, conforme mostrado na Figura 6.41. 
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Figura 6.41: Log de perfilagem evidenciando tendência à acomodação de descontinuidades de mesmo 
tipo e diferentes classes para diferentes litologias. Furo A#08. 

No intervalo entre 182 e 194 m, que compreende um itabirito (Figura 6.41), analisando 

apenas as descontinuidades, verifica-se o predomínio de descontinuidades DC1, e a 

partir da profundidade de 194 m, o predomínio passa a ser de descontinuidades DC2, o 

que sugere que a rocha intrusiva, neste caso, admite maior espaçamento das 

descontinuidades DC1. A mesma correlação não é observada para ANS. 

As descontinuidades no Furo A#09 se apresentam conforme Figura 6.42. 

 

Figura 6.42: Log de perfilagem evidenciando concordância entre as direções de mergulho entre litologias 
com diferentes predomínios de tipos de descontinuidade. Furo A#09. 

As diferenças observadas nos tipos de descontinuidades em intervalos de rocha 

diferentes ou em uma mesma rocha podem apresentar-se como discordâncias nas 
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direções de mergulho conforme observado na Figura 6.40, ou com uma concordância 

entre elas conforme mostrado na Figura 6.42. 

O intervalo de 26.50 até 36.45 m (Figura 6.42) compreende um itabirito semi-compacto 

para o qual o predomínio é de descontinuidades tipo 2, especialmente descontinuidades 

DC3 e DC1, não sendo observadas ANS. 

O intervalo subsequente, de 36.45 até 44.30 m, referente a um itabirito compacto, 

apresenta a característica de acomodar ANS juntamente com as demais, também 

observadas no itabirito semi-compacto, ocorrendo ainda duas descontinuidades DC2 

(Figura 6.42). 

Tal comportamento sugere que a compacidade da rocha atua como agente limitante da 

abertura de ANS, e maior concentração de descontinuidades DC1. 

A mesma tendência a preservar as direções de mergulho entre os tipos de 

descontinuidades mesmo com a mudança de predomínio de descontinuidade por 

litologia é observada em todo o furo conforme mostrado na Figura 6.43. 

 

Figura 6.43: Log de perfilagem evidenciando concordância entre direções de mergulho para diferentes 
tipos e classes de descontinuidades em diferentes litologias. Furo A#09. 

No log da Figura 6.43 é possível observar ainda um aumento gradativo da incidência de 

descontinuidades DC1 com a profundidade, proporcional ao aumento das contagens 

gama natural e diminuição das densidades, que pode ser explicada pela maior 

suscetibilidade de litologias com incidência de descontinuidades tipo 2 à percolação de 

fluidos intersticiais. 
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Embora seja verificada a concordância das direções de mergulho entre os diferentes 

tipos de descontinuidade para todo o intervalo (Figura 6.43), a direção de mergulho, 

assim como o ângulo de mergulho das ANS no intervalo de itabirito compacto, 

compreendido entre 69.45 e 93.65 m, apresenta maior concentração que os demais 

intervalos, caracterizando o intervalo compacto descrito, representativo da atitude 

predominante no maciço A. 

O maciço apresentou ainda zonas de fraturamento intenso, caracterizadas pela 

incidência de descontinuidades DC3, não necessariamente relacionadas a contatos 

litológicos como o verificado na Figura 6.40, mas a ocorrência de veios de quartzo ou 

fraturamento da própria litologia conforme mostrado no log da Figura 6.44. 

 

Figura 6.44: Log de perfilagem evidenciando zonas de fraturamento intenso. Furo A#10. 

O log da Figura 6.44 mostra uma região de intenso fraturamento na profundidade de 54 

m, coincidente com uma diminuição nos valores de contagem gama natural e a 

ocorrência de um veio de quartzo em meio a xistos. 

É possível observar também ocorrência de descontinuidades DC3 no intervalo de xisto 

abaixo do veio de quartzo e no contato com o itabirito subjacente, caracterizado pela 

diminuição nos valores de contagem gama natural e aumento da densidade (Figura 

6.44). 

O log da Figura 6.45 mostra uma correlação entre a incidência de ANS e a 

predominância de descontinuidades DC1.  
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Figura 6.45: Log de perfilagem evidenciando a correlação entre a incidência de ANS e a predominância 
de descontinuidades DC1. Furo A#10. 

O log da Figura 6.45 mostra que, para profundidades acima de 108.75 m, a incidência 

de descontinuidades tanto do tipo 1 como do tipo 2 é baixa, e as descontinuidades do 

tipo 2 presentes no intervalo, neste caso, compreendem as classes DC3, DC2 e DC1. 

Abaixo da profundidade de 108.75 m, porém, a incidência de ANS aumenta 

consideravelmente e as descontinuidades DC3 e DC2 deixam de ocorrer (Figura 6.45), o 

que pode estar relacionado com o aumento da compacidade ou da compactação das 

rochas com a profundidade. 

Além disso, o intervalo abaixo de 108.75 m apresenta três famílias bem definidas de 

descontinuidades DC1 variando o ângulo de mergulho de sub-horizontal a subvertical, 

registradas no estereograma de descontinuidades no mesmo intervalo (Figura 6.45). 

Tal comportamento pode ser indicativo de uma zona de dobra com eixo SW-NE, uma 

vez que as descontinuidades DC1 das três famílias mergulham predominantemente para 

SE. 

Embora o comportamento das descontinuidades tenha em muitos casos correlação com 

a litologia, tal fenômeno é local e não tem causa estritamente litológica, mas 

geomecânica. Um exemplo dessa característica das descontinuidades é mostrado na 

Figura 6.46. 
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Figura 6.46: Log de perfilagem evidenciando desvinculação da tendência à acomodação de diferentes 
tipos de descontinuidades em diferentes litologias a fatores litológicos. Furo A#10. 

No log da Figura 6.46 é possível observar a correlação entre o intervalo de xisto e a 

ausência de descontinuidades DC1, em oposição ao log da Figura 6.39, no qual a 

incidência de descontinuidades DC1 está associada justamente ao xisto. 

Considerando que o intervalo de xisto observado no log da Figura 6.39 está localizado 

em profundidades superiores a 72 m enquanto o log da Figura 6.46 alcança 

profundidades superiores a 150 m, e que a presença de descontinuidades espaçadas é 

menos provável em maiores profundidades devido à compactação imposta pela massa 

de rocha sobrejacente, infere-se que as causas da incidência de descontinuidades DC1 

em intervalos de xisto no maciço são predominantemente geomecânicas e não 

litológicas. 

As mesmas correlações entre descontinuidades e litologia observadas no maciço 

rochoso A podem ser observadas nos demais maciços, sendo que, no caso do maciço 

rochoso B, os resultados se apresentam conforme mostrado na Figura 6.47. 

No log da Figura 6.47 é possível observar, ao longo de todo o furo, famílias de 

descontinuidades com predomínio de mergulhos de alto ângulo. 

O intervalo (Figura 6.47) compreende um pacote de itabirito goethítico que se estende 

de 0 até 150.75 m, onde ocorre o contato com uma rocha intrusiva, que se estende até 

205.80 m. 
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Figura 6.47: Log de perfilagem evidenciando incidência de mergulhos de alo ângulo e direções diversas. 
Furo B#01. 

As ANS ao longo do pacote de itabirito apresentam direções de mergulho SSW, S e 

SSE ocorrendo variações em todas elas, predominando o alto ângulo de mergulho 

(Figura 6.47). 

O intervalo apresenta, ainda, pouca incidência de ANS, bem como de descontinuidades, 

sugerindo um intervalo compacto com baixo fraturamento. 

As descontinuidades apresentam a mesma tendência das ANS, porém com maiores 

variações no pacote de itabirito, apresentando cinco famílias de descontinuidades 

distintas na rocha intrusiva (Figura 6.47). 

Abaixo da intrusiva, o furo se apresenta com a mesma tendência das ANS com 

mergulhos de alto ângulo para SW, S e SE, sendo as descontinuidades, majoritariamente 

DC1 com direções de mergulho concordantes com as ANS conforme mostrado na 

Figura 6.48. 
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Figura 6.48: Log de perfilagem evidenciando concordância entre descontinuidades DC1 eANS. Furo 
B#01. 

Direções de mergulho aproximadamente S podem ser função da localização do maciço, 

inserido na porção norte do Sinclinal Conta História, conforme mostrado na Figura 

6.49. 

 

Figura 6.49: Polígono em linhas brancas: Localização do maciço rochoso B no contexto geoestrutural 
regional. 
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Os dobramentos observados na região do maciço podem condicionar mudanças na 

direção de mergulho predominante do maciço, bem como no ângulo de mergulho 

destes, resultando os estereogramas observados nas Figuras 6.47 e 6.48. 

A partir de 256.25 m as descontinuidades ao longo do furo se comportam conforme 

mostrado na Figura 6.50. 

 

Figura 6.50: Log de perfilagem evidenciando mergulhos de alto ângulo concordantes entre os tipos de 
descontinuidades. Furo B#01. 

A Figura 6.50 mostra uma sucessão de itabiritos que se estende de 265.25 até 320.05 m, 

cujos ângulos de mergulho das descontinuidades são altos e concordantes entre ANS e 

DC1. 

As variações no azimute observadas nas Figuras 6.47, 6.48 e 6.50 têm reflexo na 

superfície do terreno, modificada por atividade de lavra, obtidas via mapeamento 

geológico do terreno, conforme mostrado na Figura 6.51.  

No mapa da Figura 6.51 é possível verificar discordâncias nos azimutes observados no 

domínio litológico denominado por PP1m(h) no mapa, bem como entre diferentes 

litologias, corroboradas pelos estereogramas gerados a partir de descontinuidades em 

profundidade. 
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Figura 6.51: Concordância das direções de mergulho mapeadas em profundidade com as verificadas em 
mapeamento de superfície. 

O alto ângulo de mergulho, associado a baixa incidência de descontinuidades DC3 e 

DC2 no Furo B#01 podem estar relacionados à configuração geoestrutural regional que 

promove o aumento de tensões horizontais mesmos esforços que originaram os 

dobramentos na região. 

No entanto, tal conclusão baseada apenas em perfilagem geofísica, requer a ampliação 

do número de furos no maciço, permitindo correlações laterais entre furos. 

