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RESUMO 

 

Conhecer a distribuição das tensões atuantes nos maciços rochosos é uma das maiores 

preocupações da mecânica de rochas. Até a atualidade não existe um método específico 

que consiga determinar com precisão as tensões naturais in situ para qualquer maciço 

rochoso e de maneira geral aceita-se que nos locais onde as formações rochosas são 

relativamente uniformes como em acamamentos e planos extensivos de rochas 

sedimentares, a força vertical em uma determinada profundidade h irá desenvolver uma 

tensão uniforme σz proporcional ao peso da cobertura de rocha. Não obstante, falhas e 

outras heterogeneidades afetam a distribuição desse carregamento. Além disso, 

magnitudes e orientações das tensões locais in situ vêm sendo alteradas ao longo do tempo 

geológico, dobras e falhas foram criadas em resposta às forças de épocas passadas 

fazendo que tudo isto se envolva na criação de um sistema de forças heterogêneo, que é 

dominado pelo regime tectônico. A presente tese de doutorado, descreve-se, mediante um 

estudo de caso, a aplicação de ensaios de determinação das tensões in situ (magnitudes e 

orientações), por meio dos métodos de Fraturamento Hidráulico, DCDA - Diametric Core 

Deformation Analysis e DRA - Deformation Rate Analysis, para um maciço rochoso 

itabirítico do Quadrilátero Ferrífero Brasileiro. Estudos anteriores disponíveis neste 

maciço rochoso consideram valores estimados de k, não sendo prática adotada a 

realização de ensaios de tensões in situ nos maciços rochosos desta região para subsidiar 

análises geotécnicas. A zona estudada está localizada a uma profundidade de até 400 m 

no entorno de uma cava; portanto, a determinação da distribuição de tensões in situ é 

muito importante para avaliar a sua estabilidade. As atividades desde o planejamento até 

a execução dos ensaios, e os resultados, são apresentados. O maciço em estudo mostra a 

presença de diferentes estruturas geológicas, como bandamento e foliação, o que 

dificultou a realização dos ensaios. Os ensaios DRA mostram uma marcada diferença 

comparado com os resultados de FH e DCDA, com tensões horizontais maiores que a 

vertical. Os resultados contribuem para o entendimento das deformações e das tensões 

induzidas pela atividade de mineração em taludes do Quadrilátero Ferrífero Brasileiro e 

seus impactos nas estruturas circundantes. Para uma melhor determinação das tensões 

regionais in situ no maciço rochoso do Quadrilátero Ferrífero Brasileiro, recomenda-se a 
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realização de novos ensaios de Fraturamento Hidráulico e de ensaios de Fraturamento 

Hidráulico em Fraturas Pré-Existentes (HTPF). 

 

Palavras-Chave: Tensão in situ, Quadrilátero Ferrífero Brasileiro, Fraturamento 

Hidráulico, DCDA (Diametrical Core Deformation Analysis), DRA (Deformation Rate 

Analysis).  
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ABSTRACT 

 

Knowing the distribution of in situ stress acting on rock masses is one of the biggest 

concerns of rock mechanics. To date, there is no specific method that can accurately 

determine the natural in situ stress for any rock mass and it is generally accepted that in 

places where the rock formations are relatively uniform, such as in banding and extensive 

layers of sedimentary rocks, the vertical force at a given depth h will develop a uniform 

stress σz proportional to the weight of the rock cover. Nevertheless, failures and other 

heterogeneities affect the distribution of this load. In addition, magnitudes and 

orientations of local in situ stress have been altered over geological time, folds and faults 

have been created in response to the forces of past times causing all this to be involved in 

the creation of a heterogeneous force system, which is dominated by the tectonic regime. 

The present doctoral thesis describes, through a case study, the application of tests to 

determine in situ stress (magnitudes and orientations), using the methods of Hydraulic 

Fracturing, DCDA - Diametric Core Deformation Analysis and DRA - Deformation Rate 

Analysis, for an Itabirite Brazilian Ferriferous Quadrilater. Previous studies available in 

this rock mass consider estimated values of k, and it is not a practice to carry out in situ 

stress tests in the rock masses of this region to support geotechnical analyzes. The studied 

area is located at a depth of up to 400 m around a pit; therefore, determining in situ stress 

distribution is very important to assess its stability. The activities, from the planning to 

the execution of the tests, and the results are presented. The local rock mass shows the 

presence of different geological structures, such as banding and foliation, which made 

testing difficult. The DRA tests show a marked difference compared to the results of 

Hydraulic Fracturing and DCDA, with horizontal stress greater than the vertical. The 

results contribute to the understanding of the deformations and stress induced by the 

mining activity on slopes of the Brazilian Ferriferous Quadrilater and their impacts on the 

surrounding structures. For a better determination of regional in situ stress in the rock 

mass of the Brazilian Ferriferous Quadrilater, it is recommended to carry out new tests of 

Hydraulic Fracturing and Hydraulic Fracturing tests in Pre-Existing Fractures (HTPF). 

 

Keywords: In situ stress, Brazilian Ferriferous Quadrilater, Hydraulic Fracturing, DCDA 

(Diametrical Core Deformation Analysis), DRA (Deformation Rate Analysis).  



 

viii 

 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1.1 - Fluxograma do trabalho realizado. ..............................................................5 

Figura 2.1 – Resultados de determinações de tensões realizadas. (a) Tensões verticais 

(b) Tensões horizontais médias. Brown e Hoek (1978). .................................................2 

Figura 2.2 - Curva completa típica de carregamento-deformação para uma rocha 

carregada em compressão até a desintegração. Modificado de Fairhurst (2003). ............4 

Figura 2.3 - Componentes do tensor de tensões atuando em um cubo infinitesimal 

dentro do maciço rochoso. .............................................................................................6 

Figura 2.4 - Componentes da matriz de tensões em relação aos eixos x, y e z. ................6 

Figura 2.5 – Componentes do tensor de tensões, no qual os pares complementares de 

tensões são iguais. .........................................................................................................7 

Figura 2.6 – As tensões principais são as tensões normais atuando perpendicular aos 

planos em que as tensões de cisalhamento são iguais à zero. ..........................................7 

Figura 2.7 – Tipos de campos de tensões – a Tabela 2.1 apresenta a lista dos termos 

(Hudson et al., 2003). ....................................................................................................9 

Figura 2.8 – Influência local da face de uma escavação não-suportada nas tensões 

principais. Modificado de Hudson et al. (2003). .......................................................... 10 

Figura 2.9 – Uma fratura aberta irá perturbar o campo de tensões e tornar as tensões 

principais localmente paralelas e perpendiculares à superfície da fratura. Modificado de 

Hudson et al. (2003). ................................................................................................... 11 

Figura 2.10 - Efeito de uma descontinuidade sobre o estado de tensão. Modificado de 

Hudson e Cooling (1988)............................................................................................. 12 

Figura 2.11 - Classificação dos tipos de tensões em três níveis hierárquicos (Zang e 

Stephansson, 2010). Fonte: Trópia (2013). .................................................................. 15 

Figura 2.12 – Volumes representativos envolvidos em ensaios de determinações de 

tensão em rochas. Modificado de Fairhurst (2003). ...................................................... 21 

Figura 2.13 – Mapa Mundial de Tensões da América do Sul, modificado de Heidbach et 

al. (2016)..................................................................................................................... 22 

Figura 2.14 - Direções dos eixos de tensão deduzidos nas áreas estudadas por 

Magalhães (1999). ....................................................................................................... 24 



 

ix 

 

Figura 2.15 – Maciço rochoso não submetido à carregamento de superfície em uma 

região de topografia complexa com montanhas e vales (Amadei e Stephansson, 1997).

 .................................................................................................................................... 25 

Figura 2.16 – Influência da topografia na tensão inicial (Goodman, 1989). .................. 25 

Figura 2.17 – Influência das dobras nas tensões verticais, em maciços rochosos 

heterogêneos e com acamamentos (Goodman, 1989). .................................................. 28 

Figura 2.18 - Desenvolvimento de Breakouts em furos. Modificado de Ljunggren et al. 

(2003). ........................................................................................................................ 30 

Figura 2.19 – Exemplo da relação entre a espessura dos discos td (normalizado pelo 

diâmetro do furo) e σH para um dado σh e σv. Modificado de Haimson (1997). ............. 32 

Figura 2.20 – Representação do meio nos métodos de domínio e de fronteira (Leite, 

2004). .......................................................................................................................... 38 

Figura 2.21 – Elementos de um modelo de elementos finitos (Brady & Brown, 1985). 40 

Figura 2.22 – Instrumento para determinações de tensões em testemunhos pelo método 

ASR. Modificado de Ljunggren et al. (2003). .............................................................. 46 

Figura 2.23  - Diagrama esquemático apresentando como a expansão do testemunho é 

causada pelo alívio de tensão no furo. Modificado de Funato e Ito (2017). .................. 49 

Figura 2.24 - Exemplo de medida do perfil do diâmetro de cada amostra, 

exemplificando a existência de deformação no gráfico do lado direito. Modificado de 

JOGMEC e Fukada (2019). ......................................................................................... 51 

Figura 2.25 - Aparelho desenvolvido para a realização de medidas da distribuição 

circunferencial do diâmetro do testemunho. Modificado de Funato e Ito (2017)........... 53 

Figura 2.26 - Experimento de laboratório realizado por Funato e Ito (2017). Modificado 

de Funato e Ito (2017). ................................................................................................ 54 

Figura 2.27 – Concentração de tensões em uma inclusão elástica soldada com alto 

módulo (Fairhurst, 2003). ............................................................................................ 58 

Figura 2.28 – Determinação das componentes de tensão com a técnica CSIRO. 

Modificado de Hudson e Cooling (1988). .................................................................... 60 

Figura 2.29 – Princípio das determinações 3D com sobrefuração em furo piloto com 

célula macia (Ljunggren et al., 2003). .......................................................................... 61 

Figura 2.30 – Tensões e deslocamentos na parede de um furo circular em um meio 

elástico isotrópico. Modificado de Fairhurst (2003). .................................................... 63 



 

x 

 

Figura 2.31 – Determinação das componentes de tensão com a técnica USBM. 

Modificado de Hudson e Cooling (1988). .................................................................... 65 

Figura 2.32 – Instalação da célula Doorstopper. Modificado de Ljunggren et al. (2003).

 .................................................................................................................................... 66 

Figura 2.33 – Sistema de coordenadas e deformações a serem medidas em uma 

superfície cônica. Modificado de Ljunggren et al. (2003). ........................................... 66 

Figura 2.34 – Seção de uma fenda na parede do furo. Modificado de Ljunggren et al. 

(2003). ........................................................................................................................ 69 

Figura 2.35 – Exemplo do equipamento para o método do Fraturamento Hidraúlico e 

para o HTPF. Modificado de Ljunggren et al. (2003)................................................... 70 

Figura 2.36 – Princípio do método do Fraturamento Hidraúlico e do HTPF. Modificado 

de Ljunggren et al. (2003). .......................................................................................... 70 

Figura 2.37 – Visão esquemática do sistema do Fraturamento Hidráulico. ................... 71 

Figura 2.38 – Técnica do Fraturamento Hidraúlico (esquerda) e resultado da 

distribuição de tensões (direita). Modificado de Ljunggren et al. (2003). ..................... 72 

Figura 2.39 - Gráfico esquemático mostrando os ciclos de pressurização. .................... 73 

Figura 2.40 – A técnica do Macaco Plano para determinação de tensões em rocha. 

Modificado de Goodman (1989). ................................................................................. 79 

Figura 2.41 – Determinação da componente de tensão normal (σxx) com a técnica do 

Macaco Plano. Modificado de Hudson e Cooling (1988). ............................................ 80 

Figura 2.42 – Gráfico Típico de Quantidade de Emissão Acústica Acumulada x Tensão 

Axial. Modificado de Villaescusa et al. (2002). ........................................................... 82 

Figura 2.43 – Curva completa de tensão-deformação para uma amostra de Mármore 

com ciclos de histerese para o carregamento e para o recarregamento (Modificado de 

Lehtonen et al., 2012). ................................................................................................. 83 

Figura 2.44 – Exemplo de curva acumulativa de emissão acústica. Modificado de Boyce 

et al. (1981). ................................................................................................................ 84 

Figura 2.45 – O ciclo de carregamento: a tensão prévia, o primeiro e segundo ciclos 

(Modificado de Dight e Akdag, 2020). ........................................................................ 86 

Figura 2.46 – (a): Curva tensão-deformação. (b): Ponto de inflexão (Modificado de 

Dight e Akdag, 2020). ................................................................................................. 86 

Figura 2.47 - Metodologia proposta por Stephansson e Zang (2012) para estimativa de 

tensões em rochas (Fonte: Trópia, 2013)...................................................................... 95 



 

xi 

 

Figura 3.1 – Mapa geológico regional mostrando as zonas de metamorfismos. 

Modificado de Baars e Rosieri (1997), apud Costa (2009). DBS – Sinclinal Dom Bosco; 

GS – Sinclinal Gandarela; MS – Sinclinal Moeda, parte A. ......................................... 98 

Figura 3.2 – Mapa geológico da região com a seção horizontal EW apresentando as 

estruturas geológicas. (Modificado de JOGMEC, 2020). ............................................. 98 

Figura 3.3 – Perfil geológico da região da seção EW apresentando as estruturas 

geológicas. (Modificado de JOGMEC, 2020). ............................................................. 99 

Figura 3.4 - Locação dos furos realizados no ano de 2017 no interior da cava em estudo.

 .................................................................................................................................. 101 

Figura 3.5 - Local onde o furo FG-00027 foi realizado. ............................................. 102 

Figura 3.6 - Locação dos furos realizados no ano de 2018 no entorno da cava em estudo.

 .................................................................................................................................. 103 

Figura 3.7 - Fotos dos testemunhos: (a) FG-00024, (b) FG-00029 com abertura na 

foliação, (c) FG-00001. ............................................................................................. 103 

Figura 3.8  – Equipamento utilizado no ensaio de Fraturamento Hidráulico. .............. 105 

Figura 3.9 - Furo FG-00001 – Praça do ensaio e obturador utilizado no ensaio de 

Fraturamento Hidráulico. ........................................................................................... 106 

Figura 3.10 - Furo FG-00024 – Foliações marcadas no imageamento com o Software 

WellCAD, nas profundidades entre 384,89 m à 414,91 m. ......................................... 108 

Figura 3.11 - Furo FG-00001 – Foliações marcadas no imageamento com o Software 

WellCAD, nas profundidades entre 288 m à 327 m. .................................................. 109 

Figura 3.12 - Identificação da Hidrofratura induzida (REDE, 2019)........................... 110 

Figura 3.13 - Atitute da hidrofratura (REDE, 2019). .................................................. 110 

Figura 3.14 - Registro do ensaio de fraturamento hidráulico no Trecho 4 do Furo FG-

00024. Modificado de REDE (2019). ........................................................................ 111 

Figura 3.15 - Stereonet da hidrofratura com atitude 264 º / 87 º. Modificado de REDE 

(2019). ...................................................................................................................... 113 

Figura 3.16 - Atitude da hidrofratura 264 º / 87 º (alinhamentos destacados em amarelo). 