Para o foco específico deste trabalho, ou seja, a determinação de parâmetros 

geomecânicos no maciço rochoso, a abordagem apresentada é suficiente, sendo os furos 

adicionais utilizados apenas para a verificação da persistência das descontinuidades 

mapeadas, bem como da preservação de suas características. 

No caso específico de obras de engenharia, o(s) furo(s) seria alocado nos pontos onde se 

deseja realizar a intervenção geotécnica, tendo caráter igualmente pontual a depender da 

área abrangida pela intervenção geotécnica em questão, tanto superficialmente como em 

profundidade. 

Em pontos do maciço onde ocorre aterramento sobre filitos, para efeito de localização, 

este se caracteriza pela ausência de ANS conforme Figura 6.52. 

Tal comportamento está relacionado, também, à própria natureza reológica dos aterros, 

que tem por característica a heterogeneidade, sendo indicados apenas os vazios 

presentes nesse estrato. 
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Figura 6.52: Log de perfilagem evidenciando ausência de ANS. Furo B#02. 

O intervalo de filito (Figura 6.52) que se inicia à profundidade aproximada de 12 m 

encontra-se encimado por uma camada de aterro (não representado na Figura 6.52) 

O intervalo referente à camada de aterro apresenta contato brusco com a rocha 

subjacente caracterizado por descontinuidades DC3. 

Por se tratar de material depositado não cabe análise da atitude da camada, sendo essa 

de causas antrópicas e não geológicas. 

O filito (Figura 6.52) apresenta predomínio de descontinuidades DC1, com algumas 

ocorrências de descontinuidades DC3, não havendo ANS no intervalo. 

A ausência de ANS indica que o filito tem característica compacta, apresentando, 

predominantemente, descontinuidades parcialmente abertas, característica esta que deve 

ser considerada no material in situ apenas, sendo possível que os testemunhos coletados 

ao longo do furo tenham maior incidência de descontinuidades totalmente abertas, por 

conta da fragilidade da rocha quando submetida à operação de sondagem. 

A direção de mergulho das descontinuidades é predominantemente para SE, havendo 

uma família bem definida de descontinuidades sub-horizontais. 

No intervalo de 39.55 até 44.35 m, ocorre um filito de maior compacidade e densidade, 

cuja base apresenta incidência de descontinuidades DC1 (Figura 6.52). 

Abaixo dessa profundidade, o filito continua com a mesma característica verificada no 

intervalo acima de 39.55 m, com predomínio de descontinuidades DC1 e ocorrência de 
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descontinuidades DC3, passando a um pacote de itabiritos com poucas ANS conforme 

mostrado na Figura 6.53. 

 

Figura 6.53: Log de perfilagem evidenciando ANS restritas a uma litologia. Furo B#02. 

As descontinuidades do filito apresentam mergulho para S, com alto ângulo, sem 

correspondência com os itabiritos subjacentes em que as ANS e as descontinuidades 

mergulham para SE e SW, havendo um pacote compacto com famílias de 

descontinuidades mergulhando para W e NE entre 60.00 e 73.50 m (Figura 6.53), e os 

filitos sobrejacentes que mergulham para SE (Figura 6.52). 

Embora o predomínio do mergulho das descontinuidades no intervalo de itabirito 

compreendido entre 80.40 e 104.80 m (Figura 6.53) seja para SE, as famílias de 

descontinuidades verificadas no intervalo de itabirito compreendido entre 60.00 e 73.50 

m, mergulhando para W e NE persistem em menor número. 

Com base nos logs das Figuras 6.52 e 6.53, referentes ao furo B#02, a direção de 

mergulho predominante é para SE, estando presente, tanto no filito como nos itabiritos, 

exceto no intervalo compacto, de 73.50 até 80.40 m (Figura 6.53). 

Analisando os furos B#01 e B#02, verifica-se que a direção de mergulho para SE, 

embora presente em ambos os furos e persistente, não é a única a reincidir, havendo as 

famílias com alto ângulo NE e SW. 
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No maciço, porém, existem áreas cuja predominância das direções de mergulho de ANS 

é sistematicamente para SE, conforme mostrado na Figura 6.54. 

 

Figura 6.54: Log de perfilagem evidenciando direção de mergulho de ANS para SE. Furo B#03. 

A tendência verificada no intervalo da Figura 6.54 se estende por todo o intervalo 

perfilado de itabiritos conforme mostra a Figura 6.55. 

 

Figura 6.55: Log de perfilagem mostrando concordância entre descontinuidades tipo 1 e tipo2. Furo 
B#03. 
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No log da Figura 6.55, é possível identificar uma importante família de 

descontinuidades DC3 mergulhando para W, que persiste ao longo do intervalo, em 

diferentes litologias. 

A predominância de mergulhos para SE, no entanto, não se mostra como sendo função 

da litologia itabirito conforme mostra a Figura 6.56. 

 

Figura 6.56: Log de perfilagem evidenciando alternância nas direções de mergulho. Furo B#04. 

Na figura 6.56, os estereogramas mostram comportamento similar ao verificado na 

Figura 6.47, caracterizado pela convergência de famílias de descontinuidades com alto 

ângulo de mergulho, verificado também na Figura 6.57. 

O comportamento das descontinuidades nos logs das Figuras 6.56 e 6.57, similares aos 

verificados anteriormente nas Figuras 6.47 e 6.50, sugerem que o posicionamento do 

furo no contexto do mapa da Figura 6.51 é determinante das direções e ângulos de 

mergulho verificados, podendo as orientações não concordantes com a direção de 

mergulho SE, ser função do posicionamento do furo com relação à zona de charneira da 

Figura 6.49 em um contexto regional. 

Neste aspecto, a perfilagem geofísica pode constituir uma ferramenta, não só para a 

determinação das direções de mergulho de descontinuidades predominantes, como 

também na identificação de famílias de descontinuidades anômalas ou restritas, e 

posicionamento com relação a feições estruturais importantes do maciço rochoso. 
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Figura 6.57: Log de perfilagem evidenciando alto ângulo de mergulho. Furo B#05. 

Em alguns casos, as famílias de descontinuidades observadas em um furo apresentam 

persistência em profundidade, porém, tendem a se dividir ou mudar de direção 

gradualmente ao longo de algumas centenas de metros como exemplificado no log da 

Figura 6.58. 

 

Figura 6.58: Log de perfilagem evidenciando deriva de descontinuidades em profundidade. Furo C#01. 

Considerando as ANS, o log da Figura 6.58 mostra uma família de descontinuidades 

com mergulho predominante para E, em itabiritos, sendo que a mesma se divide em 
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duas famílias de descontinuidades distintas, sendo uma sub-horizontal e outra com 

mergulho para NE. 

O intervalo perfaz do pacote de rochas (Figura 6.58) perfaz mais de duzentos metros, o 

que sugere que as famílias de descontinuidades observadas constituem a assinatura 

dessa porção do maciço rochoso. 

Considerando as descontinuidades tipo 2, especialmente classe DC2 e DC1, observa-se 

uma tendência à concordância com as ANS, porém com variações, sendo a menor 

correlação verificada no intervalo de 294.40 até 315.90 m (Figura 6.58). 

No entanto, o intervalo abrange duas litologias distintas: um itabirito contaminado 

compreendido entre 294.40 e 305.10 m, e um itabirito goethítico compreendido entre 

305.10 e 315.90 m, ambos compactos conforme observados na Figura 6.59. 

 

Figura 6.59: Log de perfilagem evidenciando diferença de descontinuidades entre litologias. Furo C#01. 

Observando as descontinuidades tipo 2 é possível verificar que as duas litologias 

apresentam diferentes direções de mergulho, sendo que o itabirito contaminado, 

compreendido entre 294.40 e 305.10 m, mergulha para W, e o itabirito goethítico, 

compreendido entre 305.10 e 315.90 m, mergulha para E (Figura 6.59). 

Na descrição do itabirito goethítico consta a presença de cavidades de dissolução, o que 

pode ser observado no log da Figura 6.59 entre 307.40 e 309.20 m nos valores de 

densidade e caliper. 

Os maciços D e E, localizados na região de Carajás – PA apresentam coberturas de 

canga da ordem de metros. 
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Intervalos de canga estrutural e rocha máfica podem apresentar convergência de 

famílias de descontinuidades C, com ocorrência de descontinuidades DC3 estruturais e 

ausência de ANS, como verificado na Figura 6.60. 

 

Figura 6.60: Log de densidade evidenciando convergência de descontinuidades DC1 com ocorrência de 
descontinuidades DC3 e ausência de ANS. Furo D#01. 

No caso de rochas como máficas e cangas estruturais, o comportamento das 

descontinuidades (Figura 6.60), bem como a ausência de ANS se deve principalmente à 

gênese dessas litologias, apresentando, inicialmente, certo grau de isotropia aparente, 

sendo possível, porém, mapear as descontinuidades DC3, de maior interesse geotécnico, 

ao longo do pacote. 

O log da Figura 6.60 mostra ainda a incidência de descontinuidades DC3 no intervalo 

de canga se concentra na porção inferior deste, sugerindo que o fraturamento, neste 

caso, pode ter sido induzido pela intrusão máfica. 

Do ponto de vista geomecânico, o log da Figura 6.60 mostra que, apesar da 

homogeneidade das litologias denotada pelo log de contagem gama natural, o intervalo 

é intensamente fraturado, e a rocha máfica é descrita como “decomposta”, não 

constituindo substrato competente para aplicação de cargas. 

Para coberturas de canga da ordem de uma dezena de metros o fraturamento pode se 

apresentar mais intenso em sua porção superior, caracterizado pela maior incidência de 

descontinuidades DC3 sobrepostas a descontinuidades DC1, conforme mostrado na 

Figura 6.61. 



144 
 

 

Figura 6.61: Log de perfilagem evidenciando fraturamento intenso na porção superior do intervalo. Furo 
E#01. 

Embora ambos os maciços, D e E estejam localizados na região de Serra Sul, na 

Província Mineral Carajás – PA, o fraturamento verificado no pacote de canga é função 

não apenas da litologia, podendo variar o comportamento das descontinuidades 

independentemente desta conforme mostra a Figura 6.62. 

Um fator potencialmente determinante do comportamento das descontinuidades no 

intervalo de canga é a rocha subjacente, pelo fato de dar origem a esta. No caso do furo 

E#01, o substrato é constituído por rocha compacta (Figura 6.62). 

 

Figura 6.62: Log de perfilagem evidenciando substrato de rocha compacta. Furo E#01. 
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Analisando os logs das Figuras 6.60, 6.61 e 6.62, é possível observar que, o 

fraturamento da canga no furo D#01, cuja maior intensidade denotada pela incidência 

de descontinuidades DC3 na base do pacote, se deve à influência de intrusão máfica, ao 

passo que, para o intervalo de canga do furo E#01, cuja rocha subjacente é compacta, 

não se verifica o mesmo efeito, ocorrendo maior incidência de descontinuidades DC3 na 

porção superior da camada. 

No log da Figura 6.62 verifica-se uma zona de fraturamento intenso entre 29.00 e 31.00 

m, com reflexo significativo na ferramenta caliper. Nota-se ainda um curto intervalo 

compacto que se estende de 39.50 até 42.00 m, voltando, porém, a uma condição de 

fraturamento intenso, com reflexo na ferramenta caliper de 42.50 até 50.00 m. 

A intercalação de intervalos de rocha intacta em meio a rocha fraturada, no entanto, 

pode servir como barreira para a percolação de fluidos intersticiais, promovendo 

acúmulo de material carreado conforme mostrado na Figura 6.63. 

 

Figura 6.63: Log de perfilagem evidenciando: A) acúmulo de fluido intersticial; B) Intervalo de rocha 
compacta atuando como selante. Furo E#02. 

O log da Figura 6.63 mostra dois pontos de acúmulo de fluidos intersticiais (Figura 

6.63-A) acima de dois intervalos não fraturados (Figura 6.63-B) em jaspilito, sugerindo 

que o fraturamento atua como conduto de fluidos intersticiais e os intervalos compactos 

atuam como selantes, constituindo barreiras à percolação de fluidos. 

Em rochas compactas, mesmo que fraturadas, as ANS podem manter sua direção de 

mergulho, sofrendo alterações, porém, no espalhamento dessas em torno da direção e 

ângulo preferencial a depender da litologia e do fraturamento. 
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A Figura 6.64 uma família de ANS, para a qual existe concordância de 

descontinuidades, especialmente descontinuidades DC1, cuja direção e ângulo de 

mergulho se conservam, havendo, para diferentes litologias, diferentes configurações 

em torno da direção e ângulo principais, bem como diferentes famílias de 

descontinuidades secundárias. 

 

Figura 6.64: Log de perfilagem evidenciando continuidade da direção preferencial de mergulho com 
mudança no espalhamento das direções secundárias. Furo E#03. 

Verifica-se, no log da Figura 6.64, uma continuidade da direção de mergulho de uma 

família de descontinuidades para NE, presente inclusive no pacote de rocha máfica cujo 

predomínio é de mergulhos sub-horizontais. 

Além do comportamento verificado no log da Figura 6.64 para as descontinuidades 

DC1, as direções de mergulho de famílias de descontinuidades secundárias (DC1, DC2 

e DC3) podem ainda sofrer inversão nas direções de mergulho apresentando o 

comportamento verificado na Figura 6.65. 

Na Figura 6.65, é possível observar ao mesmo tempo certa concordância nas direções de 

mergulho de ANS, e a ocorrência de famílias de descontinuidades concordantes e 

discordantes em descontinuidades DC3, DC2 e DC1 para intervalos com diferentes 

litotipos. 

Ainda assim, é possível verificar a tendência predominante de mergulhos para SE, 

condicionado tanto pelas ANS como pelas descontinuidades conforme pode ser 

observado na Figura 6.65. 
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Figura 6.65: Log de perfilagem evidenciando continuidade da direção preferencial de mergulho com 
inversão das direções secundárias. Furo E#04. 

O log da Figura 6.65 mostra uma família de descontinuidades mergulhando para sul, 

presente em todo o intervalo. 

Para o intervalo descrito como “brecha compacta”, que se estende de 53.70 até 130.10 

m, o furo apresenta uma família de descontinuidades secundárias mergulhando para 

ENE. 

Para o pacote de jaspilito, entre 130.10 e 270.40 m, as descontinuidades secundárias 

mergulham principalmente para WSW, apresentando-se invertidas com relação às da 

rocha sobrejacente. 

6.3. RQD 

O RQD calculado utilizando dados de perfilagem geofísica é feito com base nas 

descontinuidades mapeadas ao longo dos furos de sondagem, o que traz duas grandes 

diferenças com relação ao RQD obtido convencionalmente: os dados são obtidos in situ, 

no interior do maciço rochoso e o espaçamento das descontinuidades é medido. 

A primeira diferença tem duas implicações diretas na determinação do RQD, sendo uma 

delas a cobertura da extensão do furo, por meio da qual o RQD obtido por perfilagem 

geofísica não está sujeito à recuperação do testemunho de sondagem, e, portanto, toda a 

extensão do furo onde há perfilagem geofísica OTV ou ATV, permite a obtenção de 

dados RQD continuamente. 

Um exemplo da diferença de cobertura pode ser observado na Figura 6.66. 
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Figura 6.66: Cobertura de perfilagem RQD com relação ao RQD convencional. Furo A#01. 

O log da Figura 6.66 permite verificar que o RQD obtido da perfilagem geofísica 

apresenta uma variação dinâmica e valores sistematicamente maiores que o RQD obtido 

convencionalmente, através de testemunhos de sondagem (Figura 6.66). 

A extensão do furo para a qual o RQD convencional tem atribuído o valor zero, sugere 

que a operação de sondagem geológica atua como fator deletério da preservação dos 

testemunhos, não havendo correlação com o obtido in situ (Figura 6.66). 

Observando as áreas onde as medidas de RQD convencional são diferentes de zero, 

verifica-se que as densidades se apresentam com altos valores localmente, e as 

contagens gama natural sistematicamente baixas (Figura 6.66), ou seja, se refere a 

intervalos compactos e mais homogêneos com relação às adjacências. 

Uma causa possível para tal fato pode ser a impossibilidade de registrar o RQD 

convencional por conta das condições em que se encontra o testemunho de sondagem, 

afetado pela atividade de sondagem em si, comprometendo a continuidade da 

informação. 
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Outra implicação relativa ao fato de o RQD, na perfilagem geofísica, ser obtido in situ, é 

o fato de os valores de RQD serem, de maneira geral, maiores que os obtidos de RQD 

convencional, tendo como causa, também, as condições dos testemunhos. 

Embora o fato de os valores de RQD convencional se apresentarem abaixo dos valores 

obtidos in situ constitua, por si só, uma margem de segurança, esse fenômeno confere à 

determinação do RQD convencional, uma dependência com a operação de sondagem, 

ou seja, para diferentes equipamentos, diferentes equipes de sondagem, o valor do RQD 

lido na caixa de testemunho poderá ser diferente. 

No log da Figura 6.67, é possível verificar a diferença sistemática entre os valores de 

RQD obtidos convencionalmente e os obtidos da perfilagem geofísica. 

 

Figura 6.67: Log de perfilagem evidenciando diferenças entre medidas de RQD convencional e perfilado. 
Furo A#01. 

Na Figura 6.67 o intervalo de itabirito compacto compreendido entre 68 e 69 metros 

tem valor de RQD convencional atribuído igual a zero, porém, o intervalo é 

extremamente compacto de acordo com os dados de densidade, de valor muito superior 

à média observada no intervalo. 

Além disso, a variação verificada no RQD perfilado não é observada no RQD 

convencional (Figura 6.67), o que pode estar relacionado à segunda diferença entre as 

duas modalidades: a mensuração das descontinuidades. 
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Considerando que os testemunhos de sondagem são acomodados em caixas, a 

determinação da abertura das descontinuidades fica comprometida, pois, no maciço 

rochoso, as descontinuidades estão contidas na porção contínua, e no testemunho a 

descontinuidades as separa em partes independentes. 

Embora o RQD seja definido para a porção contínua de rocha, o mesmo também guarda 

dependência com o comprimento da amostra, ou o metro amostrado, ou seja, 

descontinuidades DC3 impactam o RQD de um intervalo mais que descontinuidades 

DC2. 

Por exemplo, duas descontinuidades de 5 cm de abertura, quando suprimidas pela 

acomodação dos testemunhos na caixa, podem acomodar uma amostra de testemunho 

de comprimento equivalente à soma das descontinuidades no espaço gerado. 

O RQD perfilado (Figura 6.67) apresenta um comportamento de diminuição nos valores 

de RQD no intervalo entre 78 e 82 m, não reproduzido pelo RQD convencional. 

Mesmo em casos onde o RQD convencional reproduz pontualmente o comportamento 

verificado in situ (Figura 6.68), ou seja, uma elevação do valor de RQD relacionado a 

um intervalo de rocha específico há divergência nos valores absolutos. 

 

Figura 6.68: Log de perfilagem evidenciando convergência de comportamentos nos valores de RQD 
perfilados e convencionais. Furo A#01. 
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No log da Figura 6.68, ambos os valores de RQD registrados para o itabirito compacto, 

convencional e perfilado, estão acima dos valores de RQD verificados para as rochas 

sobrejacente e subjacente, no entanto, os valores absolutos, obtidos pela perfilagem e 

convencionalmente, inserem o intervalo de itabirito compacto em diferentes classes. 

Outra feição importante do intervalo, na qual o RQD perfilado difere do RQD 

convencional, se refere às profundidades entre 135 e 138 m, onde ocorre uma sucessão 

de veio de quartzo e itabirito compacto. O RQD convencional classifica o itabirito 

subjacente ao veio de quartzo, na mesma classe deste, discordando não apenas do RQD 

perfilado, como também dos valores de densidade obtidos in situ. 

Em intervalos de rocha onde a compacidade é muito alta, e o intervalo homogêneo, 

ambas as medidas de RQD, perfilado e convencional, podem representar o 

comportamento do intervalo, ainda que apresentem diferenças no valor absoluto, porém, 

somente o RQD perfilado permitirá identificar feições pontuais ocasionadas por 

descontinuidades, conforme verificado na Figura 6.69. 