Modificado de REDE (2019). .................................................................................... 114 

Figura 3.17 - Registro do ensaio de fraturamento hidráulico no Trecho 1 do Furo FG-

00024. Modificado de ITV (2019). ............................................................................ 115 

Figura 3.18 - Registro do ensaio de fraturamento hidráulico no Trecho 2 do Furo FG-

00024. Modificado de ITV (2019). ............................................................................ 116 



 

xii 

 

Figura 3.19 - Registro do ensaio de fraturamento hidráulico no Trecho 3 do Furo FG-

00024. Modificado de ITV (2019). ............................................................................ 117 

Figura 3.20 - Registro do ensaio de fraturamento hidráulico no Trecho 5 do Furo FG-

00024. Modificado de ITV (2019). ............................................................................ 118 

Figura 3.21 - Registro do ensaio de fraturamento hidráulico no Trecho 6 do Furo FG-

00024. Modificado de ITV (2019). ............................................................................ 119 

Figura 3.22 - Registro do ensaio de fraturamento hidráulico no Trecho 7 do Furo FG-

00024. Modificado de ITV (2019). ............................................................................ 120 

Figura 3.23 - Registro do ensaio de fraturamento hidráulico no Trecho 8 do Furo FG-

00024. Modificado de ITV (2019). ............................................................................ 121 

Figura 3.24 - Testemunhos de sondagem enviados à FGI / JOGMEC para realização dos 

ensaios de DCDA. Modificado de JOGMEC e Fukada (2019). .................................. 124 

Figura 3.25 - Medidas de onda Vp nas amostras. Modificado de JOGMEC e Fukada 

(2019). ...................................................................................................................... 127 

Figura 3.26 - Exemplo dos dados de saída dos resultados das medidas de onda Vp. 

Modificado de JOGMEC e Fukada (2019). ................................................................ 128 

Figura 3.27 - Ensaio de compressão diametral (Ensaio Brasileiro). Modificado de 

JOGMEC e Fukada (2019). ....................................................................................... 130 

Figura 3.28 - Exemplo dos dados de saída dos ensaios de compressão diametral 

realizados nas amostras (Ensaio Brasileiro). Modificado de JOGMEC e Fukada (2019).

 .................................................................................................................................. 131 

Figura 3.29 - Direção dmax e o Δσ determinados pelo método DCDA, variando com 

profundidade, para o tipo de rocha das amostras ensaiadas. Modificado de JOGMEC e 

Fukada (2019). .......................................................................................................... 134 

Figura 3.30 - A orientação das sub-amostras orientadas pela parte inferior do 

testemunho (em vermelho). (Modificado de Dight e Akdag, 2020). ........................... 136 

Figura 3.31 – a) Método para garantir a planaridade da amostra; (b) Verificação de 

planaridade pelo comparador (Modificado de Dight e Akdag, 2020). ......................... 137 

Figura 3.32 – Magnitude da tensão versus profundidade para os resultados dos ensaios 

do DRA (Modificado de Dight e Akdag, 2020).......................................................... 139 

Figura 3.33 – Média da orientação das tensões a uma profundidade de 343 m 

(Modificado de Dight e Akdag, 2020). ...................................................................... 141 



 

xiii 

 

Figura 3.34 - Determinações dos módulos de elasticidade (Modificado de Dight e 

Akdag, 2020). ............................................................................................................ 142 

Figura 3.35 - Determinações dos resultados médios do coeficiente de Poisson 

(Modificado de Dight e Akdag, 2020). ...................................................................... 144 

Figura 3.36 - Resultados do Ensaio 1 de determinação de tensão pelo método DRA 

(Modificado de Dight e Akdag, 2020). ...................................................................... 146 

Figura 3.37 - Resultados do Ensaio 2 de determinação de tensão pelo método DRA 

(Modificado de Dight e Akdag, 2020). ...................................................................... 150 

Figura 3.38 - Resultados do Ensaio 3 de determinação de tensão pelo método DRA 

(Modificado de Dight e Akdag, 2020). ...................................................................... 152 

Figura 3.39 - Resultados do Ensaio 4 de detrminação de tensão pelo método DRA 

(Modificado de Dight e Akdag, 2020). ...................................................................... 155 

Figura 3.40 - Ensaios de resistência dos maciços rochosos realizados. Fonte: 

Geocontrole (2020) – relatório interno. ...................................................................... 158 

Figura 3.41 – Locação da seção escolhida (Seção 2) da Cava X. ................................ 160 

Figura 3.42 – Mapa de localização dos instrumentos utilizados na calibração dos 

modelos de tensão x deformação da Cava X............................................................... 161 

Figura 3.43 - Curva de calibração dos deslocamentos horizontais, verticais e totais da 

Seção 2 com base no monitoramento por prismas durante o período de janeiro de 2014 a 

agosto de 2016. ......................................................................................................... 162 

Figura 3.44 - Corte 2D apresentando o modelo utilizado e os maciços rochosos 

presentes na seção, com as topografias do terreno natural, do ano de 1998, de 2014 e de 

2016. ......................................................................................................................... 165 

Figura 3.45 - Malha utilizada no modelo. .................................................................. 165 

Figura 3.46 - Possíveis comportamentos pós-ruptura de maciços rochosos. Modificado 

de Crowder & Bawden (2004). .................................................................................. 171 

Figura 3.47 - Comportamento típico de maciço rochoso com qualidade muito boa. ... 172 

Figura 3.48 - Comportamento típico de maciço rochoso com qualidade mediana. ...... 173 

Figura 3.49 - Comportamento típico de maciço rochoso com qualidade muito pobre. 174 

Figura 3.50 – Resultados de calibração dos deslocamentos horizontais da Seção 2 da 

Cava X considerando k = 0,5. .................................................................................... 177 

Figura 3.51 – Resultados de calibração dos deslocamentos totais da Seção 2 da Cava X 

considerando k = 0,5. ................................................................................................. 178 



 

xiv 

 

Figura 3.52 – Resultados de calibração dos deslocamentos verticais da Seção 2 da Cava 

X considerando k = 0,5. ............................................................................................. 180 

Figura 3.53 – Apresentação das máximas deformações cisalhantes da Seção 2 da Cava 

X considerando k = 0,5. ............................................................................................. 181 

Figura 3.54 – Apresentação dos vetores de deslocamentos totais da Seção 2 da Cava X 

considerando k = 0,5. ................................................................................................. 181 

Figura 3.55 – Resultados de calibração dos deslocamentos horizontais da Seção 2 da 

Cava X considerando k = 1,0. .................................................................................... 183 

Figura 3.56 – Resultados de calibração dos deslocamentos totais da Seção 2 da Cava X 

considerando k = 1,0. ................................................................................................. 184 

Figura 3.57 – Resultados de calibração dos deslocamentos verticais da Seção 2 da Cava 

X considerando k = 1,0. ............................................................................................. 186 

Figura 3.58 – Apresentação das máximas deformações cisalhantes da Seção 2 da Cava 

X considerando k = 1,0. ............................................................................................. 187 

Figura 3.59 – Apresentação dos vetores de deslocamentos totais da Seção 2 da Cava X 

considerando k = 1,0. ................................................................................................. 187 

Figura 3.60 – Resultados de calibração dos deslocamentos horizontais da Seção 2 da 

Cava X considerando k = 2,0. .................................................................................... 189 

Figura 3.61 – Resultados de calibração dos deslocamentos totais da Seção 2 da Cava X 

considerando k = 2,0. ................................................................................................. 190 

Figura 3.62 – Resultados de calibração dos deslocamentos verticais da Seção 2 da Cava 

X considerando k = 2,0. ............................................................................................. 192 

Figura 3.63 – Apresentação das máximas deformações cisalhantes da Seção 2 da Cava 

X considerando k = 2,0. ............................................................................................. 193 

Figura 3.64 – Apresentação dos vetores de deslocamentos totais da Seção 2 da Cava X 

considerando k = 2,0. ................................................................................................. 193 

Figura 3.65 – Deformações cisalhantes para a Seção 2 da Cava Final proposta para a 

Cava X com os parâmetros obtidos a partir da calibração realizada para k = 0,5. ........ 199 

Figura 3.66 – Vetores de deslocamentos totais para a Seção 2 da Cava Final proposta 

para a Cava X com os parâmetros obtidos a partir da calibração realizada para k = 0,5.

 .................................................................................................................................. 199 

Figura 3.67 – Deformações cisalhantes para a Seção 2 da Cava Final proposta para a 

Cava X com os parâmetros obtidos a partir da calibração realizada para k = 1,0. ........ 200 



 

xv 

 

Figura 3.68 – Vetores de deslocamentos totais para a Seção 2 da Cava Final proposta 

para a Cava X com os parâmetros obtidos a partir da calibração realizada para k = 1,0.

 .................................................................................................................................. 200 

Figura 3.69 – Deformações cisalhantes para a Seção 2 da Cava Final proposta para a 

Cava X com os parâmetros obtidos a partir da calibração realizada para k = 2,0. ........ 201 

Figura 3.70 – Vetores de deslocamentos totais para a Seção 2 da Cava Final proposta 

para a Cava X com os parâmetros obtidos a partir da calibração realizada para k = 2,0.

 .................................................................................................................................. 201 

Figura 3.71 – Mapa topográfico da região, e seções EW (Seção 1) e NS (Seção 2). .... 206 

Figura 3.72 – Resultados do método DCDA apresentados na seção vertical NS do Furo 

FG-00001 (Seção 2). ................................................................................................. 207 

Figura 3.73 - Roteiro indicativo das etapas e ações visando minimizar problemas na 

determinação de tensões in situ dos maciços rochosos na visão de um engenheiro de 

minas / mecânica de rochas, com base na experiência adquirida em uma mina à céu 

aberto com maciços rochosos itabiríticos do Quadrilátero Ferrífero Brasileiro. .......... 212 

Figura 3.74 - Roteiro alternativo, resumindo as etapas mínimas que precisam ser 

cumpridas para a realização de um ensaio de determinação de tensões in situ. ........... 213 

 

  



 

xvi 

 

LISTA DE TABELAS 

Tabela 1.1 – Principais parâmetros coletados ao longo dos vários anos de operação das 

minas no Quadrilátero Ferrífero Brasileiro. ....................................................................6 

Tabela 2.1  – Explicação dos termos utilizados - referência aos números da Figura 2.6. 

Modificado de Hudson et al. (2003). .............................................................................9 

Tabela 2.2 - Métodos para determinações de tensões em rochas classificados pelo tipo 

operacional - o volume de rocha envolvido em cada método também é dado. 

Modificado de Ljunggren et al. (2003). ....................................................................... 20 

Tabela 2.3 – Resumo dos dados orientação das tensões obtidas no terremoto ocorrido no 

Mato Grosso do Sul. Fonte: Trópia (2013). .................................................................. 23 

Tabela 2.4 – Características das células macias de sobrefuração mais comuns. 

Modificado de Ljunggren et al. (2003). ....................................................................... 60 

Tabela 2.5 – Características de dois instrumentos de medida de deformação. Modificado 

de Ljunggren et al. (2003). .......................................................................................... 64 

Tabela 2.6 – Métodos passivos de determinações de tensões em rochas e os pontos 

chaves relacionados às suas aplicabilidades. Modificado de Ljunggren et al. (2003). ... 91 

Tabela 2.7 – Métodos ativos de determinações de tensões em rochas e os pontos chaves 

relacionados às suas aplicabilidades. Modificado de Ljunggren et al. (2003). .............. 93 

Tabela 3.1 - Profundidade dos trechos ensaiados em cada furo - Fraturamento 

Hidráulico. ................................................................................................................ 106 

Tabela 3.2 - Registro do ensaio no furo FG-00024 (REDE, 2019).............................. 110 

Tabela 3.3 - Resultados do ensaio de fraturamento hidráulico (REDE, 2019). ............ 111 

Tabela 3.4 - Resultados das medidas diametrais e determinações de tensões realizadas 

utilizando a técnica DCDA. Modificado de JOGMEC e Fukada (2019). .................... 126 

Tabela 3.5 - Resumo dos resultados de medição de onda Vp para todas as 8 amostras. 

Modificado de JOGMEC e Fukada (2019). ................................................................ 128 

Tabela 3.6 - Resumo dos resultados dos ensaios de compressão diametral (Ensaio 

Brasileiro). Modificado de JOGMEC e Fukada (2019). ............................................. 131 

Tabela 3.7 - Resultados das  determinações de tensões in situ calculadas pelo ITV, 

2020; baseado nos resultados dos ensaios obtidos pelo método DCDA. Modificado de 

ITV (2020). ............................................................................................................... 133 



 

xvii 

 

Tabela 3.8 - Resumo dos ensaios realizados de DRA (Modificado de Dight e Akdag, 

2020). ........................................................................................................................ 135 

Tabela 3.9 – Direção das sub-amostras (Modificado de Dight e Akdag, 2020). .......... 137 

Tabela 3.10 - Resultados dos ensaios de tensão in situ pelo método DRA. ................. 138 

Tabela 3.11 – Parâmetros geotécnicos originais, utilizados nas análises paramétricas.

 .................................................................................................................................. 166 

Tabela 3.12 - Estimativa dos valores de resistência a compressão uniaxial e resistência a 

tração. Fonte: Tetra Tech Coffey (2017). ................................................................... 167 

Tabela 3.13 - Resumo estatístico dos parâmetros de elasticidade e coeficiente de 

Poisson determinados a partir dos ensaios de resistência a compressão uniaxial realizado 

pela Geocontrole (2016). Fonte: Tetra Tech Coffey (2017). ....................................... 168 

Tabela 3.14 - Resumo dos módulos de elasticidade do maciço rochoso através equação 

completa segundo Hoek & Diederichs (2006) usando Ei da Tabela 4.2 e D = 0. 

Modificado de Tetra Tech Coffey (2017). .................................................................. 169 

Tabela 3.15 - Resumo estatístico do Módulo de Elasticidade (Em) obtido pela Equação 

3.3 com D = 0 (Hoek & Diederichs, 2006) e coeficiente de Poisson (v) das Rochas 

Friáveis. Modificado de Tetra Tech Coffey (2017). ................................................... 170 

Tabela 3.16 - Resumo dos parâmetros geomecânicos finais utilizados na calibração da 

Seção 2 da Cava X, considerando k = 0,5. .................................................................. 194 

Tabela 3.17 - Resumo dos parâmetros geomecânicos finais utilizados na calibração da 

Seção 2 da Cava X, considerando k = 1,0. .................................................................. 195 

Tabela 3.18 - Resumo dos parâmetros geomecânicos finais utilizados na calibração da 

Seção 2 da Cava X, considerando k = 1,5 (Tetratech Coffey, 2017). ........................... 196 

Tabela 3.19 - Resumo dos parâmetros geomecânicos finais utilizados na calibração da 

Seção 2 da Cava X, considerando k = 2,0. .................................................................. 197 

Tabela 3.20 - Resultados das determinação de tensão in situ nas profundidades definidas 

com os métodos utilizados de FH, DCDA e DRA. ..................................................... 202 

  



 

xviii 

 

LISTA DE SÍMBOLOS, NOMECLATURA E 

ABREVIAÇÕES 

 

DCDA: Diametric Core Deformation Analysis 

DRA: Deformation Rate Analysis 

2D: Duas dimensões 

3D: Três dimensões 

Fe: Ferro 

Si: Silício 

Al: Alumínio 

RMR: Rock Mass Rating 

GSI: Geologial Strenght Index 

kh: σh / σv 

kH: σH / σv 

ρ: densidade 

γ – peso específico (KN/m3) 

g: gravidade 

h: altura 

σx: tensão principal ao longo do eixo x 

σy: tensão principal ao longo do eixo y 

σz: tensão principal vertical 

σv: tensão principal vertical 

ν: coeficiente de Poisson da rocha 

τxz = τzx: tensão de cisalhamento atuando no plano ortogonal especificado determinado 

pela orientação dos eixos xz 

τxy = τyx: tensão de cisalhamento atuando no plano ortogonal especificado determinado 

pela orientação dos eixos xy 

τyz = τzy: tensão de cisalhamento atuando no plano ortogonal especificado determinado 

pela orientação dos eixos yz 

σxx: tensão normal atuando no plano ortogonal especificado determinado pela orientação 

do eixo x 



 

xix 

 

σyy: tensão normal atuando no plano ortogonal especificado determinado pela orientação 

do eixo y 

σzz: tensão normal atuando no plano ortogonal especificado determinado pela orientação 

do eixo z 

σ1: tensão principal 1 

σ2: tensão principal 2 

σ3: tensão principal 3 

σH: máxima tensão horizontal 

σh: mínima tensão horizontal 

ds: pequena superfície 

n: normal 

da: área da pequena superfície 

dt: força de tração da superfície 

σ: tensor de tensões 

REV: representative elementary volume 

TBM: Tunnel Boring Machine 

Ω: operador que transforma a quantidade medida na tensão desejada. 