 

Figura 6.69: Log de perfilagem evidenciando alterações pontuais de RQD em intervalo compacto 
causados por descontinuidades. Furo A#01. 



 

Uma diferença importante entre o 

sondagem é o fato de o primeiro não estar sujeito à atividade de extração, acomodação 

em caixas de testemunho e transporte a que estão sujeitos os testemunhos de sondagem.

Além disso, a atividade de perfuração exerce diferentes forças consideran

rocha testemunhada, interna às hastes de sondagem, e o restante do maciço, externo ao 

furo de sondagem, promovendo diferentes danos à rocha, destacada do restante do 

maciço. 

Como consequência, o 

mesmo furo de sondagem se apresenta com diferentes valores conforme exemplo do 

Furo A#01, mostrado no gráfico da Figura 6.

Figura 6.70: Diferenças entre 
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(amostras) estão sistematicamente abaixo dos valores de 

(perfilagem), o que sugere que a atividade de sondagem influi no valor do 
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perfilados e testemunhados, se apresentam conforme gráfico da Figura 6.7

Os valores de RQD perfilado do Furo A#04 (Figura 6.70

primeiros metros de furo, apresentam um valor de

observado para o mesmo intervalo de 

O Furo A#05 (Figura 6.7

de RQD perfilado, em profundidades entre 80 e 110 m, no entanto, os valores de 

testemunhado, neste caso, se estendem desde aproximadamente 30 m, não havendo 

medidas de RQD perfilado desde essa profundidade.
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Uma diferença importante entre o RQD obtido in situ e o obtido de test

sondagem é o fato de o primeiro não estar sujeito à atividade de extração, acomodação 

em caixas de testemunho e transporte a que estão sujeitos os testemunhos de sondagem.

Além disso, a atividade de perfuração exerce diferentes forças consideran

rocha testemunhada, interna às hastes de sondagem, e o restante do maciço, externo ao 

furo de sondagem, promovendo diferentes danos à rocha, destacada do restante do 

Como consequência, o RQD para cada modalidade, in situ e testemunha

mesmo furo de sondagem se apresenta com diferentes valores conforme exemplo do 

Furo A#01, mostrado no gráfico da Figura 6.70. 

: Diferenças entre RQD perfilado e testemunhado. Furo A#01.
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unhado, neste caso, se estendem desde aproximadamente 30 m, não havendo 
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Figura 6.71: A) RQD do furo A#04; B) RQD do furo A#05; C) RQD do furo A#06. 

Considerando que os valores de RQD testemunhado observados no intervalo entre 

aproximadamente 30 e 110 m (Figura 6.71-B) constituem uma média para todo o 

intervalo, é possível que os valores de RQD in situ entre 30 e 80 m, para os quais não se 

dispõe de perfilagem geofísica, se apresente sistematicamente acima dos valores de 

RQD testemunhado para o mesmo intervalo.  

Acima dos 110 m (Figura 6.71-B), os valores médios de RQD perfilado se apresentam 

sistematicamente acima dos valores de RQD testemunhado. 

O Furo A#06 (Figura 6.71-C) apresenta todos os valores de RQD perfilado acima dos 

valores de RQD testemunhado, com diversas passagens de rocha “intacta” 

(RQD=100%), contabilizadas como apresentando RQD=0% nas amostras (testemunhos 

de sondagem), sugerindo que a atividade de sondagem ocasionou destruição dos 

testemunhos induzindo fraturamento aos testemunhos de sondagem não antes existentes 

no maciço rochoso. 
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Os valores de RQD dos furos A#07 a A#10, perfilados e testemunhados, se apresentam 

conforme gráfico da Figura 6.72. 

 

Figura 6.72: A) RQD do furo A#07; B) RQD do furo A#08; C) RQD do furo A#09; D) RQD do furo 
A#10. 

O Furo A#07 (Figura 6.72-A) apresenta um aparente deslocamento entre os patamares 

de valores de RQD em torno de 60 m e de 70 m, o que sugere deslocamento dos 

contatos litológicos entre os valores perfilados e testemunhados. 

O Furo A#08 (Figura 6.72-B) apresenta valores de RQD perfilados sistematicamente 

maiores que os valores de RQD testemunhados, registrados como RQD=0%, para o 

intervalo em que as duas medidas coincidem. 

O Furo A#09 (Figura 6.72-C) apresenta valores de RQD perfilados sistematicamente 

maiores que os valores de RQD testemunhados, registrando uma importante quebra 
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acima de 200 m, caracterizada por baixo RQD perfilado e mudança de patamar de RQD 

testemunhado. 

O Furo A#10 (Figura 6.72-D) registra uma mudança de patamar verificada tanto para 

RQD perfilado como testemunhado em torno de 130 m de profundidade, sendo a média 

de valores de RQD perfilado sistematicamente maior que a de valores de RQD 

testemunhado, registrado como sendo RQD=0% para a maior parte do furo de 

sondagem. 

A Figura 6.73 mostra os valores de RQD obtidos para o maciço rochoso B. 

B

A

 

Figura 6.73: A) RQD do furo B#02; B) RQD do furo B#03. 

O Furo B#02 (Figura 6.73-A) apresenta um comportamento geral de diminuição dos 

valores de RQD, perfilado e testemunhado, com a profundidade, sendo que o RQD 

testemunhado registra valores menores que o RQD perfilado. 

O Furo B#03 (Figura 6.73-B) apresenta, para o intervalo onde há registro de ambos os 

valores de RQD (perfilado e testemunhado), valores de RQD perfilados, em média, 

maiores que os de RQD testemunhado. 

Para o maciço rochoso C, registram-se somente os valores de RQD observados no 

intervalo entre 100 e 300 m por meio de perfilagem geofísica, referentes ao Furo C#01 

(Figura 6.74). 
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Figura 6.74: RQD do furo C#01. 

Na profundidade entre 260 e 290 m (Figura 6.74), o RQD testemunhado apresenta valor 

maior que o RQD perfilado, sendo excedido por este apenas pontualmente. 

Observando-se os testemunhos de sondagem referentes ao mesmo intervalo (Figura 

6.75), é possível identificar pontos onde o RQD atinge valores próximos a 80%, bem 

como intervalos para os quais o valor do RQD é zero, em concordância com o RQD 

perfilado. 

 

Figura 6.75: Testemunhos de sondagem no intervalo de 261.45 a 297.95 m. Furo C#01. 

Uma vez que a atividade de sondagem compromete a integridade dos testemunhos, 

espera-se que o RQD perfilado seja sistematicamente maior, porém, dado o caráter 

generalista do RQD testemunhado, ou seja, atribuindo um mesmo valor de RQD a um 

intervalo maior que um metro ao longo do furo de sondagem, esse efeito de 

compensação pode estar relacionado a essa generalização. 

Dessa forma, o RQD testemunhado, nesse caso específico, tem seu resultado também 

comprometido, uma vez que os valores de RQD, para este suporte, são atribuídos em 

intervalos de um metro ao longo de furo de sondagem. 

A análise de ambos os RQD, perfilado e testemunhado, deve ser conduzida 

considerando um suporte comum, porém, no contexto específico deste trabalho, a 

comparação de metodologias tem por finalidade justamente contrastar a atividade de 
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perfilagem com as abordagens convencionais, exatamente da maneira que são 

conduzidas neste contexto operacional, razão pela qual o RQD convencional utilizado 

foi exatamente o praticado na atividade de sondagem exploratória, levando em conta os 

eventuais arredondamentos e supressões de intervalos. 

Vale observar que no caso da perfilagem, ao contrário do RQD convencional, o 

estabelecimento de um intervalo de análise diferente, em um mesmo conjunto de dados, 

não implica trabalho ou tempo adicional significativo. 

Para o maciço rochoso E, os resultados se apresentam conforme a Figura 6.76. 

 

Figura 6.76: A) RQD do furo E#01; B) RQD do furo E#02; C) RQD do furo E#03; D) RQD do furo E#04. 
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O Furo E#01 (Figura 6.76-A) apresenta valores de RQD perfilados acima dos 

registrados para os testemunhos de sondagem de 0 a 70 m, sendo que, para todo o 

intervalo, o RQD testemunhado registra valor zero. 

Entre 70 e 136 m não há registros de RQD perfilado para o Furo E#01. 

Abaixo de 136 m (Figura 6.76-A), o RQD testemunhado registra valo de 100% para 

todo o intervalo, ao passo que o RQD perfilado apresenta variação, atingindo 

RQD=100% em alguns pontos. 

Observando testemunhos de sondagem contidos no mesmo intervalo, é possível 

verificar valores de RQD muito abaixo de 100% (Figura 6.77). 

 

Figura 6.77: Testemunhos de sondagem contidos no intervalo abaixo de 135.71 m referentes ao furo 
E#01. 

Na Figura 6.77 é possível observar passagens com RQD próximo de zero, em contraste 

com o valor de RQD=100% registrado para os testemunhos de sondagem. 

O Furo E#02 (Figura 6.75-B) apresenta valores de RQD testemunhado de 95% para o 

intervalo entre 112 e 169 m, ao passo que o RQD perfilado apresenta variação nos 

valores atingindo 100% pontualmente, sendo a média do RQD perfilado para o intervalo 

de 71.86%. 

Observando os testemunhos de sondagem referentes ao mesmo intervalo do Furo E#02 

(Figura 6.78), é possível identificar valores de RQD abaixo de 95%. 
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Figura 6.78: Testemunhos de sondagem referente ao intervalo entre 112.06 e 168.97 m, furo E#02, 
evidenciando valores de RQD variando abaixo de 50%. 

O Furo E#03 (Figura 6.76-C), apresenta valores de RQD perfilado sistematicamente 

acima dos valores de RQD testemunhado para o intervalo onde as duas medidas se 

sobrepõe, exceto abaixo de 307 m, onde o RQD perfilado, com valor médio 

RAD=86.54%, registra variação não observada no RQD testemunhado, com valor de 

RQD=88%. 

O RQD perfilado registra, ainda, diversos pontos de RQD=100%, não observados no 

RQD testemunhado. 

O Furo E#04 (Figura 6.76-D) apresenta, até a profundidade de 143 m valores de RQD 

perfilado superiores, em média, aos valores de RQD testemunhado. 

Abaixo de 143 m (Figura 6.76-D), o RQD perfilado apresenta variação, registrando 

pontos de RQD=100%, e valor médio de 88%, em contraste com o valor de 97% 

registrado para o RQD testemunhado. 

6.4. MÓDULOS ELÁSTICOS 

Os módulos elásticos: Módulo de Young �, a Razão de Poisson � e o Módulo 

Cisalhante �, definidos como sendo função da velocidade de propagação de ondas 

acústicas compressionais VP e ondas cisalhantes VS ao longo do maciço rochoso, e da 

densidade das rochas atravessadas pelas mesmas frentes de onda, se apresentam, para o 

Furo A#01 conforme mostrado na Figura 6.79. 
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Figura 6.79: Módulos elásticos ao longo do Furo A#01. 

Entre 0 m e 35 m (Figura 6.79), é possível verificar maior variação na amplitude de VS, 

passando a variações de amplitude sistematicamente menores abaixo dessas 

profundidades, indicando um possível domínio litológico no intervalo. Ao longo do furo 

os valores de VS não apresentam grandes variações em comparação com os valores de 

VP. 

A amplitude de VP apresenta diminuição a partir da mesma profundidade, atingindo sua 

menor amplitude em torno de 40 m (Figura 6.79). Abaixo de 50 m os valores de VP 

bem como a amplitude de variação aumentam, sofrendo nova diminuição em torno de 

80 m, e dois aumentos sucessivos, em torno de 125 m e abaixo de 150 m. 

Os valores de � , � e � apresentam uma quebra em torno de 30 m, concordante com a 

variação de densidades no mesmo ponto (Figura 6.79), coincidente com a diminuição 

das amplitudes de variação dos valores de VP e VS e uma variação de diâmetro 

registrada pela ferramenta caliper. 

Entre 30 e 165 m, os valores de � e � sofrem pouca variação média, apresentando 

concordância no intervalo (Figura 6.79), porém, os valores de � apresentam variações 
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que delimitam diferentes valores entre 30, 80, 95, 110, 135, 145 e 195 m 

aproximadamente. 

Os valores de � concordam com as quebras observadas nos valores de densidade, que 

marcam também alguns dos contatos litológicos (Figura 6.79), sendo que a mudança no 

comportamento das propriedades elásticas e densidade são função da compacidade e 

integridade do maciço, o que pode variar dentro de uma mesma litologia, razão pela 

qual se observam quebras não coincidentes com contatos litológicos. 

O comportamento geral do maciço ao longo do Furo A#01 (Figura 6.79) é de aumento 

nos valores de � , � e �, assim como de densidade, o que sugere um aumento da 

compacidade das rochas com a profundidade, sendo que as principais quebras se 

localizam em torno de 30 e 165 m. 

O Furo A#05 apresenta valores de módulos elásticos conforme mostrado na Figura 6.80. 

 

Figura 6.80: Módulos elásticos ao longo do Furo A#05. 

O Furo A#05 apresenta uma quebra em torno de 140 m (Figura 6.80) observável em 

todas as trilhas do log de perfilagem, inclusive nos valores de contagem gama natural, o 

que corrobora a mudança de litologia descrita para o mesmo furo nesta profundidade. 

Para os valores de VP ocorre uma mudança de amplitude de variação, ao passo que para 

VS a mudança de valor médio é mais significativa (Figura 6.80). 
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Os módulos elásticos, além da mudança no valor médio de cada um, apresentam uma 

aparente mudança na frequência de variação, sendo observado para �, uma mudança 

também na amplitude de variação (Figura 6.80). 

Também em torno de 140 m (Figura 6.80), os valores de � e � sofrem diminuição, ao 

passo que os valores de � sofrem aumento. Tal comportamento sugere que, ao contrário 

do Furo A#01 (Figura 6.79), o Furo A#05 mostra, em torno de 140 m, a passagem de 

um meio mais competente para um meio menos competente, com maiores deformações 

em resposta às tensões impostas pelas camadas sobrejacentes. 

Para o Furo A#07, os módulos elásticos se apresentam conforme mostrado na Figura 

6.81. 

 

Figura 6.81: Módulos elásticos ao longo do Furo A#07. 

A Figura 6.81, referente ao Furo A#07, mostra uma mudança litológica em torno de 72 

m delimitada pelos valores de contagem gama natural, porém, ambas as litologias 

apresentam diferenças no valor dos parâmetros elásticos e da densidade ao longo do 

intervalo. 

Além da mudança observada em 72 m, é possível observar mudanças nos valores dos 

parâmetros elásticos em torno de 64, 70, 80 e 94 m (Figura 6.81). 



163 
 

De 60 a 64 m aproximadamente, os valores de VP e VS são menores que os observados 

no intervalo entre 64 e 72 m (Figura 6.81), ocasionando comportamento similar nos 

parâmetros elásticos no mesmo intervalo. Entre 69 e 72 m a queda nos valores de � e � 

se acentua, havendo uma oscilação nos valores de �. 

Os valores de VP, VS e dos parâmetros elásticos apresenta aumento no intervalo entre 

72 e 80 m, havendo também uma mudança na amplitude de variação dos valores de 

densidade no mesmo intervalo (Figura 6.81), sendo que, a partir de 80 m, a densidade 

apresenta menor amplitude de variação. 

No intervalo entre 80 e 94 m os valores dos parâmetros elásticos sofrem diminuição 

com relação ao intervalo sobrejacente (Figura 6.81), havendo um patamar de maiores 

valores de � e � entre 84 e 92 m. 

O log da Figura 6.81 se caracteriza pela variação das características geomecânicas das 

rochas em intervalos de mesma litologia, apresentando uma tendência à diminuição dos 

valores dos parâmetros elásticos nos contatos entre intervalos com diferentes 

características geomecânicas, o que sugere contatos descontínuos. 

Os módulos elásticos do Furo A#08 foram medidos em duas corridas devido a fatores 

operacionais da sondagem resultando dois intervalos de propriedades geomecânicas 

diferentes em sucessão de rocha intrusiva, conforme mostra a Figura 6.82. 

 

Figura 6.82: Módulos elásticos ao longo do Furo A#08. 
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Os valores de densidade e contagem gama natural delimitam as litologias que compõe o 

intervalo, apresentando menores valores de densidade e maiores valores de contagem 

gama natural para os trechos onde há medidas de módulos elásticos (Figura 6.82). 

O primeiro intervalo de medidas está localizado entre as profundidades de 176 e 182 m 

(Figura 6.82), e o segundo, entre 194 e 200 m. 

Em ambos os intervalos, os valores de VP, VS, � e � aumentam gradativamente com a 

profundidade, ao passo que os valores de � tendem à diminuição com a profundidade 

(Figura 6.82). 

O segundo intervalo, de 194 a 200 m (Figura 6.82) apresenta maiores valores de � e � 

que o primeiro, o que sugere aumento da compacidade com a profundidade como forma 

de resposta do maciço à ação da carga imposta pela rocha sobrejacente. 

Para o Furo A#11, os módulos elásticos se apresentam conforme mostrado na Figura 

6.83. 

 

Figura 6.83: Módulos elásticos ao longo do Furo A#11. 
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No log da Figura 6.83, referente ao Furo A#11, é possível observar um contato entre 

diferentes comportamentos geomecânicos em torno de 30 m, sendo que o intervalo 

acima deste ponto apresenta pouca variação nos valores de VP, VS, � e �, e uma maior 

amplitude de variação nos valores de �. 

No mesmo ponto, em torno de 30 m de profundidade no Furo A#11 (Figura 6.83), 

ocorre um aumento da ordem de 1 g/cm³ nos valores de densidade. 

Abaixo de 30 m (Figura 6.83), os de VP, VS, � e � apresentam aumento gradativo com 

a profundidade, sendo observado, em torno de 53 m, um ponto de mínimo local, a partir 

do qual os valores de VP, VS, � e � continuam aumentando com a profundidade 

constituindo um terceiro patamar ao longo do intervalo. 

Os valores de � apresentam comportamento similar para todo o intervalo (Figura 6.83), 

apresentando ainda um ponto de mínimo local próximo de 34 m, relacionado a um 

pequeno salto nos valores de densidade, e outro ponto de mínimo local em torno de 41 

m, relacionado a uma mudança pontual na amplitude de variação dos valores de 

densidade. 

Tal comportamento pode estar relacionado a variações pontuais na compacidade da 

rocha, sugerindo maior coesão em torno de 34 m e uma passagem para material mais 

denso em torno de 41 m. 

Outra hipótese seria uma transição gradual de material mais dúctil para material mais 

rúptil. Neste caso, o aumento de densidade nesse ponto é indicativo do aumento da 

compacidade da rocha nessa profundidade. 

Outra mudança nas características geomecânicas da rocha é verificada em torno de 61 

m, sendo registrada por um aumento nos valores, tanto dos módulos elásticos, como da 

densidade (Figura 6.83). 

Nesse mesmo trecho, registram-se os maiores valores de densidade, bem como os 

maiores valores de �, indicando uma passagem para material mais compacto e mais 

competente para a assimilação de esforços, ou seja, que apresenta a maior razão de 

tensão por deformação. 

No log do Furo B#05 (Figura 6.84) é possível verificar, entre 140 e 148 m, uma 

tendência à diminuição gradual nos valores de � e �, em concordância com VS. E 
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mesma tendência se verifica nos valores de � até cerca de 145 m, a partir de onde 

aumentam novamente até 148 m em concordância com os valores de VP. 

 

Figura 6.84: Módulos elásticos ao longo do Furo B#05. 

Entre 148 e 150 m, verifica-se uma descontinuidade das medidas de VP coincidente 

com uma transição entre valores mais baixos de densidade, da ordem de 3 g/cm³ para 

valores mais altos, da ordem de 4 g/cm³ (Figura 6.84). No mesmo intervalo, é possível 

verificar uma diminuição pontual nos valores de VS e um ponto de máximo local nos 

valores de contagem gama natural. 

Abaixo de 150 m, até aproximadamente 161 m, os módulos elásticos, assim como VP 

apresentam comportamento similar, sendo diferente a amplitude de variação dos valores 

de � e �, maiores que os de � e VP (Figura 6.84). 