ε: deformação medida 

HTPF: Hydraulic Tests on Preexisting Fractures  

WSM: Mapa Mundial de Tensões  

UHE: Usina Hidrelétrica 

Sh: sub-horizontal  

Sv: sub-vertical 

td: espessura dos discos  

D: diâmetro do furo 

σij
meas

s: campo de tensão total medido  

σij
grav: componente de tensão gravitacional  

σij
tect: componente de tensão tectônica  

DSCA: Análise da curva diferencial de deformação 

εi (σ): deformação axial na amostra no primeiro carregamento 

εj (σ): deformação axial no segundo carregamento 

AE: emissão acústica  

ASR: Recuperação de deformação inelástico  



 

xx 

 

σmax: tensão máxima  

σmin: tensão mínima  

dmax: diâmetro máximo  

dmin: diâmetro mínimo  

εmax: deformação de tração máxima   

εmin: deformação de tração mínima 

E: módulo de Young 

α: valor de θ na posição de dmax 

dθ: diâmetro da amostra central em um ângulo circunferencial θ 

USBM: US Bureau of Mines   

IST: In Situ Stress Toll 

CSIR: Council for Scientific and Industry Reserarch 

DDGS: Deep Doorstopper Gauge System  

Pc: pressão de fraturamento (ou breakdown pressure). 

Ps: pressão de fechamento da fratura (Instantaneous Shut-In Pressure - ISIP)  

Pr: fracture reopening pressure 

T: resistência à tração da rocha 

Pb: pressão do fluido quando a fratura ocorre  

P0: poro-pressão do ambiente 

Ω: operador  

FRSM: Final Rock Stress Model 

BESM: Best Estimate Stress Model 

SMM: Stress Measurement Methods 

ISD: Integrated Stress Determination 

RQD: Rock Quality Designation 

Vp: velocidade da onda P 

Vpmax: velocidade máxima da onda P 

Vpmin: velocidade mínima da onda P 

Vpy: velocidade da onda P na direção y   

Vpx: velocidade da onda P na direção x  

Ey: módulo de elasticidade na direção y  

Ex: módulo de elasticidade na direção x 

Vs: velocidade da onda S 



 

xxi 

 

ITV: Instituto Tecnológico Vale  

FGI: Fukada Geological Institute 

Δσ: valor da tensão diferencial in situ  

MDR: Moldagem e retificação do CP  

EES: Ensaio com Esclerômetro de Schmidt  

ME: Determinação da Massa Específica  

EPO- P/S: Ensaio de Propagação de Onda P e S 

EBR: Ensaio Brasileiro (Compressão Diametral)  

CDD: Cisalhamento Direto Natural para descontinuidade em rocha  

UCS - E: Resistência a Compressão Unixial com medição das deformações estático  

UCS - D: Resistência a Compressão Unixial com medição das deformações dinâmico 

PLT: Ensaio de Carga Pontual (Point Load Test) 

TRIX-H: Triaxial com Célula de Hoek 

Comp: Comprimento 

ISRM - International Society of Rock Mechanics  

ESHD - Equação Simplificada de Hoek & Diederichs 

IF – Itabirito Friável 

AT - Aterro 

IGO – Itabirito Goetítico 

IMN -Itabirito Manganesífero 

IL – Itabirito Friável 

VU -Rocha Vulcânica 

INF - Intrusiva Friável / Rocha Básica Alterada  

INC – Rocha Básica Sã 

FS – Filito São 

FD – Filíto Dolomítico 

FL – Filito Friável 

H – Hematita 

IAL – Itabirito Friável Argiloso 

QC – Quartizito Compacto 

CG – Canga 

QT - Quartzito  



 

xxii 

 

ÍNDICE 

1. INTRODUÇÃO.....................................................................................................1 

1.1 Considerações Iniciais .......................................................................................1 

1.2 Justificativa do Trabalho ...................................................................................1 

1.3 Objetivos do Trabalho .......................................................................................4 

1.4 Organização do Trabalho ..................................................................................4 

1.5 Materiais e Métodos Utilizados .........................................................................5 

2. CONTEXTUALIZAÇÃO BIBLIOGRÁFICA - TENSÕES EM MACIÇOS 

ROCHOSOS ................................................................................................................1 

2.1 Conceito ............................................................................................................5 

2.2 Classes de Tensões em Maciços Rochosos ...................................................... 14 

2.3 Determinação das Tensões In Situ ................................................................... 16 

2.3.1 Mapa Mundial de Tensões (WSM) ............................................................. 21 

2.3.2 Fatores que influenciam nas Tensões In Situ.............................................. 24 

2.3.2.1 Topografia ............................................................................................. 24 

2.3.2.2 Geologia ................................................................................................ 26 

2.3.3 Métodos Passivos para Determinação das Tensões In Situ ......................... 29 

2.3.3.1 Breakouts ............................................................................................... 29 

2.3.3.2 Discing ou empastilhamento................................................................... 31 

2.3.3.3 Modelagens Numéricas (Retroanálise) ................................................... 33 

2.3.3.4 Métodos Geofísicos ................................................................................ 44 

2.3.3.5 Método DCDA (Diametric Core Deformation Analysis) ........................ 48 

2.3.3.6 Métodos de Observação Geológica ......................................................... 55 

2.3.3.7 Mecanismo Focal de Terremotos ............................................................ 55 

2.3.3.8 Métodos de Recuperação de Deformação ............................................... 56 

2.3.4 Análise Estatística de Dados Medidos ....................................................... 56 

2.3.5 Métodos Ativos para Determinação das Tensões In Situ ............................ 57 

2.3.5.1 Métodos de Alívio ou Sobrefuração (Overcoring) .................................. 57 

2.3.5.2 Métodos hidráulicos ............................................................................... 69 

2.3.5.3 Métodos de Alívio de Superfície ou Macaco plano (Flat Jack) ............... 78 

2.3.5.4 Métodos Acústicos (Efeito Kaiser) ......................................................... 80 



 

xxiii 

 

2.3.5.5 Método DRA (Deformation Rate Analysis) ............................................ 84 

2.3.6 Sumário dos Métodos e Conclusões .......................................................... 88 

3. ESTUDO DE CASO ........................................................................................... 96 

3.1 Estudo de Caso................................................................................................ 96 

3.2 Investigações de campo – Ensaio de Fraturamento Hidráulico ......................... 97 

3.3 Resultados – Fraturamento Hidráulico ........................................................... 110 

3.4 Discussão dos Resultados – Fraturamento Hidráulico .................................... 121 

3.5 Ensaio DCDA (Diametric Core Deformation Analysis) ................................. 123 

3.6 Discussão dos resultados - Ensaios de DCDA (Diametric Core Deformation 

Analysis) ............................................................................................................. 132 

3.7 Ensaios de DRA (Deformation Rate Analysis) ............................................... 135 

3.8 Discussão dos resultados - Ensaios de DRA (Deformation Rate Analysis) ..... 138 

3.8.1 Resultados do Ensaio 1 do DRA.............................................................. 144 

3.8.2 Resultados do Ensaio 2 do DRA.............................................................. 148 

3.8.3 Resultados do Ensaio 3 do DRA.............................................................. 151 

3.8.4 Resultados do Ensaio 4 do DRA.............................................................. 152 

3.9 Resultados dos ensaios de resistência realizados ............................................ 155 

3.10 Retroanálise – Análise Paramétrica do tipo Tensão-Deformação do Índice k 

aplicada ao estudo de caso .................................................................................. 158 

3.11 Aplicação da análise paramétrica no estudo de caso – Influência do Índice k na 

geometria proposta para a cava final ................................................................... 197 

3.12 Discussão dos resultados – Comparação entre os resultados de determinação 

de tensão in situ obtidos pelos diferentes métodos ............................................... 202 

4. CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA FUTURAS PESQUISAS ................ 214 

4.1 Conclusões .................................................................................................... 214 

4.2 Sugestões para Futuras Pesquisas .................................................................. 216 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................... 217 



 

1 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Considerações Iniciais 

 

Conhecer a distribuição das tensões atuantes nos maciços rochosos é uma das 

maiores preocupações da mecânica de rochas. Até a atualidade não existe um método 

específico que consiga determinar com precisão as tensões naturais in situ para qualquer 

maciço rochoso e de maneira geral aceita-se que nos locais onde as formações rochosas 

são relativamente uniformes como em acamamentos e planos extensivos de rochas 

sedimentares, a força vertical em uma determinada profundidade h irá desenvolver uma 

tensão uniforme σz proporcional ao peso da cobertura de rocha. Não obstante, falhas e 

outras heterogeneidades afetam a distribuição desse carregamento. Além disso, 

magnitudes e orientações das tensões locais in situ vêm sendo alteradas ao longo do tempo 

geológico, dobras e falhas foram criadas em resposta às forças de épocas passadas 

fazendo que tudo isto se envolva na criação de um sistema de forças heterogêneo, que é 

dominado pelo regime tectônico.  

 A presente tese de doutorado, descreve-se mediante um estudo de caso, a 

aplicação de ensaios de determinação das tensões locais in situ, por meio dos métodos de 

Fraturamento Hidráulico, DCDA - Diametric Core Deformation Analysis e DRA - 

Deformation Rate Analysis, para um maciço rochoso itabirítico do Quadrilátero Ferrífero 

Brasileiro. 

1.2 Justificativa do Trabalho 

 

Atualmente, as minas localizadas no Quadrilátero Ferrífero exibem perfis de 

alteração que em geral alcançam 400 m de profundidade.  

Como se trata geralmente de minas antigas, o material com teor mais alto de 

minério de ferro (hematita) está se tornando cada vez mais escasso próximo à superfície. 

Como consequência, cresce a tendência de projetos de expansão das minas (inclusive no 

meio subterrâneo) e a construção de novas usinas que possibilitem o processamento dos 
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itabiritos mais pobres, resultando no aprofundando das cavas, de modo a viabilizar a lavra 

das hematitas ricas restantes, e que podem ser utilizadas como material corretivo de 

minérios mais pobres (blend).  

Nesta linha de tendência, as futuras cavas terão dois horizontes bem definidos, 

quais sejam: 

• Profundidade inferior a 400 m com taludes predominantemente compostos por 

rochas completamente à parcialmente intemperizadas;  

• Profundidade superior a 400 m com taludes compostos por rochas parcialmente 

alteradas à sã.  

Sob tal circunstância, a crescente quantidade de rocha sã / levemente alterada 

exposta nessas cavas profundas, apresenta uma nova problemática para as equipes de 

geotecnia quanto à definição da geometria dos taludes, bem como, sob as abordagens para 

avaliar os possíveis mecanismos de ruptura.  

Devido a esta mudança de cenário supracitada torna-se necessário o melhor 

entendimento do comportamento destas novas cavas profundas, também compostas por 

rochas sãs. Estas rochas, que estavam anteriormente confinadas sob as cavas, terão a partir 

do aprofundamento das cavas, suas tensões in situ aliviadas, gerando novas 

redistribuições de tensões no maciço remanescente. Neste contexto, as tensões in situ 

passam a ser importantes (além de sua magnitude são importantes também as suas 

direções), diferentemente das geostáticas que são comumente assumidas nas análises 2D. 

Em regiões onde já ocorreu efeito de tectonismo, como na região do Quadrilátero 

Ferrífero, é muito difícil a mensuração dos valores e das direções das tensões naturais in 

situ. Esta dificuldade se deve aos múltiplos eventos deformacionais que ocorreram na 

região, associados a grandes diferenças topográficas com relevos escarpados 

condicionados por extensas zonas de cisalhamento e falhas que impõem intenso 

fraturamento nas rochas, bem como mantos de intemperismos profundos que podem 

alcançar mais de 400 m de profundidade, e dificultam a possibilidade de encontrar trechos 

de rocha sã pouco fraturada para executar os testes. Por isto, nos estudos até então 

realizados nas cavas de mineração da região, é comum que os valores das tensões naturais 

in situ ou do índice k - razão entre as tensões efetivas horizontal e vertical (no caso de 

impossibilidade do cálculo das tensões naturais in situ), utilizados nas análises de tensão-

deformação sejam estimados, não havendo até então publicações referentes a 
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determinações das tensões naturais in situ por ensaios nestes tipos de maciços rochosos 

(itabiríticos).  

Nos estudos anteriores realizados para o talude do estudo de caso proposto adotou-

se como premissa a estimativa de que o valor mais representativo seria k igual a 1,5 

(Coffey, 2017) e 1,2 (Itasca, 2019). Esta premissa à princípio seria conservadora, pois os 

deslocamentos horizontais dos modelos tendem a ser majorados, assim como as tensões 

cisalhantes. Outro fato relevante é que o valor de k igual a 1,5 já foi utilizado em outros 

trabalhos na região do Quadrilátero Ferrífero, a exemplo de Figueiredo e Aquino (2005), 

e mostram-se ser boas aproximações das tensões in situ (Coffey, 2017). Estes estudos 

foram feitos por retro análises e por isso pode-se dizer que os valores obtidos estão bem 

calibrados. 

A proposta desta tese é justamente a realização de uma primeira campanha de 

ensaios de campo e de laboratório visando a determinação das tensões in situ na região 

por três métodos distintos (Fraturamento Hidráulico, DCDA e DRA), a interpretação dos 

resultados obtidos com cada um dos métodos, e a comparação entre estes resultados. 

Primeiramente, os resultados e os produtos desta pesquisa são uma fonte valiosa 

de informação para a avaliação e compreensão das deformações e tensões induzidas pelas 

atividades de lavra de cavas com grandes taludes do Quadrilátero Ferrífero e seus 

impactos nas estruturas de entorno. Assim, os procedimentos empregados nesta tese 

podem auxiliar os profissionais em análises mais refinadas de casos reais e rotineiros, 

permitindo, a partir da determinação de uma faixa de variação do índice k mais confiável, 

a criação de modelos geotécnicos que corroborarão para consideráveis melhorias no 

entendimento do comportamento do maciço rochoso de interesse.  