VS apresenta comportamento linear durante todo o intervalo 160 e 170 m (Figura 6.84), 

e os valores de VP apresentam uma mudança em aproximadamente 165 m, observado 

também nos módulos elásticos, e delimitados por um ponto de mínimo local nos valores 

de densidade. 

O log do Furo B#05 permite identificar contatos entre intervalos com características 

geomecânicas diferentes, tanto entre litologias distintas como dentro de uma mesma 
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litologia, como no intervalo compreendido entre 156 e 177 m (Figura 6.84), onde se 

verifica uma mudança nos valores de VP e dos módulos elásticos em torno de 160 m. 

A Figura 6.85 apresenta as variações observadas nos módulos elásticos ao longo do 

Furo C#01. 

 

Figura 6.85: Módulos elásticos ao longo do Furo C#01. 

Ao longo do Furo C#01 (Figura 6.85), são observados diversos contatos entre intervalos 

com diferentes características geomecânicas, em aproximadamente 130, 140, 190, 250 e 

290 m, com reflexo nos módulos elásticos e nos valores de densidade e VP. O contato 

litológico indicado em torno de 295 m pode ser realocado para aproximadamente 300 

m, se forem considerados não apenas a densidade, mas também os módulos elásticos. 

Os valores de � e � apresentam uma diminuição gradativa com a profundidade até 140 

m, a partir de onde a tendência geral é de aumento, sofrendo nova diminuição brusca em 

290 m, a partir de onde a tendência continua a ser de aumento nos valores de � e � 

(Figura 6.85). 
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Os módulos elásticos apresentam um ponto de mínimo local em torno de 255 m, 

verificado também em VP e VS, concordante com um contato litológico (Figura 6.85), e 

outro mínimo local próximo de 310 m coincidente com uma descontinuidade mapeada 

pela ferramenta caliper. 

As densidades, velocidades de propagação de onda VP e VS, e os módulos elásticos 

(Figura 6.85), apresentam uma frequência de variação aproximadamente regular ao 

longo do intervalo medido, com registros de variação de diâmetro interno do furo 

pequenas, conforme registrado pela ferramenta caliper, o que sugere a ocorrência de um 

bandamento persistente e sub-horizontal no intervalo. 

A variação nos módulos elásticos reflete a influência da presença, orientação e 

condições das descontinuidades e feições anisotrópicas. 

A Figura 6.86 mostra imagens de testemunhos de sondagem contidos no intervalo de 

medidas de perfilagem geofísica do Furo C#01. 

 

Figura 6.86: Testemunhos de sondagem contidos no intervalo entre 110 e 320 m, referentes ao Furo 
C#01. 

Ao longo do intervalo do Furo C#01 mostrado na Figura 6.86, é possível verificar 

diversas descontinuidades cuja orientação é aproximadamente perpendicular à direção 

do furo, havendo pequenas variações. 

Embora o Furo C#01 seja orientado verticalmente, deve-se considerar a influência de 

desvios para a metragem mostrada no intervalo da Figura 6.86. 

Os valores de densidade, velocidade e módulos elásticos nos furos analisados variam 

dentro dos intervalos mostrados na Figura 6.87. 
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Figura 6.87: A) Valores de densidade; B) Valores de VP e VS; C) Valores de E e µ; D) Valores de ν. 

Os parâmetros geomecânicos da Figura 6.87 se apresentam dentro de intervalos 

coerentes em termos de suas medidas. 

6.5. ANÁLISE COMPARATIVA 

Os parâmetros geomecânicos determinados por perfilagem geofísica foram comparados 

com ensaios convencionais de compressão uniaxial e observação de testemunhos de 

sondagem, incluindo espaçamento e condição de preenchimento de descontinuidades e 

módulos elásticos. 
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Para tanto, foram obtidas amostras em um furo de sondagem gêmeo de outro furo, 

destinado à perfilagem geofísica, sendo analisado um intervalo contendo medidas de 

perfilagem, bem como resultados de ensaios laboratoriais. 

Para as descontinuidades, ao longo do intervalo analisado, foram obtidos os resultados 

relacionados na Figura 6.88. 

 

Figura 6.88: A) Descontinuidades mapeadas por perfilagem geofísica; B) Descontinuidades observadas 
em testemunhos de sondagem. Furo A#01 

Observando o log de perfilagem do Furo A#01 (Figura 6.88-A), é possível identificar as 

descontinuidades ao longo do intervalo, bem como atribuir suas direções de mergulho 

por meio de análise espacial. 

O perfil ATV permite ainda diferenciar regiões de maior e menor compacidade e 

determinar as condições das descontinuidades por meio de uma análise espectral, além 

da análise visual das imagens. 

Considerando o dano imposto ao testemunho de sondagem, bem como o preenchimento 

de descontinuidades abertas por acomodação de material, não é possível determinar 

todas as descontinuidades, especialmente sua abertura in situ e condições de 

preenchimento, analisando somente registros fotográficos dos testemunhos de 

sondagem (Figura 6.88-B). 
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Vale pontuar que, no contexto desse trabalho, o levantamento geofísico é comparado 

com o fluxo de trabalho padrão para a descrição de testemunhos nas minas, não 

havendo descrição adicional específica para utilização nesse contexto. 

Utilizando o mapeamento de superfície, por meio dos quais as famílias de 

descontinuidades do maciço são determinadas, pode haver erros de atribuição dessa 

característica em subsuperfície caso as descontinuidades mapeadas em superfície não 

apresentem persistência em subsuperfície. 

No caso da analise observada na Figura 6.88-A, uma vez que as descontinuidades são 

mapeadas no interior do maciço rochoso, uma malha de sondagem perfilada com 

ferramentas geofísicas podem dar informações sobre a persistência das 

descontinuidades no interior do maciço rochoso. 

As descontinuidades ao longo do maciço rochoso são determinantes, também, do RQD, 

definido com base na continuidade da rocha intacta a cada metro perfurado. 

Da mesma forma, o RQD convencional é determinado com base na observação de 

testemunhos de sondagem, sujeito a danos impostos pela própria atividade de 

sondagem, ou seja, o RQD tende a se apresentar sistematicamente abaixo do RQD 

obtido in situ, conforme mostrado na seção 6.4, e observado no intervalo analisado na 

Figura 6.89. 

 

Figura 6.89: Comparação entre o RQD obtido in situ e convencional (amostras). Furo A#01. 
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Os parâmetros elásticos obtidos por perfilagem geofísica diferem daqueles obtidos por 

meio de ensaios de compressão uniaxial conforme mostrado na Figura 6.90, na qual é 

possível verificar que os valores de � obtidos de ensaios de compressão uniaxial se 

apresentam sistematicamente acima dos valores obtidos da perfilagem geofísica, o que é 

esperado considerando que o ensaio de compressão considera a característica apenas do 

intervalo de rocha “intacta”. 

 

Figura 6.90: Comparação entre módulos elásticos in situ e convencional. Furo A#01. 

Tal comportamento se justifica pela característica do maciço de apresentar maior 

deformação para uma mesma tensão com relação à rocha “intacta”, uma vez que parte 

da tensão imposta pelas camadas sobrejacentes de rocha é absorvida pelas 

descontinuidades, que sedem à tensão imposta, se deformando e aproximando seus 

limites inferior e superior no caso de descontinuidades abertas e espaçadas, o que não 

acontece com a rocha “intacta”. 

Os valores de � (Figura 6.90), obtidos por meio de perfilagem geofísica apresentam 

valores, em sua maioria, superiores aos obtidos por meios de ensaios de compressão 

uniaxial. 

Nesse caso, as descontinuidades promovem um amortecimento para a passagem de onda 

compressional, que passa a ser sentida com menor intensidade pelo sensor, ao passo que 

ondas cisalhantes estão sujeitas ao confinamento natural oferecido pelo maciço nos 
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intervalos contínuos de rocha. Dessa forma, os valores de � obtidos via perfilagem 

geofísica, se apresentam maiores que os obtidos por meio de ensaio de compressão 

uniaxial. 

Do ponto de vista geomecânico, a presença de descontinuidades com alto ângulo de 

mergulho permite que o maciço sofra maior deformação radial pela aplicação de cargas 

axiais em uma dada direção permitindo acomodação à expansão lateral da rocha, assim, 

onde há descontinuidades abertas, haverá maior deformação radial que nos intervalos 

onde a rocha se encontra “intacta” no interior do maciço, conforme verificado na Figura 

6.90. 

Considerando a natureza do fenômeno do cisalhamento, espera-se que os valores de � 

para o maciço rochoso sejam próximos dos valores obtidos por ensaios em amostra de 

rocha, estando o resultado mostrado na Figura 6.89 de acordo com o esperado. 

Dois fatores principais condicionam essa convergência entre os valores de � obtidos de 

amostras e os obtidos no interior do maciço rochoso por meio de perfilagem geofísica, 

sendo, primeiramente, o fato de que o módulo cisalhante é uma composição dos demais, 

podendo haver um efeito de compensação. 

Além disso, a deformação do meio para a passagem de ondas cisalhantes é 

perpendicular à direção de propagação da onda, sendo �, do maciço rochoso, uma 

expressão do cisalhamento em cada ponto da trajetória de frente de onda. 

Uma vez que o valor do cisalhamento ao longo do furo perfilado é a soma das 

contribuições do cisalhamento em cada ponto ao longo da trajetória da frente de onda, e 

que o cisalhamento em um ponto não depende da proximidade com descontinuidades, 

os valores de � serão próximos daqueles verificados para a rocha “intacta”, onde não há 

descontinuidades, responsáveis pelas diferenças entre os valores de � e �. 

6.6. ANÁLISE DE APLICABILIDADE 

Uma vez que a determinação de parâmetros geomecânicos em maciços rochosos tem 

por finalidade determinar as características geomecânicas destes, uma aplicação 

imediata dessa abordagem empregando perfilagem geofísica é a utilização desses 

parâmetros em sistemas de classificação geomecânica. 
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Considerando o número total de parâmetros relacionados em cada Sistema de 

classificação, em comparação com o número de parâmetros que podem ser 

quantificados ou reanalisados utilizando perfilagem geofísica, verifica-se boa 

aplicabilidade conforme relacionado no gráfico da Figura 6.91. 