Adicionalmente, um melhor entendimento das propriedades dos materiais pode 

beneficiar os projetos de escavações, garantindo um projeto mais adequado e avaliações 

de segurança mais realistas, com maior qualidade nas avaliações dos mecanismos de 

ruptura e das práticas operacionais, reduzindo a probabilidade de ruptura dos taludes e 

podendo levar à otimização dos ângulos dos taludes adotados, além de possível redução 

da relação entre estéril e minério, e ao aumento de produtividade, sem contrapor a 

segurança necessária e exigida nas operações.  

O conhecimento adquirido com esta pesquisa pode ainda respaldar estudos de 

retomada da lavra em locais que estão paralisados devido a possíveis mecanismos de 

ruptura já instalados, como no caso de cavas que possuem litotipos com alto teor de 
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minério / qualidade, de modo que este material possa ser utilizado como blend para 

garantir a operação de minas com larga produção de minério de qualidade por vários anos. 

1.3 Objetivos do Trabalho 

 

• Revisão bibliográfica extensiva sobre os métodos de determinação de tensão in situ 

disponíveis; 

• Aplicação de diversos métodos de determinação de tensão in situ (Fraturamento 

Hidráulico, DRA e DCDA) nos maciços rochosos itabiríticos do Quadrilátero 

Ferrífero Brasileiro, e comparação dos resultados alcançados com estes métodos;  

• Determinação de uma faixa de valores do índice k que seja coerente, para subsidiar 

análises do tipo tensão-deformação nos maciços rochosos itabiríticos do Quadrilátero 

Ferrífero Brasileiro; 

• Proposição de um roteiro indicativo de como determinar e determinar as tensões in 

situ nos maciços rochosos itabiríticos do Quadrilátero Ferrífero Brasileiro, e como 

este roteiro poderia facilitar esta determinação para outros maciços rochosos;  

• Indicar o que fazer para minimizar problemas práticos na determinação de tensões in 

situ nos maciços rochosos itabitíticos do Quadrilátero Ferrífero; 

• Que esta tese sirva como um ponto de partida para pesquisadores, acadêmicos e 

geotécnicos de empresas, no que tange à determinação das tensões in situ presentes 

nos maciços rochosos itabiríticos do Quadrilátero Ferrífero Brasileiro. 

1.4 Organização do Trabalho 

 

Esta tese foi estruturada em quatro capítulos, sendo que no Capítulo 1 encontra-

se uma breve introdução sobre a pesquisa, seus objetivos e apresentação dos materiais e 

dos métodos utilizados. O Capítulo 2 é uma revisão bibliográfica sobre tensões in situ em 

maciços rochosos, e que apresenta ainda os métodos disponíveis para a sua determinação. 

No Capítulo 3 é apresentado o estudo de caso, os resultados obtidos pelos ensaios 

realizados pelos diferentes métodos e pelas modelagens de tensão-deformação utilizando 

os programas computacionais. São apresentados ainda os modelos elaborados, as 

propriedades geotécnicas adotadas, as características peculiares de cada análise realizada 
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e a discussão dos resultados. No Capítulo 4 são apresentadas as conclusões do trabalho e 

as sugestões para futuras pesquisas.  

1.5 Materiais e Métodos Utilizados 

 

De modo a atingir os objetivos, diversas metodologias foram utilizadas na 

pesquisa. A Figura 1.1 em forma de fluxograma apresenta a sequência do trabalho 

realizado. 

 

 

Figura 1.1 - Fluxograma do trabalho realizado. 

 

Inicialmente, foi realizada uma revisão bibliográfica extensiva, assim como a 

coleta e o tratamento dos dados. A revisão bibliográfica foi realizada buscando abordar 

os diversos métodos disponíveis de determinação de tensões em rochas, de modo a 

permitir uma avaliação completa sobre o conhecimento disponível na literatura em 

relação ao tema da pesquisa proposta. No item referências bibliográficas foram 
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apresentados os principais estudos e autores sobre tensões in situ e induzidas em rochas, 

sobre métodos de determinação, abordagens, ensaios e modelos numéricos. Em seguida, 

foi avaliado todo o banco de dados disponível da Vale S.A., que se apresentou como uma 

importante fonte de informação para pesquisa sobre as características dos maciços 

rochosos do Quadrilátero Ferrífero Brasileiro. Dentro do banco de dados pode-se dar 

ênfase aos relatórios emitidos por consultores ao longo dos anos. Estes relatórios cobrem 

diversas áreas, como mapeamentos geotécnicos, caracterizações e classificações dos 

maciços rochosos, ensaios de resistência, entre outros. A Tabela 1.1 apresenta os 

principais parâmetros avaliados existentes no banco de dados da empresa, os quais foram 

coletados ao longo dos muitos anos de operação em minas à céu aberto no Quadrilátero 

Ferrífero Brasileiro. 

 

Tabela 1.1 – Principais parâmetros coletados ao longo dos vários anos de operação das 

minas no Quadrilátero Ferrífero Brasileiro. 

Dados Parâmetros 

Parâmetros Físicos 
Índice de Vazios, Porosidade, Permeabilidade, 

Densidade, Granulometria, Adensamento 

Parâmetros Químicos Porcentagem de Fe, Si, Al 

Sistemas de Classificação RMR e GSI 

Caracterização Geomecânica 
Modelo geomecânico e mapeamento geotécnico, 

grau de intemperismo 

Características Microscópicas 
Textura, tamanho e forma dos grãos e poros, micro-

estruturas 

Informações Geológicas Mapeamento e modelo litológico e estrutural  

Parâmetros de Resistência 

Coesão (pico e residual), ângulo de atrito (pico e 

residual), resistência à tração, resistência à 

compressão uniaxial (UCS), parâmetro e ângulo de 

dilatância (pico e residual) e constantes a, s e mb 

(pico e residual). 

Parâmetros Elásticos 
Índice de Poisson e Módulo de Young para a rocha 

intacta e para o maciço rochoso. 

Modelos Numéricos Análises de equilíbrio limite e elementos finitos  
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A metodologia desta tese contempla a realização dos ensaios de laboratório e de 

campo para o estudo de caso proposto: um talude de mineração existente de uma mina do 

Quadrilátero Ferrífero Brasileiro, com um grande histórico (banco de dados) de 

instrumentação. Foram realizados ensaios de determinação de tensão in situ, pelos 

métodos de Fraturamento Hidráulico, DRA e DCDA. Foram realizados ainda ensaios de 

laboratório para determinar as resistências (de compressão e de tração), os parâmetros de 

deformabilidade das rochas circundantes e analisadas as seções geomecânicas 

disponíveis. Foi então realizada a análise dos dados coletados, onde todas as informações 

anteriormente consideradas e observadas foram interpretadas. 

Em paralelo, foram realizadas análises numéricas do tipo tensão-deformação e 

aplicadas ao estudo de caso. Este estudo de caso foi utilizado para reduzir as incertezas e 

ajudar a resolver questões sem resposta ou identificadas durante as pesquisas, sendo 

suportado por relatórios internos, externos, dados de monitoramento e pela bibliografia 

existente. Este talude é monitorado por prismas, estação total, radar orbital terrestre, 

imagens de satélites orbitais InSar, inclinômetros e extensômetros.  

Nestas análises, foram realizadas variações paramétricas do índice k, sendo estas 

calibradas com as deformações medidas em campo pelos instrumentos existentes, tais 

como prismas, radares orbital e de satélites, inclinômetros e extensômetros. Como havia 

muitos dados de ensaios de laboratório para determinação dos parâmetros de resistência 

e de deformação dos maciços rochosos foi possível promover uma maior confiabilidade 

no entendimento do comportamento desses maciços em seus diferentes perfis de 

alteração. Foi considerada ainda, a interação tensional entre os diversos maciços 

rochosos, a resposta dos modelos frente a novas escavações, assim como o impacto da 

altura de grandes taludes considerando a presença de zonas de transição, quando o 

material se apresenta em uma mistura de rocha friável e sã. 

Foram analisados os bancos de dados geológicos e geotécnicos da empresa, os 

ensaios geotécnicos, os relatórios de consultores externos, as avaliações de segurança, os 

modelos geomecânicos disponíveis e os resultados do monitoramento. Medidas de 

deslocamento de campo resultantes do uso dos sistemas de monitoramento 

(levantamentos topográficos, extensômetros, monitoramento de satélites e radar orbital) 

foram utilizadas para calibrar as análises numéricas. Os resultados de monitoramento com 

o radar orbital definem as deformações radiais de acordo com a linha de visada. A estação 
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total realiza as leituras dos prismas existentes, registrando as coordenadas em todas as 

direções (verdadeira grandeza). Já o radar de satélite apresenta as cotas (medidas uni-

dimencionais, de acordo com a sua inclinação). Os extensômetros e inclinômetros foram 

considerados para definir as deformações internas do maciço rochoso. Foram realizadas 

análises numéricas do tipo tensão-deformação calibradas com as deformações medidas 

em campo pelos instrumentos, visando a determinação da influência do índice k nestas 

análises. Adicionalmente, foram considerados na interpretação os ensaios de 

determinação de tensão in situ realizados no seu entorno. 

Ressalta-se que o estudo de caso realizado, apesar de utilizar como base o banco 

de dados disponível do talude de mineração escolhido, trata-se de um estudo meramente 

acadêmico, que visa a obtenção de avaliações a respeito dos efeitos da tensão in situ na 

região do Quadrilátero Ferrífero Brasileiro relacionados com as medidas em campo 

realizadas pelos instrumentos, não havendo a pretensão de representar o comportamento 

real da obra em pauta, ou a realização de estudos relativos a sua estabilidade.    

Por fim, foram avaliados e discutidos os resultados obtidos e apresentadas as 

conclusões alcançadas. Além disso, sugestões para futuras pesquisas foram propostas de 

modo a investigar outros pontos importantes identificados durante o desenvolvimento 

desta pesquisa. 

Abaixo é apresentada a ordem de grandeza dos custos envolvidos nesta pesquisa 

(em dólares americanos), para a realização dos ensaios para as determinações de tensão 

in situ: 

• Realização de 1540 m sondagens para realização dos ensaios........USD$ 400.000,00 

• Ensaios de Fraturamento Hidráulico (8 ensaios)...............................USD$ 75.000,00 

• Ensaios de DCDA (38 ensaios - valor estimado)............................USD$ 100.000,00 

• Ensaios DRA (4 ensaios).................................................................USD$ 200.000,00 

• Ensaios de resistência de rocha em laboratório.................................USD$ 20.000,00 

• Envio dos testemunhos para o Japão (ensaios DCDA).......................USD$ 1.000,00 

• TOTAL............................................................................................USD$ 796.000,00 
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2. CONTEXTUALIZAÇÃO BIBLIOGRÁFICA - 

TENSÕES EM MACIÇOS ROCHOSOS 

 

 A distribuição de forças em maciços rochosos é uma das principais preocupações 

em mecânica de rochas, tanto com respeito ao entendimento dos processos geológicos 

básicos como das placas tectônicas e de terremotos, quanto das estruturas de engenharia 

que são projetadas dentro ou sobre maciços rochosos. Estas forças são derivadas de duas 

fontes principais: forças gravitacionais e forças tectônicas (resultantes de movimentos de 

placas crustais). 

 Nos locais onde as formações rochosas são relativamente uniformes como em 

acamamentos e planos extensivos de rochas sedimentares, a força vertical em uma 

determinada profundidade h irá desenvolver uma compressão uniforme σz proporcional 

ao peso da cobertura de rocha, calculada por: 

 

𝝈𝒛 = 𝝆𝒈𝒉                                                                                       (Equação 2.1) 

 

Onde 

 

Tipicamente, 
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Figura 

 

 A carga referente à cobertura de rocha fica concentrada nas formações rígidas, 

criando uma espécie de proteção para as estruturas mais deformáveis. Falhas e outras 

heterogeneidades também afetam a distribuição do carregamento. Em obras realizadas 

em baixas profundidades, variações topográficas também podem influenciar a 

distribuição do carregamento. Medidas realizadas em escavações nestas circunstâncias 

podem indicar carregamentos bem maiores do que o do valor médio de carregamento de 

cobertura calculado pela 𝝈𝒛= 𝝆𝒈𝒉                                                                                       (Equação 
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2.1 . Desde que o peso total de cobertura acima de uma dada profundidade seja constante, 

as cargas acima da média em um ou mais locais indicam, evidentemente, que as cargas 

verticais em outras partes da rocha serão abaixo do valor médio. 

 A distribuição de forças tectônicas também é agravada por fatores geológicos, 

acrescida à incerteza de que não há restrição para a força total, como nos casos com cargas 

gravitacionais. Os movimentos das placas, as interações nas fronteiras das placas, e entre 

as placas, são todas acionadas por forças tectônicas. As magnitudes e as orientações das 

forças vêm sendo alteradas ao longo tempo geológico, dobras e falhas foram criadas em 

resposta às forças de épocas passadas, intrusões magmáticas foram criadas etc. Tudo isto 

pode estar envolvido na criação de um sistema de forças atual heterogêneo, que é agora 

regido pelo regime tectônico atual. É de se esperar, portanto, que a magnitude e a 

orientação dessas forças possam variar consideravelmente dentro dos sistemas 

geológicos. Há evidentemente, muitas situações em que a estrutura geológica é mais 

simples, como em grandes bacias sedimentares. Mesmo assim, as forças podem variar em 

magnitude e orientação, especialmente nas proximidades das falhas e de sistemas de 

falhas. 

Assim, ao contrário de outros materiais utilizados em projetos de engenharia, a 

rocha é pré-carregada por forças que são, em geral, de desconhecida magnitude e 

orientação. O desenvolvimento de projetos em rochas complica-se ainda mais pelo fato 

que as características estruturais do maciço rochoso, como juntas, fraturas e planos de 

acamamentos, podem causar uma influência importante sobre a capacidade do maciço 

rochoso de resistir às essas forças, ou seja, a resistência do maciço rochoso medida sobre 

uma determinada região é afetada pela estrutura. Isto pode ter uma influência adversa 

sobre a estabilidade da obra de engenharia. 

 Em outros ramos da engenharia, o projetista pode utilizar a teoria da elasticidade 

para determinar as partes críticas do carregamento da estrutura e, a partir desta análise, 

limitar as cargas na estrutura para que a resistência do material nunca seja alcançada. Já 

no caso de projetos em mecânica de rochas, a resistência do maciço rochoso e as forças 

nele atuantes não são bem definidas. A avaliação da estabilidade é geralmente uma 

preocupação relevante. A Figura 2.2 apresenta uma curva completa de carregamento-

deformação para uma rocha carregada em compressão até a desintegração.  

 



 

4 

 

 

Figura 2.2 - Curva completa típica de carregamento-deformação para uma rocha 

carregada em compressão até a desintegração. Modificado de Fairhurst (2003). 

 

 Os Segmentos 1 e 2 da curva, a parte da esquerda do pico de carregamento 

representa a região elástica, seguida de níveis moderados de deformação inelástica 

(distribuídos pelo surgimento e crescimento de microfraturas). À direita do pico, no 

segmento 3, a rocha começa a se desintegrar, a deformação começa a crescer de forma 

localizada ao longo de caminhos discretos, de forma descontínua. A aplicação da 

mecânica contínua e a noção de tensão na rocha desintegrando nessa região da curva se 

tornam duvidosas, e eventualmente até insustentável. 

 Na prática, somente uma parte do maciço rochoso sob carregamento passa pela 

desintegração indicada na Figura 2.2. A rocha fora da região de desintegração irá 

continuar elástica e se comportar como contínua. A interação entre a região de 

desintegração e a região de carregamento elástico determina se o colapso irá ocorrer ou 

não de forma violenta ou suavemente. Na situação violenta, a energia elástica lançada 

pela região interna com alguma deformação ocorrida (Segmento 5) excede a energia que 

pode ser absorvida quase estaticamente pela região de colapso. O excesso de energia é 

utilizado para acelerar o colapso, que se torna violento. Se o caso reverso ocorrer 

(Segmento 4), acontece um processo de ruptura estável. Um carregamento adicional, 

como por exemplo, um alargamento progressivo do tamanho de uma escavação, irá 

provavelmente produzir uma deformação gradual seguindo o caminho de redução da 

resistência da rocha.  
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 Isto mostra que os conceitos da mecânica contínua e a noção de tensão / 

deformação são valiosos na Mecânica de Rochas, sendo aplicável a todo o corpo de rocha 

durante a parte de subida de curva de carregamento, e na região de fora do volume de 

desintegração da rocha na parte de descida da curva. 

 Geralmente, em projetos de engenharia, os carregamentos na rocha podem ser 

mantidos bem abaixo da sua resistência à compressão, isto é, menor ou igual à máxima 

carga de projeto. Para muitas atividades minerárias, a região da direita da Figura 2.2 é um 

componente essencial do método de extração. Alguns métodos dependem muito da 

promoção de uma desintegração e de colapsos controlados. Escavações de túneis e furos 

de sondagem podem deformar-se gradualmente ou de forma violenta. Assim, os conceitos 

de mecânica contínua e as determinações, tal como as das tensões, podem desempenhar 

um papel importante no entendimento da deformação do maciço rochoso, embora com 

maneiras um pouco diferentes do que em outras áreas da engenharia (Fairhurst, 2003).  

2.1 Conceito 

 

 Diferentemente de uma pressão ou de uma força, a tensão não pode ser medida na 

forma de quantidade escalar ou vetorial, a tensão é uma quantidade em forma de tensor. 

A tensão em um ponto localizado dentro de um maciço rochoso possui três componentes 

normais de tensão atuando perpendiculares às faces de um pequeno cubo, e seis 

componentes de tensão de cisalhamento atuando ao longo das faces (Figura 2.3), 

totalizando nove componentes. Os componentes individuais de tensões estão listados na 

matriz de tensões apresentado na Figura 2.4.  
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Figura 2.3 - Componentes do tensor de tensões atuando em um cubo infinitesimal 

dentro do maciço rochoso.  

 

Figura 2.4 - Componentes da matriz de tensões em relação aos eixos x, y e z.  

 

 O elemento cúbico apresentado na Figura 2.3 está em equilíbrio e as tensões de 

cisalhamento complementares são iguais, como indicado na Figura 2.5. Isto significa que 

os nove componentes do tensor de tensões possuem seis componentes independentes. 

Consequentemente, sempre que a tensão da rocha é especificada, seis peças 

independentes de informação precisam ser determinadas. Qualquer declaração relativa à 

tensão que contém menos informação ou que é expressa sem uma qualificação mais 

profunda não possui significado. O estado de tensão é especificado:  

• Pelas três tensões normais e pelas três tensões de cisalhamento atuando em três 

planos ortogonais especificados determinados pela orientação dos eixos x, y e z; 

• Pelas magnitudes e direções das três tensões principais. 
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Figura 2.5 – Componentes do tensor de tensões, no qual os pares complementares de 

tensões são iguais.   

 

Um aspecto crucial das tensões em sólidos, é que quando o elemento cúbico 

apresentado na Figura 2.3 é rotacionado, os componentes de tensão nas faces mudam de 

valor. Há sempre uma, e somente uma orientação do cubo, em que todas as componentes 

de tensão de cisalhamento possuem valores iguais à zero. Quando isso ocorre, as faces do 

cubo representam os planos das tensões principais. As tensões normais nesse plano são 

as tensões principais (Figura 2.6). 

 

Figura 2.6 – As tensões principais são as tensões normais atuando perpendicular aos 

planos em que as tensões de cisalhamento são iguais à zero.  

 

Segundo Hudson e Cooling (1988), a prática comum é de descrever o estado de 

tensão in situ da rocha por meio das magnitudes e direções das tensões principais. O 

estado geral de tensão e o estado das tensões principais estão ilustrados na Figura 2.5 e 

na Figura 2.6, respectivamente. Deve-se notar que a convenção subscrita para os 

componentes de tensão é a seguinte: o primeiro subscrito denota o plano no qual o 

componente está agindo (ou seja, o plano perpendicular ao eixo dado pelo primeiro 

subscrito); e o segundo subscrito é a direção em que o componente atua. Assim, os 

componentes ao longo de uma linha na matriz de tensão são os componentes em um plano 

específico (porque o primeiro subscrito permanece o mesmo); ao passo que os 



 

8 

 

componentes em uma coluna são os componentes em uma determinada direção (porque 

o segundo subscrito permanece o mesmo). 

A tensão é determinada por uma quantidade em forma de tensor porque as leis que 

governam as mudanças nos componentes das tensões como as referências dos eixos são 

alteradas como aquela de um tensor. A quantidade em forma de tensor é definida não 

somente pela magnitude e direção (como no caso de um vetor), mas também pela 

orientação dos planos em que os componentes das tensões estão atuando. Como 

significado matemático, um tensor é uma forma diferencial multilinear invariante que diz 

respeito a um grupo de transformações de coordenadas admissíveis em n direções 

(Borowski, 1989). 

A unidades dos componentes de tensão são N/m2, unidade mais conhecida como 

Pa (Pascal). Importante o sinal e a convenção adotada, para certificar se a tensão é de 

compressão ou tração. Apesar da convenção adotada em mecânica de rochas de a tensão 

de compressão ser sempre reconhecida como positiva, programas de computadores de 

análises numéricas frequentemente desenvolvidos a partir de códigos de engenharia 

estrutural, consideram tensões de tração como positivas. 

As orientações dos componentes de tensão, como por exemplo das tensões 

principais, são especificadas pela direção e pelo mergulho. Estes parâmetros são 

utilizados para orientar uma linha; a direção é a medida realizada pela bússola ou o 

azimute da linha, e o mergulho é o ângulo entre a linha e o plano horizontal (os termos 

direção do mergulho e ângulo do mergulho são utilizados para a orientação de um plano: 

o mergulho é o ângulo entre a linha de maior inclinação do plano e a horizontal; e a 

direção do mergulho é a medida da bússola ou o azimute da linha de maior inclinação). 

Não há nenhuma terminologia internacional definida para descrever o estado de 

tensões em um maciço rochoso. Entretanto, a utilização da Tabela 2.1(referente à Figura 

2.7) é recomendada, segundo Hyett et al. (1986), Harrison e Hudson (2000).  
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Figura 2.7 – Tipos de campos de tensões – a Tabela 2.1 apresenta a lista dos termos 

(Hudson et al., 2003). 

 

Tabela 2.1  – Explicação dos termos utilizados - referência aos números da Figura 2.6. 

Modificado de Hudson et al. (2003). 

 

 

Os termos utilizados para ensaios de laboratório são claramente definidos e em 

algumas vezes são utilizados para descrever aspectos de tensões em rochas naturais ou 

induzidas conforme descrito abaixo: 

• Tensão Uniaxial: uma tensão principal atuante, isto é, uma tensão principal tem um 

valor diferente de zero σ1 ≠ 0, σ2 = σ3 = 0. 

• Tensão Biaxial: duas tensões principais atuantes, isto é, duas tensões principais 

possuem valores diferentes de zero σ1 ≠ 0, σ2 ≠ 0, σ3 = 0.  

• Tensão Triaxial: três tensões axiais atuantes, porém duas delas possuem o mesmo 

valor. Este termo surgiu durante a história dos ensaios de laboratório: um cilindro de 

rocha é confinado com uma tensão principal ao longo do eixo e uma pressão de um 

fluido é aplicada nos lados – equivalente ao estado de tensões σ1 ≠ 0, σ2 = σ3 ≠ 0. O 

termo é correto visto que três componentes de tensão são aplicados ao logo dos três 

eixos, mas um pouco enganoso, pois dois dos componentes possuem o mesmo valor. 

1 Tensões tectônicas Estado de tensões causado por placas tectônicas

2 Tensões gravitacionais Estado de tensões causado pelo peso da cobertura de rocha

1 e 2 Tensões naturais Estado de tensões in situ  existente anteriormente à obra

1 e 2 Tensões regionais Estado de tensões relativo ao domínio geológico distante

1 e 2 Tensões em campos distantes Estado de tensões além do campo próximo

3 Tensões locais Estado de tensões em um domínio pequeno

3 Tensões em campos próximos Estado de tensões na região perturbada pelas obras de engenharia

3 Tensões induzidas Estado de tensões natural perturbado pelas obras de engenharia

4 Tensões residuais Estado de tensões causado por atividades tectônicas prévias, porém ainda atuantes

4 Tensões termais Estado de tensões causado por mudanças de temperaturas

- Paleo-tensões Estado de tensões natural prévio, não mais atuante
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• Tensão poliaxial ou triaxial verdadeira: Três tensões principais são atuantes, isto é, 

as três tensões principais possuem valores diferentes de zero, σ1 ≠ 0, σ2 ≠ 0, σ3 ≠ 0. 

Estas três tensões são geralmente diferentes. 

Um ponto chave no que diz respeito ao tensor de tensões em relação à engenharia 

de rochas é que todas as superfícies de escavação de rochas não-suportadas são planos de 

tensões principais, por não haver tensões de cisalhamento atuando nelas (terceira Lei de 

Newton). Assim, um dos efeitos da escavação é definir localmente as orientações das 

tensões principais, isto é, elas serão paralelas e perpendiculares às superfícies de 

escavação não suportadas. Além disso, a magnitude da componente da tensão principal 

atuando normalmente às faces de uma escavação não suportada também é zero, ou mais 

estritamente, o valor da pressão atmosférica (também definido pela terceira Lei de 

Newton). Quando a tensão principal em uma face de escavação é listada na matriz de 

tensões (com o eixo z perpendicular à face de escavação) a maioria dos termos possui 

valores iguais à zero, conforme apresentado na Figura 2.8. 

 

 

Figura 2.8 – Influência local da face de uma escavação não-suportada nas tensões 

principais. Modificado de Hudson et al. (2003). 

 

Um fenômeno similar ocorre naturalmente em uma fratura aberta, como ilustrado 

na Figura 2.9 para um caso 2D. O estado de tensões A indica dois componentes do estado 

de tensões penetrante na rocha. Mais perto da fratura, nos estados de tensão B e C, as 

direções das tensões principais são rotacionadas e as magnitudes das tensões principais 

são alteradas. No caso de uma fratura aberta, nenhuma tensão normal (perpendicular) ou 

de cisalhamento (paralela) pode ser sustentada pela superfície da fratura. A superfície da 

fratura se torna então um plano de tensões principais com o valor da tensão principal igual 

à zero. Quando a fratura é parcialmente fechada ou preenchida as trajetórias de tensões 

são perturbadas, porém menos severamente. Imaginando este efeito adjacente às diversas 
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fraturas e em todas as escalas em um maciço rochoso, são esperadas variações 

(possivelmente grandes) de valores locais de tensão in situ, e dos valores determinados 

por investigações de campo. 

 

 

Figura 2.9 – Uma fratura aberta irá perturbar o campo de tensões e tornar as tensões 

principais localmente paralelas e perpendiculares à superfície da fratura. Modificado de 

Hudson et al. (2003). 

 

Conforme Hudson e Cooling (1988), quando a rocha é escavada, ocorrem três 

efeitos principais. Em primeiro lugar, a resistência da rocha escavada é eliminada e o 

limite da escavação tende a se movimentar. Em segundo lugar, na superfície recém-

criada, as duas tensões de cisalhamento e os componentes de tensão normal passam a ser 

zero. Assim, todas as superfícies de escavação sem suporte se tornam os planos das 

tensões principais. Normalmente, isso perturba o campo de tensão pré-existente por meio 

da rotação das direções das tensões principais. Além disso, as magnitudes das tensões 

principais mudarão e a tensão principal normal ao limite de escavação torna-se igual à 

zero. Em terceiro lugar, a pressão da água na escavação também é reduzida a zero, de 

modo que a escavação atua como um sumidouro para a água do maciço rochoso. Quando 

isso ocorre, não apenas esses efeitos primários se tornam existentes, havendo também 

mecanismos acoplados envolvendo todos estes três efeitos. As interações entre esses 

efeitos foram descritas por Hudson (1987 e 1989). É notado que algumas das interações 

ocorrem antes mesmo da escavação. A estrutura da rocha também influenciará o estado 

de tensão porque uma determinada rocha só pode sustentar um certo nível de tensão, e o 

fraturamento do maciço rochoso pode ter o mesmo efeito que as superfícies de escavação, 

ou seja, causando a rotação das tensões principais. Da mesma forma, a tensão afetará a 

rocha podendo causar a abertura ou o fechamento de fraturas e, possivelmente, resultando 

na criação de novas fraturas. Além disso, as tensões afetam a permeabilidade da fratura. 
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Uma das perturbações locais mais severas para o campo de tensão geral é causada 

por descontinuidades persistentes, como mostrado na Figura 2.10. A ilustração é feita por 

dois casos extremos onde o enchimento da descontinuidade tem módulo zero (Caso 1), 

infinito (Caso 3), e um caso intermediário onde o enchimento de descontinuidade tem o 

mesmo módulo da rocha circundante (Caso 2). Note que o diagrama é genérico, os locais 

precisos das direções principais de tensão dependerão das suposições específicas para 

qualquer caso particular. Se a descontinuidade for aberta, a principal tensão principal é 

desviada paralelamente à descontinuidade. Se o material de preenchimento da 

descontinuidade tem essencialmente as mesmas propriedades da rocha circundante, as 

tensões principais podem não ser afetadas. No outro extremo, se o material na 

descontinuidade for rígido, a maior tensão principal será desviada perpendicularmente à 

descontinuidade. Naturalmente, todos os casos reais ficarão entre os dois extremos, com 

a maioria se enquadrando no caso em que o material na descontinuidade é muito mais 

fraco do que a rocha circundante (Hudson e Cooling, 1988).  

 

 

Figura 2.10 - Efeito de uma descontinuidade sobre o estado de tensão. Modificado de 

Hudson e Cooling (1988). 

 

A importância desse tipo de mudança para o campo de tensões também é relevante 

no contexto de engenharia, pois a ruptura da rocha ocorre por dois mecanismos principais: 

pela ruptura do bloco e pela ruptura por tensões. No caso da ruptura dos blocos, não é 
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apenas a geometria do maciço rochoso e as propriedades mecânicas que governam a 

ruptura, mas também a maneira como as tensões são distribuídas ao longo do arranjo dos 

blocos rochosos. No caso de ruptura por tensões, a tensão é considerada diretamente como 

tensão induzida, ou seja, o estado de tensões durante e após a escavação. Outros tipos de 

falha associados ao intemperismo e à dependência do tempo também podem estar 

indiretamente relacionados à intensidade do campo de tensões. Além disso, há também a 

necessidade de compreender as tensões no contexto geral da engenharia. Embora os 

critérios de falha e sistemas de classificação mais amplamente utilizados sejam 

basicamente de natureza empírica, há uma necessidade de fornecer um bom projeto de 

engenharia para situações nas quais não há prática precedente, e de fato melhorar a 

engenharia onde há prática precedente. Isso só pode ser feito de forma coerente se as 

tensões das rochas e as mudanças ocorridas nessas tensões devido à escavação e suporte 

forem compreendidas (Hudson e Cooling, 1988). 