 

Figura 6.91: Aplicabilidade de dados de perfilagem geofísica em sistemas de classificação geomecânica. 
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7. CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

7.1.CONCLUSÕES 

A perfilagem geofísica, embora originalmente desenvolvida para emprego em maciços 

rochosos de baixa densidade, como bacias sedimentares, com o objetivo de exploração 

de petróleo e gás, mostrou aplicabilidade na determinação de parâmetros geomecânicos 

em maciços rochosos de alta densidade. 

Na análise da sucessão litológica ao longo de furos de sondagem, a perfilagem permitiu 

delimitar intervalos não recuperados com base nas medidas de contagem gama natural e 

densidade, bem como identificar intervalos nos quais os litotipos se apresentam com 

espessura maior que a espessura real verificada in situ. 

Além disso, a perfilagem geofísica permitiu identificar diferentes domínios 

geomecânicos em intervalos distintos descritos como um mesmo litotipo, bem como 

intervalos suprimidos pelos litotipos subjacente e sobrejacente. 

Utilizando perfilagem geofísica, foi possível corrigir o efeito de empolamento 

responsável pelo deslocamento de contatos litológicos na descrição de testemunhos de 

sondagem, assim como espessura de camadas reduzidas pela baixa recuperação em 

testemunhos de sondagem, e ainda, realocar camadas deslocadas. 

Foi possível, através de perfilagem geofísica mapear 17.438 descontinuidades em 22 

furos de sondagem distribuídos em cinco maciços rochosos com diferentes 

características geomecânicas, sendo possível separar as descontinuidades em classes de 

acordo com sua abertura e preenchimento. 

O fator de confiabilidade, ou seja, número de registros estabelecido como sendo o 

mínimo para que a proporção entre as classes de descontinuidade se conservem, foram 

200 registros para três dos maciços rochosos, e 100 registros para os demais, sendo que 

o número mínimo de registros obtido foi 139 registros, correspondente e um fator de 

confiabilidade mínimo de 1.4, ou seja, o número de medidas foi adequado. 

Para o Furo A#01, utilizado na análise comparativa entre perfilagem geofísica e 

métodos convencionais de determinação de parâmetros geomecânicos, o fator de 

confiabilidade foi de 23.1. 
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A análise de descontinuidades feita de maneira indistinta, isto é, sem separar as 

descontinuidades em classes, permitiu verificar discordâncias entre as direções de 

mergulho regionais e locais ou pontuais. 

A análise de descontinuidades separadas em classes permitiu verificar discordâncias 

entre as direções de mergulho de estruturas, bandamento, intrusões e outras 

descontinuidades separando famílias com atitudes distintas contidas em um mesmo 

intervalo de rocha. 

O mapeamento de descontinuidades possibilitou também determinar a integridade e 

continuidade dos intervalos de rocha no interior do maciço rochoso ao longo dos furos 

de sondagem, delimitando zonas de maior, ou menor, fraturamento, zonas de falha e 

porções de rocha “intacta”. 

Os valores de RQD obtidos da perfilagem geofísica se apresentaram mais altos que os 

obtidos diretamente de testemunhos de sondagem, evidenciando a influência da 

atividade de sondagem e acomodação de testemunhos em caixas. 

A análise do RQD, juntamente com a das descontinuidades permitiu delimitar intervalos 

de rocha de maior, ou menor continuidade, constituindo um indicativo da competência 

de cada intervalo analisado, para a execução de intervenções geotécnicas diversas, tais 

como escavações ou aplicação de cargas tais como fundações. 

A determinação dos módulos elásticos possibilitou delimitar intervalos de 

comportamento geomecânico diferente independentemente de contatos litológicos e 

estruturas, segregando intervalos com diferente deformabilidade. 

Os valores de densidade analisados variam de densidades mínimas inferiores a 0.5 

g/cm³ até densidades máximas próximas de 4.5 g/cm³. 

Os valores de velocidade de onda compressional, VP, apresentaram valores mínimos em 

torno de 2.000 m/s, e valores máximos próximos de 7.000 m/s, enquanto as velocidades 

registradas para ondas cisalhantes, VS, variaram de cerca de 1.000 m/s até cerca de 

3.000 m/s, sendo essas proporções coerentes para materiais rochosos. 

A composição dos valores de densidade, VP e VS permitiram a determinação dos 

módulos elásticos, tendo o módulo de Young variado entre valores inferiores a 10 GPa e 
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superiores a 60 GPa, enquanto o módulo de cisalhamento variou entre valores mínimos 

igualmente inferiores a 10 GPa e valores máximos próximos de 70 GPa. 

O coeficiente de Poisson apresentou valores mínimos próximos de zero em trechos 

descontínuos do maciço, e valores máximos superiores a 0.4, considerando que os 

baixos valores de � no caso do maciço, está sujeito a amortecimento devido à presença 

de descontinuidades. 

Todos os parâmetros obtidos via perfilagem geofísica para o Furo A#01, tanto as 

densidades e velocidades de propagação de onda, como os módulos elásticos, 

apresentaram valores coerentes do ponto de vista de um maciço rochoso. 

A análise comparativa feita para o Furo A#01, mostrou que o mapeamento de 

descontinuidades realizado no furo de sondagem, por meio de perfilagem geofísica, 

apresenta resultados mais confiáveis que a interpretação de testemunhos de sondagem. 

Da mesma maneira, o RQD determinado in situ pela perfilagem geofísica não está 

sujeito a potenciais danos intrínsecos à operação de sondagem geológica, através dos 

quais os testemunhos são descaracterizados, passando a não mais representar o maciço 

rochoso de onde foram retirados. 

Como resultado, o RQD obtido por meio de perfilagem geofísica apresenta valores 

sistematicamente maiores que os valores de RQD obtidos de maneira convencional, 

através de testemunhos de sondagem. 

Os módulos elásticos registrados ao longo do intervalo analisado do Furo A#01 também 

se distinguem dos obtidos em ensaios de compressão uniaxial, devido às diferenças 

entre amostras de rocha “intacta” e intervalos de maciço rochoso. 

Os valores de � obtidos por perfilagem geofísica, sistematicamente inferiores aos 

obtidos de ensaios de compressão uniaxial, são coerentes com o fato de que as 

descontinuidades permitem acomodação da rocha quando sujeita a aplicação de cargas, 

pelo preenchimento de espaços vazios, o que não acontece com amostras de rocha 

“intacta”. 

O comportamento observado para o coeficiente de Poisson, com valores de � obtidos da 

perfilagem geofísica acima dos obtidos de amostras de rocha “intacta” em intervalos 

com descontinuidades abertas, e valores superiores e mais próximos dos valores obtidos 
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dos ensaios em intervalos contínuos, se justifica pela acomodação lateral de rocha em 

espaços contidos nas descontinuidades com alto ângulo de mergulho, bem como pelo 

confinamento imposto pela presença de intervalos contínuos de rocha ao longo do 

maciço. 

Os valores do módulo de cisalhamento obtidos da perfilagem geofísica também estão 

coerentes com o esperado, dada a natureza do fenômeno de cisalhamento, tendo 

apresentado valores muito próximos dos registrados para as amostras de rocha “intacta”. 

Independentemente dos valores absolutos, outro indicativo da coerência entre as 

medidas geofísicas e convencionais, foi a recuperação da tendência observada nas 

curvas de �, � e �, nos resultados das medidas convencionais. 

7.2.SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

Recomenda-se, para aprimoramento da técnica, uma abordagem espacial, envolvendo 

medidas de perfilagem geofísica em diversos furos de um mesmo maciço rochoso, com 

os correspondentes ensaios para verificação das características geomecânicas do maciço 

em um contexto mais abrangente. 

Nesse sentido, a correlação entre famílias de descontinuidades ao longo de furos 

distintos, possibilitará verificar a aplicabilidade do método para estudar o 

comportamento de famílias de descontinuidades tridimensionalmente, ampliando os 

resultados para além do caráter pontual do furo de sondagem. 

Às análises elencadas neste trabalho se pode adicionar a análise de breakouts, para a 

determinação das tensões horizontais in situ. 

No contexto do fraturamento hidráulico, a análise overbreaks por perfilagem geofísica 

pode ser complementada, para a determinação de tensões horizontais principais, pela 

análise de overbreaks decorrentes do processo de fraturamento hidráulico, e cuja 

orientação confirma ou contrapõe breakouts pouco expressivos. 

Por fim, considerando que a classificação convencional de maciços rochosos pressupõe 

a ponderação dos valores dos módulos elásticos pelas descontinuidades, e a perfilagem 

geofísica determina tais módulos já contabilizando o efeito das descontinuidades nos 

mesmo, é recomendável conduzir estudos no sentido de propor um novo sistema de 

classificação geomecânica baseada em medidas de perfilagem geofísica. 
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ANEXO I – LOGS DE PERFILAGEM 
GEOFÍSICA 
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Figura I - 1: Log geofísico do furo A#01. 



I.2 

 

 

Figura I - 2: Log geofísico do furo A#02. 
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Figura I - 3: Log geofísico do furo A#03. 
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Figura I - 4: Log geofísico do furo A#04. 
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Figura I - 5: Log geofísico do furo A#05. 
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Figura I - 6: Log geofísico do furo A#06. 
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Figura I - 7: Log geofísico do furo A#07. 
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Figura I - 8: Log geofísico do furo A#08. 
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Figura I - 9: Log geofísico do furo A#09. 
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Figura I - 10: Log geofísico do furo A#10. 
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Figura I - 11: Log geofísico do furo A#11. 

 

 

 

 

 



I.12 

 

 

Figura I - 12: Log geofísico do furo B#01. 

 



I.13 

 

 

Figura I - 13: Log geofísico do furo B#02. 
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Figura I - 14: Log geofísico do furo B#03. 
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Figura I - 15: Log geofísico do furo B#04. 
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Figura I - 16: Log geofísico do furo B#05. 
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Figura I - 17: Log geofísico do furo C#01. 
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Figura I - 18: Log geofísico do furo D#01. 
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Figura I - 19: Log geofísico do furo E#01. 
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Figura I - 20: Log geofísico do furo E#03. 
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Figura I - 21: Log geofísico do furo E#04. 