A tensão, tal como descrita nos parágrafos anteriores, pode ser expressa mais 

formalmente da seguinte forma. Considere uma pequena superfície ds com normal n e 

área da (sendo que ds = n da) centralizada em algum ponto X de um meio contínuo. 

Quando um meio contínuo está superfície ou é submetido a forças externas, a superfície 

ds passa a suportar a força de tração da superfície dt na qual depende do tensor de tensões 

σ atuando sobre ds:  dt = σ n da. O tensor de tensão é definido pelo limite da força dt 

quando a área da reduz até zero para três elementos de superfície ortogonais. Na ausência 

de forças localizadas e distribuídas, um balanço de momentos implica que a segunda 

ordem do tensor seja simétrica. Assim, o tensor exibe seis componentes independentes 

que dependem da estrutura de referência escolhida para a análise.   

O conceito de tensão está associado a um meio contínuo e, portanto, só tem valor 

em uma escala na qual o conceito de contínuo é válido. O mínimo volume para que um 

meio equivalente contínuo seja definido é denominado de volume elementar 

representativo (REV – representative elementary volume). Geralmente, o conceito de 

contínuo é de interesse quando o volume investigado é da ordem de pelo menos duas 

vezes maior que o REV.  

Com a definição presente, um tensor de tensões somente existe se o corpo de 

interesse estiver na superfície ou for submetido à forças externas. Tensões que existem 

em um meio contínuo equivalente na ausência de superfície ou de forças externas são 
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denominadas de tensões residuais (Tabela 2.1). As forças resultantes das tensões residuais 

possuem valor zero, assim como os momentos resultantes (Hudson et al., 2003). 

Enquanto a rocha pode ser suficientemente estruturada, podendo colocar em 

questionamento a validade da aproximação do modelo de continuidade, o tamanho total 

da região a ser analisada precisa ser grande o suficiente para que a análise possa 

representar uma indicação aproximada de como as cargas podem ser distribuídas na 

estrutura. Aceitando-se que a análise de tensão pode ser aplicável, há ainda a necessidade 

de determinar as forças (ou tensões) atuantes dentro da estrutura (tensões in situ), bem 

como quaisquer mudanças de tensões induzidas pelas atividades de engenharia (Fairhurst, 

2003). 

2.2 Classes de Tensões em Maciços Rochosos 

 

Zang e Stephansson (2010) apresentaram a terminologia de classificação de tensão 

em rocha conforme apresentado na Figura 2.11. No entanto, não há uma terminologia ou 

padrão internacional para definir os diferentes tipos de tensão existentes na Crosta da 

Terra. 
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Figura 2.11 - Classificação dos tipos de tensões em três níveis hierárquicos (Zang e 

Stephansson, 2010). Fonte: Trópia (2013). 

 

O primeiro nível de tensões faz a distinção entre tensões in situ (A) e tensões in 

situ perturbadas ou induzidas (B). Ainda no primeiro nível de tensões são apresentados 

dois tipos de tensões que ocorrem em materiais anisotrópicos ou heterogêneos e que são 

caraterizados como estruturais (C) ou estruturais perturbados (D). Note que dependendo 

da distância da heterogeneidade, as tensões são distinguidas entre tensões em um campo 

próximo (que causam perturbação no entorno de uma descontinuidade) e tensões em um 

campo distante (tensões globais aplicadas em um meio infinito / regional). As tensões em 

um campo próximo decrescem rapidamente com o aumento da distância de uma falha ou 

heterogeneidade.  

O segundo nível de tensões apresenta as forças contribuidoras (A1-A4) do tensor 

de tensão in situ de acordo com a sua origem. Estas podem ser gravitacionais (A1), 

tectônicas (A2), residuais (A3 – de acordo com a história de formação da rocha) e 

terrestres (A4 – por influência da Lua). 
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No terceiro nível hierárquico, as tensões tectônicas ativas devido à presença de 

deformações da crosta da Terra são divididas de acordo com o domínio de tensões: em 

primeira ordem (placas tectônicas), em segunda ordem (região de cadeias de montanhas 

- isostasia) e em terceira ordem (escala maior – próxima a estruturas de falhas). 

Para propósitos de aplicação em mecânica e engenharia de rochas, as tensões 

tectônicas e gravitacionais são as mais importantes (Zang e Stephansson, 2010). 

2.3 Determinação das Tensões In Situ 

 

Segundo Ljunggren et al. (2003), as determinações das informações sobre as 

tensões das rochas podem ser requeridas como dados de entrada para as seguintes 

situações de engenharia: 

• Estabilidade de curto e longo prazo de estruturas subterrâneas (túneis, cavernas, 

shafts e outras aberturas); 

• Determinação de métodos de escavação (drill-and-blast, TBM – Tunnel Boring 

Machine ou raise-boring); 

• Projetos de sistemas de suporte; 

• Previsão de rock bursts; 

• Comportamento termo-hidro-mecânico da rocha; 

• Definição da metodologia de injeções a ser utilizada; 

• Fluxo de fluidos e transporte de contaminantes; 

• Fraturamento e propagação de fraturas. 

Várias propostas teóricas têm sido apresentadas para sugerir como seria o estado 

de tensões in situ para diferentes modelos bastante simplificados de maciços rochosos. 

Assim, assumindo que a rocha, localizada a uma profundidade h em um maciço rochoso 

de extensão lateral infinita se comporta como um material isotrópico-elástico, então o 

estado de tensão in situ pode ser definido por: 

 

𝜎𝑥 = 𝜎𝑦 =
𝜈

1−𝜈
𝜎𝑧                                                                        (Equação 2.2) 

 

Onde σx e σy são as tensões principais ao longo dos eixos x e y, ν é o coeficiente de Poisson 

da rocha, e σz é a tensão principal vertical. 
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 Considerando que o coeficiente de Poisson para a maioria das rochas, conforme 

medidas de laboratório é da ordem de 0,2-0,33, então:  

 

𝜎𝑥 = 𝜎𝑦 = (0.3 − 0.5)𝜎𝑧                                                               (Equação 2.3) 

 

Se for assumido que a tensão de cisalhamento da rocha no longo prazo (tempo geológico) 

tende à zero, então chega-se a uma condição de tensão uniforme: 

 

𝜎𝑥 = 𝜎𝑦 = 𝜎𝑧                                                                                  (Equação 2.4) 

 

 É reconhecido que forças tectônicas podem agir essencialmente independentes das 

forças gravitacionais, então a razão entre a tensão horizontal e a tensão vertical é 

indeterminada. No entanto, frequentemente, σx ou σy > σz (sendo a compressão assumida 

como positiva).  

Isto ilustra que o entendimento do estado de tensões de um maciço rochoso requer 

observações / determinações diretas do interior da rocha. Esta é uma dificuldade 

significante encontrada, visto que, na maioria das outras aplicações envolvendo estruturas 

compostas por materiais fabricados, as propriedades elásticas (e plásticas) e os 

carregamentos atuantes na estrutura são geralmente bem definidos. 

 Diferentemente de outras medidas, como a convergência entre o teto e o piso de 

uma escavação, ou a pressão em um suporte hidráulico, a determinação de tensões 

apresenta um obstáculo básico, de que a tensão é um conceito definido dentro de uma 

estrutura de mecânica contínua. E isto não é um fenômeno físico que pode ser medido 

diretamente. É possível estimar ou determinar a tensão média sobre uma região finita de 

rocha promovendo uma relação que pode ser estabelecida entre a tensão principal σ e o 

efeito mensurável ε, que esta tensão pode produzir sobre esta região. Esta relação é dada 

por: 

 

𝜎 = Ω𝜀                                                                                           (Equação 2.5) 

 

Onde Ω é um operador que transforma a quantidade medida na tensão desejada. 
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 O exemplo mais simples de um operador é o módulo elástico E de um espécime 

elástico e isotrópico, carregado em compressão uniaxial e gerando uma deformação axial. 

Aplicando o operador como indicado é possível a determinação da tensão uniaxial σ. 

 Toda técnica de determinação de tensões requer uma forma de relação na𝜎 = Ω𝜀                                                                                           

(Equação 2.5 onde algumas propriedades físicas podem ser medidas e, utilizando um 

operador conhecido, seja determinado o valor da tensão. A validade da determinação da 

tensão depende inteiramente do grau que o operador assumido representa a relação entre 

a tensão (inferida) e o efeito medido.  

 A estimativa de tensões é frequentemente parte de uma série de determinações 

pontuais que objetivam a determinação do comportamento completo da estrutura. Em 

alguns casos pode não ser necessária a determinação da tensão explicitamente, ainda que 

esta tensão tenha influência no comportamento de interesse (Fairhurst, 2003).   

Os ensaios de tensão in situ são geralmente localizados (pontuais) e realizados em 

pequena escala, de modo que a extrapolação para as áreas circundantes pode não ser 

possível, visto que o campo de tensões é controlado por diversos fatores como 

anisotropias mecânicas e heterogeneidades geológicas. É necessária uma completa 

compreensão em escala regional. 

Para a realização de cada campanha de determinações o seu objetivo deve estar 

completamente entendido, de modo que seja desenvolvida uma estratégia adequada para 

o programa de investigação. O objetivo da determinação de tensões em rocha pode ser 

tratado na maioria dos casos como um processo interativo. Os dados necessários podem 

variar dependendo de qual estágio o projeto da escavação se encontra. Determinações 

preliminares podem trazer informações do estado de tensões, que podem ser questionadas 

com o avanço do projeto. 

Para um determinado projeto, as tensões em rocha podem ser determinadas 

utilizando diversos métodos (diretos e / ou indiretos) em diferentes locações. Esta 

abordagem é recomendada para que se possa ter uma garantia da consistência e da 

confiabilidade das informações. Os dados obtidos em cada método devem ser analisados 

separadamente, verificando as simplificações adotadas. Os dados de diferentes métodos 

também podem ser combinados de modo a impor uma restrição mais rigorosa na definição 

da tensão in situ. A combinação de dados também é útil no caso de haver um número 

limitado de ensaios disponíveis para cada método. As determinações de tensão podem ser 

conduzidas em diversos estágios com um ou mais métodos. A ideia é utilizar os melhores 
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atributos dos diferentes métodos para um dado projeto. A combinação de diversos 

métodos (determinação híbrida) baseada nos seus respectivos atributos pode ajudar na 

obtenção de uma avaliação mais confiável da tensão in situ (Brudy M., et al., 1995). 

Segundo Hart (2003), uma abordagem simples para representar o estado de 

tensões in situ em um modelo numérico é assumir que a tensão vertical é 

gravitacionalmente induzida, e que razão natural entre as tensões horizontais e verticais 

dada por ν / (1 - ν), onde ν é o coeficiente de Poisson (Equação 2.2). Esta fórmula é 

derivada a partir da premissa de que a gravidade é aplicada a um maciço elástico no qual 

o movimento lateral é restrito. Esta condição dificilmente se aplica na prática, devido aos 

vários efeitos que influenciam no estado de tensão (por exemplo: a presença de 

heterogeneidades e características das descontinuidades do maciço rochoso, a história de 

carregamento do maciço rochoso, uma superfície irregular de tipologia, movimentos 

tectônicos repetidos, rupturas, remoções de coberturas, tensões presas devido a falhas e 

localizações etc.). 

Os métodos para determinação das tensões in situ podem ser classificados em duas 

categorias principais. A primeira categoria consiste em métodos ativos, que causam 

distúrbios nas condições da rocha in situ, seja pela indução de deformações ou aberturas 

de trincas. Os métodos abaixo podem ser incluídos nesta categoria: 

• Métodos hidráulicos, incluído o faturamento hidráulico e testes hidráulicos em 

fraturas pré-existentes (HTPF); 

• Métodos de alívio em furos; 

• Métodos de alívio de superfície; 

• Métodos acústicos (Efeito Kaiser e DRA); 

A segunda categoria consiste em métodos passivos, baseados na observação do 

comportamento da rocha sem maiores influências vindas do processo de determinação. 

Os métodos abaixo se enquadram nesta categoria: 

• Análise estatística de dados existentes; 

• Avaliação da existência de core-discing; 

• Avaliação da existência de breakouts; 

• Retro análise do alívio de grandes volumes de rocha; 

• Métodos de recuperação de deformações e DCDA; 

• Métodos de observações geológicas; 

• Avaliação de mecanismos focais de terremotos.  
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Os métodos podem ainda ser classificados pelo seu tipo operacional e pela 

indicação do volume de rocha envolvido no processo (Tabela 2.2). 

 

Tabela 2.2 - Métodos para determinações de tensões em rochas classificados pelo tipo 

operacional - o volume de rocha envolvido em cada método também é dado. 

Modificado de Ljunggren et al. (2003). 

 
 

 

Os volumes de rocha apresentados na Tabela 2.2 indicam os volumes típicos 

envolvidos em cada ensaio utilizando diferentes métodos. Ao realizar determinações de 

tensões em rocha, o procedimento é conduzir uma série de ensaios para obter acurácia e 

confiabilidade dos resultados em uma dada locação, ou em uma profundidade pré-

determinada. Os detalhes do programa de determinação de tensões irão depender de quais 

questões precisam ser resolvidas em cada projeto específico.  

A Figura 2.12 exemplifica os volumes de rocha que, pela experiência em tensões 

de rocha e geologia, são envolvidos em algumas situações diferentes de determinações de 

tensão. Os principais fatores limitantes do volume de rocha para cada campo de tensões, 

que podem ser considerados como significativos são: a variação da profundidade, as 

condições de contorno geológicas e a presença de grandes falhas. 

 

Categoria Método Volume de rocha (m3)

Fraturamento Hidráulico 0,5 a 50

Overcoring 10
-3
 a 10

-2

HTPF 1 a 10

Breakouts 10
-2
 a 100

Métodos de recuperação de deformação da ordem de 10
-3

Discing da ordem de 10
-3

Métodos Acústicos (Efeito Kaiser) da ordem de 10
-3

Métodos utilizando macacos hidráulicos 0,5 a 2

Métodos de alívio de superfície 1 a 2

Mecanismo focal de terremotos da ordem de 10
9

Análise de rupturas por deslizamentos da ordem de 10
8

Outros Alívio de grandes volumes de rocha (retroanálises) 10
2
 a 10

3

Métodos realizados em furos de sondagens

Métodos utilizados utilizando testemunhos

Métodos realizados em superfícies rochosas

Análise de estruturas geológicas em larga escala
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Figura 2.12 – Volumes representativos envolvidos em ensaios de determinações de 

tensão em rochas. Modificado de Fairhurst (2003). 

 

Do ponto de vista comercial da determinação de tensões, dois métodos dominam 

todos os outros: os métodos hidráulicos e os métodos de alívio em furos. Apesar de ambos 

os métodos terem sofrido uma evolução contínua durante o passar dos anos, os princípios 

básicos não foram alterados e ambas as técnicas são praticadas há muitas décadas 

(Ljunggren et al, 2003). 