 



 

 

 

 

 

ANEXO II – ENSAIOS DE COMPRESSÃO UNIAXIAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II.1 

Tabela II - 1: Ensaios de compressão uniaxial. 

 

 

 

 

INC – Intrusiva compacta; IC – Itabirito Compacto; IANC – Itabirito Anfibolítico Compacto. 

Intv intv

de até Comp (m) coletado coletado Comp

A#01 670307.50 7803571.46 890.00 UCS 15.00 15.17 0.17 15.00 15.17 0.17 INC

A#01 670307.50 7803571.46 890.00 UCS 16.25 16.67 0.42 16.25 16.67 0.42 INC

A#01 670307.50 7803571.46 890.00 UCS 22.80 23.08 0.28 22.80 23.08 0.28 INC

A#01 670307.50 7803571.46 890.00 UCS 24.38 24.62 0.24 24.38 24.62 0.24 INC

A#01 670307.50 7803571.46 890.00 UCS 25.10 25.40 0.3 25.10 25.40 0.3 INC

A#01 670307.50 7803571.46 890.00 UCS 25.40 25.77 0.37 25.40 25.77 0.37 INC

A#01 670307.50 7803571.46 890.00 UCS 74.85 75.20 0.35 74.85 75.20 0.35 IC

A#01 670307.50 7803571.46 890.00 UCS 75.80 76.20 0.4 75.80 76.20 0.4 IC

A#01 670307.50 7803571.46 890.00 UCS 76.40 76.73 0.33 76.40 76.73 0.33 IC

A#01 670307.50 7803571.46 890.00 UCS 76.80 77.13 0.33 76.80 77.13 0.33 IC

A#01 670307.50 7803571.46 890.00 UCS 77.31 77.57 0.26 77.31 77.57 0.26 IC

A#01 670307.50 7803571.46 890.00 UCS 78.60 78.92 0.32 78.60 78.92 0.32 IC

A#01 670307.50 7803571.46 890.00 UCS 88.45 88.65 0.2 88.45 88.65 0.2 IC

A#01 670307.50 7803571.46 890.00 UCS 99.30 99.50 0.2 99.30 99.50 0.2 IC

A#01 670307.50 7803571.46 890.00 UCS 99.50 99.80 0.3 99.50 99.80 0.3 IC

A#01 670307.50 7803571.46 890.00 UCS 99.80 100.04 0.24 99.80 100.04 0.24 IC

A#01 670307.50 7803571.46 890.00 UCS 100.08 100.32 0.24 100.08 100.32 0.24 IC

A#01 670307.50 7803571.46 890.00 UCS 123.20 123.44 0.24 123.20 123.44 0.24 IC

A#01 670307.50 7803571.46 890.00 UCS 123.95 124.17 0.22 123.95 124.17 0.22 IC

A#01 670307.50 7803571.46 890.00 UCS 125.65 125.90 0.25 125.65 125.90 0.25 IC

A#01 670307.50 7803571.46 890.00 UCS 125.90 126.07 0.17 125.90 126.07 0.17 IC

A#01 670307.50 7803571.46 890.00 UCS 130.96 131.26 0.3 130.96 131.26 0.3 IC

A#01 670307.50 7803571.46 890.00 UCS 161.35 161.54 0.19 161.35 161.54 0.19 IANC

A#01 670307.50 7803571.46 890.00 UCS 165.39 165.66 0.27 165.39 165.66 0.27 IANC

A#01 670307.50 7803571.46 890.00 UCS 166.36 166.62 0.26 166.36 166.62 0.26 IANC

A#01 670307.50 7803571.46 890.00 UCS 172.50 172.90 0.4 172.50 172.90 0.4 IANC

A#01 670307.50 7803571.46 890.00 UCS 179.87 180.27 0.4 179.87 180.27 0.4 IANC

A#01 670307.50 7803571.46 890.00 UCS 180.85 181.15 0.3 180.85 181.15 0.3 IANC

FURO LITOLOGIA
TIPO DE 

ENSAIO

TRECHO EXECUTADO
XPT YPT ZPT



 

 

 

 

 

ANEXO III – MEDIDAS DE SCANNER 
PETROFÍSICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III.1 

 

 

Tabela III - 1: Medidas de scanner petrofísico. 

 

 

 

 

Furo Prof. Intervalo Diâmetro Amplitude VP Densidade Suscet. Mag. Imp. Acústica Gama Natural Resistividade K U Th

m m cm m/s g/cm³ SI x 10^-5 CPS Ohm.m CPS CPS CPS

A#01 0.07 18.60 a 18.82 6.687 0.0158 3113.129 2.6901 1212.88 8374.741 -4.9641 1.1749 0.902 1.858 0.521

A#01 0.08 18.60 a 18.82 6.683 2.7059 1289.03 8727.665 -4.7651 0.9756 2.405 0 1.262

A#01 0.09 18.60 a 18.82 6.678 2.7181 1342.242 8773.084 -1.8641 0.9363 1.727 1.313 0.387

A#01 0.1 18.60 a 18.82 6.684 2.7278 1376.422 9236.327 -3.0641 0.9187 2.809 0 0.668

A#01 0.11 18.60 a 18.82 6.684 0.0174 3530.903 2.8004 1400.834 9887.988 -1.7641 0.9156 2.109 1.505 0.364

A#01 0.12 18.60 a 18.82 6.686 0.0105 3562.067 2.7908 1395.178 9940.896 -0.6641 0.9334 3.201 2.03 0.198

A#01 0.13 18.60 a 18.82 6.684 0.0165 3652.459 2.8201 1344.034 10300.47 -2.5641 1.0321 1.904 0 0.713

A#01 0.14 18.60 a 18.82 6.68 0.0241 3688.57 2.8155 1239.232 10385.25 -0.7641 1.1483 1.816 1.228 0.484

A#01 0.15 18.60 a 18.82 6.681 0.0213 3740.761 2.8097 1087.054 10510.28 -0.1641 1.3417 1.627 2.978 0.364

A#01 0.16 18.60 a 18.82 6.678 0.0176 3829.128 2.8032 910.2441 10733.87 -2.3641 1.4288 1.49 0 0.926

A#01 0.17 18.60 a 18.82 6.672 0.0161 3874.564 2.833 726.9013 10976.65 4.0349 1.531 0.991 4.945 0.164

A#01 0.18 18.60 a 18.82 6.663 0.0161 3905.627 2.7584 560.4089 10773.15 1.7359 1.7422 1.028 3.481 0.487

A#01 0.19 18.60 a 18.82 6.656 2.7518 430.0769 10538.43 -1.2641 2.3006 2.311 0 0.682

A#01 0.2 18.60 a 18.82 6.648 0.0214 3730.639 2.7545 342.2507 10276.13 4.1359 2.9656 1.87 1.281 0.58

A#01 0.21 18.60 a 18.82 6.641 0.0133 3576.198 2.7156 288.8369 9711.598 2.0349 4.355 2.696 0.735 0.447

A#01 0.22 18.60 a 18.82 6.632 0.02 3540.844 2.6838 259.1103 9503.088 3.1359 5.7807 1.455 0.109 0.522

A#01 0.23 18.60 a 18.82 6.627 2.6469 245.0162 8657.989 -0.4641 6.8063 1.29 2.184 0.395

A#01 0.41 68.90 a 69.07 6.699 3.1504 37338.58 7441.759 -1.5641 0.4171 1.369 2.562 0.485

A#01 0.42 68.90 a 69.08 6.693 2.9582 41831.89 5863.054 -2.9641 0.5156 2.988 0 0.781

A#01 0.43 68.90 a 69.09 6.69 2.9872 46001.28 36007.54 -3.3641 0.5974 2.505 0.639 0.458

A#01 0.44 68.90 a 69.10 6.689 2.9713 49856.59 201.5105 -3.7641 0.5965 1.199 0.214 0.834

A#01 0.45 68.90 a 69.11 6.689 2.8431 53213.17 33074.39 0.0359 0.5336 1.418 1.364 0.603

A#01 0.46 68.90 a 69.12 6.689 2.9454 55917.23 4210.714 -7.9641 0.4856 2.013 0 0.824

A#01 0.47 68.90 a 69.13 6.69 3.0086 57795.93 3759.993 -4.0641 0.4757 3.979 0 1.096

A#01 0.48 68.90 a 69.14 6.69 2.9819 58618.32 4035.837 2.6359 0.4966 1.524 0.95 0.604

A#01 0.49 68.90 a 69.15 6.689 2.9561 58106.2 4452.385 -4.0641 0.5204 0.589 0 1.081

A#01 0.5 68.90 a 69.16 6.694 3.1118 56020.91 34659.09 1.3349 0.5217 2.003 0 0.817

A#01 0.51 68.90 a 69.17 6.688 2.9632 52904.37 5041.439 3.4359 0.5327 1.168 2.928 0.489

A#01 0.52 68.90 a 69.18 6.687 3.0196 48679.73 6169.247 -2.5641 0.5677 0.064 0 0.911

A#01 0.53 68.90 a 69.19 6.693 2.9328 43481.57 199.0158 -1.6641 0.5116 2.22 2.341 0.344

A#01 0.66 178.35 a 178.49 6.694 2.8122 1827.765 7929.625 1.1359 0.9172 1.192 0 1.068

A#01 0.67 178.35 a 178.49 6.696 2.8119 1845.339 5471.888 1.1359 0.9383 1.315 2.509 0.389

A#01 0.68 178.35 a 178.49 6.689 2.746 1756.328 5620.509 5.8359 0.9402 1.074 1.554 0.817

A#01 0.69 178.35 a 178.49 6.69 2.8332 1553.565 6379.628 2.9359 1.0601 1.594 0.673 0.605

A#01 0.7 178.35 a 178.49 6.69 0.0158 2464.088 2.9296 1285.071 7218.746 3.1359 1.1927 1.059 0.767 0.832

A#01 0.71 178.35 a 178.49 6.694 2.9798 997.2871 8128.395 3.7349 1.2504 0.656 0 0.972

A#01 0.72 178.35 a 178.49 6.691 2.8729 748.9094 6969.853 2.7359 1.31 0.745 2.74 0.614

A#01 0.73 178.35 a 178.49 6.694 2.8338 556.4608 6056.624 7.2349 1.7057 2.968 1.939 0.312