 

2.3.1 Mapa Mundial de Tensões (WSM) 

 

Segundo Zoback (1992), o Projeto Mapa Mundial de Tensões - world-stress-

map.org (Heidbach et al., 2016) foi um esforço cooperativo mundial para compilar e 

interpretar dados de orientações e magnitudes relativas de campos de tensões tectônicas 

in situ da litosfera da Terra. Iniciado em 1986, o projeto contou com a participação de 

mais de trinta cientistas de aproximadamente vinte diferentes países, os quais foram 

responsáveis pela compilação sistemática dos dados de tensões disponíveis em suas 

respectivas regiões geográficas. A revisão de 2016 do WSM contém 42870 dados 

referente aos 40 km superiores da crosta terrestre, agrupados em categorias: Mecanismo 

Focal de terremotos, breakouts e fraturas induzidas por perfuração, ensaios de tensão in 

situ e dados de recentes de geologia, tais como indícios de movimentações de falhas e 

alinhamentos vulcânicos.  

 

http://www.world-stress-map.org/download/
http://www.world-stress-map.org/download/
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Nesta base digital, todas as informações sobre a orientação das tensões 

(determinações, médias, desvios padrão e variações de profundidade) estão completas. É 

digno de nota que, a base do WSM complementa diversas bases regionais mais completas, 

apresentadas na lista que pode ser encontrada em Zoback (1992). 

Como primeiro passo na determinação de tensões é recomendável coletar as 

informações disponíveis referentes ao volume de rocha considerado. Isto inclui um 

entendimento das características geológicas, dados que podem ser obtidos a partir do 

Mapa Mundial de Tensões (Figura 2.13), relatórios e artigos de determinações de tensões 

previamente realizados na região de interesse. Uma primeira avaliação das magnitudes e 

direções das tensões principais pode fornecer uma hipótese que pode ser comparada com 

a nova campanha de estimativa de tensões a ser realizada (Hudson et al., 2003).  

 

 

Figura 2.13 – Mapa Mundial de Tensões da América do Sul, modificado de Heidbach et 

al. (2016).  
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Para a região de interesse desta tese (Quadrilátero Ferrífero), no entanto, não há 

na base do WSM nenhuma medida de tensão disponível. A informação mais próxima 

encontrada (Tabela 2.3) foi a de um terremoto ocorrido em 1964 no estado do Mato 

Grosso do Sul, à distância aproximada de 1400 km, e dois sismos ocorridos no estado do 

Mato Grosso (2008), e em Betim (2016). No Brasil, não são muitas as referências em que 

podem ser encontradas de estudos que efetivamente realizaram determinações de tensões 

in situ. Dentre os estudos disponíveis, podemos citar Magalhães (1999), Mafra (2001), 

Armelin (2010), Brandani et al. (2016), Trópia e Figueiredo (2015) e Trópia (2013). 

 

Tabela 2.3 – Resumo dos dados orientação das tensões obtidas no terremoto ocorrido no 

Mato Grosso do Sul. Fonte: Trópia (2013). 

 

 

Estudos realizados indicam que podem ser encontrados valores relativamente 

altos do índice k no Brasil, como observado nas UHE’s Simplício e Serra da Mesa. 

Segundo Mafra (2001), análises numéricas realizadas concluíram que a relação k, entre 

as tensões horizontal e vertical, seria da ordem de doze nos maciços rochosos basálticos 

(Bacia do Paraná) da UHE Itá (valor bastante elevado). Barton (1997), com base no 

Sistema Q de classificação geomecânica, estimou um valor de k no intervalo de seis a dez 

para o local.  

Magalhães (1999), apresentou estudos de determinação de tensões in situ em dez 

áreas do território brasileiro – UHE Serra da Mesa, Minas de Baltar e de Salto, Terminal 

Marítimo Almirante Barroso – TEBAR (São Sebastião/SP), Mina Morro da Usina 

(Vazante/MG), Mina de Caraíba (Jaguarari/BA), UHE Porto Primavera, UHE Salto 

Santiago, UHE Canoas I, Mina de Jacupiranga (Cajati/SP) e Planalto de Poços de Caldas. 

A Figura 2.14 apresenta as direções dos eixos de tensão deduzidos nas áreas estudadas, 

sendo sh = sub-horizontal. sv = sub-vertical. 
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Figura 2.14 - Direções dos eixos de tensão deduzidos nas áreas estudadas por 

Magalhães (1999). 

 

2.3.2 Fatores que influenciam nas Tensões In Situ  

 

 2.3.2.1 Topografia  

  

 Conforme descrito em Amadei e Stephasson (1997), a hipótese simplificadora de 

que as tensões principais são vertical e horizontais em profundidade perde sua validade 

quando a superfície do terreno não é horizontal. A Figura 2.15 apresenta um maciço 

rochoso homogêneo e isotrópico, com uma topografia que consiste em uma série de 

montanhas e vales, e sem carregamento de superfície. O maciço rochoso está sujeito 

somente à força gravitacional, sem nenhum deslocamento lateral. Devido às condições de 

contorno que permitem o movimento de tração, as tensões principais são paralelas e 

normais à superfície. Com a profundidade as tensões principais deveriam ter as mesmas 

direções, caso a superfície fosse horizontal.  
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Figura 2.15 – Maciço rochoso não submetido à carregamento de superfície em uma 

região de topografia complexa com montanhas e vales (Amadei e Stephansson, 1997). 

 

 

Figura 2.16 – Influência da topografia na tensão inicial (Goodman, 1989). 

 

 O conhecimento dos efeitos da topografia na distribuição de tensões é de particular 

interesse quando a escavação é conduzida em regiões montanhosas, próximas a vales 

naturais ou a grandes cavas de minas (Figura 2.16). Conforme pode ser observado na 

Figura 2.15 e na Figura 2.16, taludes e vales criam uma concentração desbalanceada de 

tensões no entorno das paredes de uma escavação subterrânea (Chaplow e Eldred, 1984; 

Haimson, 1984 e Judd, 1964), o que pode resultar em fenômenos como rock bursts, 

spalling, squezing e fraturamento.  

 É uma tarefa difícil a determinação analítica do campo de tensões in situ em um 

maciço rochoso ou em uma região de superfície irregular, utilizando a teoria da 
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elasticidade linear. A dificuldade de determinar tensões em regiões com topografia 

acentuada é devido ao fato de que a superfície da Terra é o principal plano de tensão onde 

a tensão de cisalhamento é zero. Amadei e Stephansson (1997) apresentam um sumário 

do desenvolvimento e das aplicações a diferentes topografias, e carregamentos 

gravitacionais e tectônicos. 

 O efeito da topografia nas tensões in situ é também muito importante no momento 

da seleção de uma posição segura para túneis e shafts pressurizados próximos a taludes e 

vales (Broch, 1984), de modo que as estruturas pressurizadas estejam em uma locação 

em que a pressão interna de água seja sempre menor que a mínima tensão in situ principal 

ao redor do maciço rochoso, para evitar a possibilidade de vazamento de água.   

 

2.3.2.2 Geologia 

 

 Uma investigação geológica preliminar pode indicar formações rochosas, 

características da geologia estrutural, presença de fraturas e descrições petrográficas da 

formação rochosa na qual as determinações de tensões serão conduzidas. Esta é uma 

informação essencial para estabelecer a estratégia de estimativa de tensões e para o 

entendimento de quando a rocha exibirá um comportamento elástico e frágil, ou quando 

deformações plásticas ou efeitos visco-elásticos serão significantes. Isto também é útil 

para a obtenção de evidências sobre o potencial de poro-pressão. Além disso, 

considerações geológicas e geomorfológicas são sempre úteis para fornecer um 

conhecimento preliminar sobre o campo de tensões. Estas auxiliam na definição de 

quando as tensões principais podem ser assumidas como verticais ou horizontais pela 

topografia, e na consideração de alguma possibilidade de alteração por variação geológica 

lateral. Elas ainda fornecem informações sobre a tectônica local e sobre as magnitudes 

relativas das tensões principais em respeito às tensões verticais (Zoback et al., 2003). 

Conforme observado em Stephansson (1993), a influência da morfologia e da 

topografia precisa ser incluída na definição do Melhor Modelo Estimado de Tensões 

(BESM). Efeitos glaciais, elevações e subsidências frequentemente causam falhas e 

fraturamento mais intenso nas partes mais altas da crosta terrestre. É preciso uma 

caracterização detalhada da geologia do local, como: dos litotipos, dos contornos 

litológicos, história tectônica, estruturas críticas, erosões, levantamentos, influências 

glaciais, hidrogeologia, neotectônicas, entre outros. 
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Abaixo são apresentados os mais importantes fatores geológicos que devem ser 

considerados: 

• Litotipos e contornos litológicos: as tensões in situ podem variar significantemente 

de uma unidade litológica para outra, dependendo da rigidez e da resistência relativa 

entre os maciços rochosos individuais. Mudanças abruptas são comuns de 

aparecerem entre contatos de diferentes unidades litológicas, como pode ser 

observado em Tonon e Amadei (2003) e Wileveay et al. (2007). Em geral, é esperado 

que sejam encontradas tensões de magnitudes maiores em estratos mais competentes, 

de modo que as tensões tendem a se concentrar em rochas competentes envoltas por 

rochas menos competentes, submetidas ao mesmo campo de tensões. Entretanto, têm 

sido apresentados resultados de determinações hidráulicas de tensões, onde tensões 

mais baixas foram encontradas em camadas com alto módulo de Young e alto 

coeficiente de Poisson (Amadei e Stephansson, 1997), mesmo para rochas 

sedimentares e áreas tectonicamente aliviadas. No entanto, estas são exceções, e em 

geral tipos de rocha com altos módulos são mais comuns de apresentarem tensões 

acima da média. 

• Diferentes regimes de tensões de acordo com a profundidade: a partir de resultados 

de determinações de tensões em furos verticais, foi demonstrado que os tipos de 

regime de tensões em baixas profundidades podem ser inteiramente diferente do 

regime de tensões em grandes profundidades.  

• Perturbação de tensões pela presença de falhas: estruturas geológicas, tais como 

falhas, dobramentos, diques, veios e estrias de falhas, foram utilizadas por muito 

tempo pelos geólogos estruturais como indicação de paleo-tensões, ou seja, o estado 

de tensões predominante no tempo de gênese da estrutura. Desde então, as tensões 

que criaram as estruturas podem ter sido modificadas devido a eventos tectônicos 

posteriores, erosões, levantamentos, glaciações etc; de modo que a estrutura e a 

petrografia original não podem ser relacionadas por inteiro com o campo de tensões 

atual. Para a determinação do campo de tensões atual, este deve considerar as 

estruturas geológicas mais recentes e utilizar as indicações de orientação das tensões. 

A existência de estruturas geológicas e heterogeneidades irão afetar a distribuição 

e a magnitude das tensões in situ, e fazer com que o campo de tensões local seja diferente 

do campo de tensões regional. Quando um campo de tensões regional se aproxima de 

uma descontinuidade maior, a tensão que é transferida através da tensão perturbada pela 
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descontinuidade é bastante dependente das propriedades do material da descontinuidade. 

No caso de ser uma estrutura aberta, a tensão não consegue atravessar o espaço vazio. Se 

a estrutura tiver as mesmas propriedades das rochas circundantes, as tensões não serão 

afetadas. Se o material da descontinuidade for mais rígido que o maciço rochoso 

circundante, a tensão máxima principal é desviada perpendicularmente à descontinuidade 

e caso seja menos rígida, a tensão máxima principal tenderá a desviar paralelamente à 

descontinuidade (Stephansson e Zang, 2012). 

Uma heterogeneidade espacial no estado de tensões inicial pode ser desenvolvida 

no maciço rochoso devido à presença de juntas, fraturas, falhas ou dobras, conforme pode 

ser visto na Figura 2.17. Isto é resultado do caminho seguido pelas tensões durante a 

história geológica do meio e dos processos físicos (relacionados ao faturamento, 

cisalhamento e separação ao longo das descontinuidades) que podem ter ocorrido em 

diferentes estágios da história.  

 

Figura 2.17 – Influência das dobras nas tensões verticais, em maciços rochosos 

heterogêneos e com acamamentos (Goodman, 1989). 

 

Por exemplo, as concentrações naturais de tensões são inferidas a partir de 

determinações de tensões locadas na proximidade de descontinuidades maiores em um 
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maciço rochoso. Essas heterogeneidades no campo de tensões podem ser atribuídas a 

movimentos induzidos irrecuperáveis ao longo de planos de juntas existentes durante 

ciclos da atividade tectônica regional. As heterogeneidades das tensões locais são 

efetivamente determinadas pela atividade tectônica anterior.   

 Conforme citado em Su e Stephansson (1999), a aplicação de modelos numéricos 

simples de tipo genérico, podem ter um grande valor na análise de perturbações de tensões 

a partir de estruturas planares. 

Existem ainda outros problemas relacionados à própria interpretação dos dados. 

Se determinarmos a tensão em diversos locais adjacentes em um maciço rochoso, poderia 

ser necessária a realização do cálculo da média dos resultados. Um escalar possui um 

valor independente; já um vetor possui três valores independentes; e um tensor possui 

seis valores independentes. A imprecisão dos valores escalares são tradicionalmente 

expressas utilizando o conceito de viés e de desvio padrão. Esses conceitos caso sejam 

utilizados para o campo de tensões quando existem seis componentes independentes, e 

para obter a média de n tensores de forma direta encontrando a média das magnitudes e 

orientações das tensões principais dos dez tensores, seria uma abordagem totalmente 

incorreta, podendo facilmente levar a três tensões principais não ortogonais. A abordagem 

correta seria transformar cada tensor em um conjunto comum de eixos de referência, fazer 

a média dos seis componentes separadamente e, em seguida, calcular as tensões principais 

do tensor médio resultante, conforme explicado em Hyett et al. (1986). Este conceito em 

si ilustra a dificuldade de determinar e interpretar o campo de tensões in situ em rochas. 

Deve-se ter muito cuidado, não apenas ao considerar a dispersão natural por causa da 

estrutura do maciço rochoso, mas também na interpretação dos dados (Hudson e Cooling, 

1988). 

 

2.3.3 Métodos Passivos para Determinação das Tensões In Situ 

 

2.3.3.1 Breakouts  

 

 O Breakout é um fenômeno que ocorre quando a rocha é incapaz de sustentar as 

tensões compressivas ao redor de um furo, conforme mostrado na Figura 2.18. As 

conformações da ruptura nas paredes do furo em duas zonas diametralmente opostas são 

chamadas de Breakout. 
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Figura 2.18 - Desenvolvimento de Breakouts em furos. Modificado de Ljunggren et al. 

(2003). 

 

Leeman (1964) reportou primeiramente o uso de Breakouts em furos com o 

propósito de determinação de tensões em rocha. Breakouts foram encontrados por 

ocorrerem ao longo da direção da tensão mínima, sendo utilizados, portanto, para 

determinação da direção das tensões in situ. 

Tentativas podem ser encontradas na literatura onde autores utilizaram a 

profundidade e a largura dos Breakouts do furo a fim de estimar a magnitude das tensões 

na rocha (Haimson e Lee, 1995). Foi verificado que a forma e a profundidade dos 

Breakouts em furos verticais dependem da magnitude das tensões in situ horizontais 

máximas e mínimas. Isto levou diversos autores a sugerirem que a geometria dos 

Breakouts poderia ser utilizada para estimar a magnitude das tensões in situ. Entretanto, 

esta abordagem precisa ser utilizada com cautela, pois os Breakouts podem ser ampliados 

devido a vários outros fatores não diretamente ligados à concentração de tensões. Os 

Breakouts também fornecem uma conexão valiosa entre sobrefuração, faturamento 

hidráulico e dados de mecanismo focal (Zoback, 1989). 

Para caracterizar os Breakouts, testemunhos de forma diametral do furo são 

requeridos. Tais ferramentas podem ser calibradas como um medidor de mergulho, uma 

filmadora, um microscanner ou uma câmera de TV de alta resolução.  
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A maior vantagem do método é a sua rapidez e que este requer somente uma 

medida das mudanças do diâmetro da parede do furo para obter informações da orientação 

do campo de tensões. Outra vantagem é que o método pode revelar informações válidas 

em grandes profundidades, onde outros métodos podem ser insuficientes. A maior 

limitação do método é que ele só funciona onde e/ou para as profundidades que existem 

os Breakouts. A anisotropia da rocha pode perturbar a locação dos Breakouts, colocando 

em questionamento a utilidade da informação (Ljunggren et al, 2003). Guimarães (2019), 

a partir de estudos de breakouts, realizou com sucesso a determinação dos módulos de 

tensão. 

 

2.3.3.2 Discing ou empastilhamento  

 

 Quando sondagens são realizadas em regiões de altas tensões, os testemunhos de 

rocha frequentemente se apresentam como um conjunto de discos. Estes discos algumas 

vezes exibem faces paralelas, mas na maioria das vezes possuem forma parecida com a 

de uma sela de cavalo. Este fenômeno é chamado de Empastilhamento ou Core Discing. 

 Haimson (1997) mostrou que altas tensões provocam rupturas não somente nas 

paredes do furo (resultando em Breakouts), mas também na base do testemunho, dando 

origem ao Discing. Fraturas de tração dos testemunhos iniciadas abaixo da extensão da 

linha de escavação do bit, estendem o eixo do testemunho com uma ligeira inclinação 

para baixo na direção da menor tensão horizontal, σh. Na direção da máxima tensão 

horizontal, σH, as mesmas trincas são praticamente horizontais. À medida que a 

perfuração avança, estas fraturas abertas resultam em discos com forma de sela de cavalo, 

com o eixo orientado na direção da direção da máxima tensão horizontal, σH. Estas 

observações reforçam a ideia de que discos recuperados de testemunhos orientados 

podem ser utilizados como indicador da orientação da tensão in situ da direção da máxima 

tensão horizontal, σH.  

 Além disso, os ensaios de laboratório sugerem que a espessura dos discos é 

indicativa do nível das tensões aplicadas. Medidas cuidadosas das dimensões dos discos 

nos testemunhos mostram que, para dadas magnitudes de σh e σv, a espessura dos discos 

decresce com o aumento de σh, conforme apresentado na Figura 2.19. Os resultados 

indicam que a magnitude de σH e a sua orientação podem ser estimadas a partir da média 

das espessuras dos discos e pela atitude do eixo, fornecidos pela extração de testemunhos 
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orientados, e então a relação entre a espessura e σH é estabelecida. Haimson (1997), 

também sinalizou que, juntamente com os Breakouts, o Discing pode fornecer os limites 

superiores dos níveis das tensões in situ e ajudar na avaliação da tensão máxima 

horizontal a partir das medidas das dimensões características.  

 

  

Figura 2.19 – Exemplo da relação entre a espessura dos discos td (normalizado pelo 

diâmetro do furo) e σH para um dado σh e σv. Modificado de Haimson (1997). 

 

Baseado em análises numéricas, Hakala (1999) sugeriu uma metodologia para 

interpretação de tensões in situ a partir do Discing de testemunhos. As informações 

mínimas seguintes são necessárias para a interpretação: 

• Resistência à tração da rocha; 

• Coeficiente de Poisson da rocha; 

• Resistência à compressão uniaxial da rocha; 

• Média do espaçamento dos discos; 

• Forma da fratura (morfologia); 

• Extensão da fratura no testemunho. 

 De acordo com Hakala (1999), a confiabilidade da interpretação pode crescer 

consideravelmente se a mesma informação for obtida tanto nos testemunhos normais 

quanto nos testemunhos que tiveram o Overcoring realizado no mesmo nível de 

profundidade. 

 Na prática, o Discing pode ser utilizado somente como um indicador para a 

estimativa das tensões em rocha. Quando o Discing ocorre, uma conclusão que pode ser 
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tirada, é que as concentrações de tensões na rocha são maiores que a resistência da rocha. 

Estas informações, obtidas durante a fase de sondagens, são com toda certeza valiosas e 

podem ser utilizadas como guia para decisões mais profundas (Ljunggren et al, 2003). 

 

2.3.3.3 Modelagens Numéricas (Retroanálise) 

 

Em mecânica das rochas, denomina-se modelagem ao processo pelo qual são 

criados os modelos, representações de uma determinada realidade, para auxiliar na 

previsão do comportamento dos maciços rochosos no entorno das aberturas subterrâneas 

(Leite, 2004). 

Em qualquer projeto de engenharia, há um estado de tensões in situ no terreno 

antes que qualquer escavação ou construção sejam iniciadas. Assim, torna-se importante 

o desenvolvimento de um modelo numérico que reproduza este estado de tensões in situ 

o mais próximo possível, visto que este estado de tensões pode influenciar o resultado das 

análises de engenharia de rochas tanto em termos da avaliação de estabilidade quanto em 

termos de avaliação do estado de deformação. O ideal é que as informações sobre o estado 

de tensões inicial sejam provenientes de ensaios de campo, no entanto, quando estes não 

são disponíveis, o modelo pode ser desenvolvido considerando um intervalo de possíveis 

cenários. Apesar de o intervalo ser potencialmente infinito, há alguns de fatores de 

restrição (por exemplo, o sistema precisa estar em equilíbrio e o critério de ruptura 

escolhido não pode ser violado em nenhum momento). 

 É importante considerar todas as condições que possam influenciar no estado de 

tensões e então avaliar se a capacidade do método numérico é adequada para representar 

as condições do modelo. As condições devem incluir a tri-dimensionalidade da geometria 

do problema, a presença ou não de heterogeneidades e as características das 

descontinuidades, e a história de carregamento do maciço rochoso. Por exemplo, uma 

superfície irregular de tipologia, movimentos tectônicos, presença de rupturas, remoções 

de coberturas e tensões presas devido a falhas, podem produzir um complexo estado de 

tensões in situ, mesmo antes das tensões induzidas pela escavação serem impostas. 

 Se a história particular de um determinado volume de rocha é conhecida, fica 

possível simular todo este processo numericamente, determinando as condições iniciais 

para o planejamento de um projeto de engenharia. Entretanto, geralmente esta abordagem 

não é viável. 
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 Tipicamente, um compromisso é realizado quando uma gama de tensões é 

instalada no modelo e então o estado de equilíbrio é calculado. Há um número infinito de 

estados de equilíbrio para um dado sistema. Alguns caminhos comuns de produzir o 

equilíbrio de tensões são: 

• Não inicializar as tensões no modelo, mas permitir que o carregamento gravitacional 

compacte o modelo; 

• Inicializar as tensões horizontais apenas depois da aplicação da força gravitacional; 

• Impor uma tensão constante nos contornos laterais do modelo ao invés de um 

deslocamento horizontal igual à zero; 

• Remover a cobertura irregular a partir do modelo inicial de espessura uniforme, e 

então aplicar a cobertura após o estado de equilíbrio inicial seja alcançado; 

• Permitir a ocorrência do fluxo plástico do material, removendo assim as 

concentrações de tensões;  

• Construir o perfil em camada por camada, e equilibrar cada camada. 

O método selecionado deve tentar representar o tipo de processo geológico 

ocorrido. Se determinações de tensões são disponíveis, então o estado de equilíbrio de 

tensões no modelo poderá ser checado pela comparação com as determinações de campo. 

Uma dificuldade da comparação com as determinações de campo é que nem sempre é 

possível a realização de determinações de tensão in situ suficientemente longe das 

escavações subterrâneas para determinar o estado de tensões virgens (pré-escavação), 

principalmente para as minas que utilizam métodos pesados de mineração.  

Modelos numéricos podem ser utilizados para quantificar as várias formas de 

tensões induzidas, como as geradas pela topologia, escavações ou variações nas 

propriedades dos materiais. O campo de tensões virgens pode ser computado pela 

subtração das tensões induzidas geradas pelas escavações a partir das tensões totais ou 

determinadas. Nesta linha de raciocínio, é possível utilizar as determinações de tensões 

mesmo sabendo que nestas estão inclusas tensões induzidas a partir de várias fontes, para 

a conferência do modelo do estado de tensões.  

Um procedimento para a estimativa das tensões virgens a partir de determinações 

in situ é apresentado a seguir. Em McKinnon (2001), é possível ter uma explanação mais 

profunda deste procedimento. O procedimento é baseado na premissa de que a tensão 

total de campo pode ser avaliada pela consideração dos componentes verticais e 

horizontais de forma separada. As tensões verticais são consideradas essencialmente 
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gravitacionais na origem. As tensões horizontais são consideradas por incluir 

componentes de tensões tanto gravitacionais quanto tectônicas. As tensões tectônicas são 

assumidas por incluir todas as tensões induzidas por efeitos não-gravitacionais. Para este 

procedimento, também é assumido que as tensões em um local distante (isto é, 

suficientemente afastado dos efeitos das escavações) são as tensões principais. Estas são 

as tensões aplicadas nos contornos do modelo. 

O campo de tensão total medido (σij
meas) é decomposto em dois componentes: um 

componente de tensão gravitacional (σij
grav) e um componente de tensão tectônica (σij

tect). 

A tensão gravitacional é determinada a partir do modelo numérico desenvolvido com base 

na topologia conhecida, na geometria de escavação e nos pesos específicos dos materiais. 

Uma análise elástica é realizada para a determinação do estado de tensões gravitacional 

(com outros fatores negligenciados). Assim, conhecendo o valor medido da tensão e a 

tensão gravitacional, o tensor de tensões tectônicas pode ser calculado por: 

 

𝜎𝑖𝑗
𝑡𝑒𝑐𝑡 = 𝜎𝑖𝑗

𝑚𝑒𝑎𝑛𝑠 − 𝜎𝑖𝑗
𝑔𝑟𝑎𝑣

                                                              (Equação 2.6) 

 

A resultante da tensão vertical calculada a partir da análise do carregamento 

gravitacional é comparada com tensão vertical determinada correspondente, e todos os 

componentes de tensão determinados são decompostos para trazer a tensão vertical 

determinada em acordo com a tensão vertical calculada. Se os componentes verticais de 

tensões computados e os determinados forem muito diferentes, o modelo não está 

coerente, de modo que há fontes de tensões induzidas desconhecidas (como tensões 

presas de processos geológicos) ou há erros significantes nas determinações. Nesta 

situação, é aconselhável determinar a razão desta anomalia. 

Os componentes de tensões tectônicas não conhecidos são determinados pela 

aplicação de forças de tração nos contornos do modelo e de tensões induzidas em alguns 

pontos dentro do modelo, correspondendo aos pontos determinados. O campo distante 

correto do contorno de tensões tectônicas é computado pela decomposição dos resultados 

de tensões para coincidir com as magnitudes dos componentes utilizando a Equação 2.6. 

Assim, o estado de tensões total em um campo distante é dado pela combinação das 

tensões tectônicas horizontais corrigidas aplicadas no contorno do modelo, somada com 

as tensões gravitacionais.  
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Antes da escavação, o estado de tensões virgens é determinado pela realização de 

análises numéricas com as regiões de escavação preenchidas no modelo. As tensões 

induzidas pela escavação podem ser encontradas pela subtração das tensões virgens em 

algum ponto da tensão total (após a escavação). Este procedimento pode envolver 

diversas simulações para calibrar o modelo com as tensões determinações.  

O modelo numérico neste procedimento precisa incorporar a geometria irregular 

da topografia e as escavações precisamente, mas tipicamente assume comportamentos 

simplificadores (homogêneo, isotrópico, linear-elástico) para o maciço rochoso. 

Entretanto, em várias instâncias, é necessário incluir o efeito da história de carregamento 

tectônica e a influência das heterogeneidades, descontinuidades e outras características 

geológicas como potenciais fontes de distorções locais no campo de tensões. A vantagem 

de utilizar um esquema de solução dinâmica e explícita, é que o carregamento histórico e 

os efeitos não-lineares das estruturas geológicas podem ser adicionados ao modelo (Hart, 

2003). 

 Os modelos numéricos podem ter um papel vital no planejamento de um programa 

para estimativa de tensão, especialmente na decisão da locação dos ensaios de 

determinações de tensão. O modelo de análise é particularmente valioso em situações 

onde o acesso subterrâneo é limitado ou não existente, como por exemplo, em casos 

frequentes na exploração e produção de petróleo, e em pesquisas para determinação de 

locais para isolar materiais nucleares. O modelo numérico deve tentar incluir o máximo 

possível de informações relevantes sobre a estrutura geológica do maciço, que podem 

afetar significantemente a distribuição de tensões. As falhas são particularmente 

importantes, de modo que (dependendo das propriedades de coesão e atrito assumidas) 

elas podem alterar significantemente a distribuição de tensões no interior da rocha. Um 

aspecto do modelo numérico que requer um julgamento considerável é encontrar um 

equilíbrio entre a complexidade do modelo e a simplificação. Um modelo bem calibrado 

pode sugerir ótimas locações para os ensaios de tensões in situ, e pode indicar para os 

planejadores quantos ensaios serão necessários.  

 Mudanças na orientação das tensões com a profundidade também podem ocorrer 

devido à superposição dos efeitos de regiões tectônicas antigas (em estruturas de rochas 

e formações mais antigas) com regiões tectônicas atuais, atuando tanto nas formações 

rochosas velhas quanto nas mais jovens (Fairhurst, 2003). 
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 A aplicação dos métodos numéricos na realização de retroanálises possui a 

vantagem de ser de uso rápido, requer procedimentos de medidas simples e limitados e 

incluem grandes volumes de rocha. Outras vantagens é que estes podem ser usados para 

a troca de sistemas de suportes e de esquemas de escavação, em uma base de tempo quase 

real. As limitações da técnica, é que só podem ser utilizadas em aberturas subterrâneas e 

somente durante o processo de escavação destas aberturas. O método requer análises 

numéricas e não permite soluções únicas (Ljunggren et al., 2003). 

O uso de modelos físicos foi uma ferramenta dos primórdios da mecânica das 

rochas, a qual não se adaptou ao emprego em projetos reais, devido à dificuldade em se 

representar satisfatoriamente à complexidade das solicitações e das características dos 

meios analisados, levando a resultados que, embora confiáveis, apresentavam um valor 

apenas conceitual. Além disso, demandavam muito tempo e, em alguns casos, 

consideráveis recursos financeiros para sua confecção, o que tentou-se corrigir com a 

criação dos modelos matemáticos (Leite, 2004). 

Há basicamente duas classes de modelos matemáticos utilizados para análise de 

tensões em maciços rochosos: os analíticos e os numéricos. A formulação dos modelos 

analíticos, do qual um dos primeiros exemplos foi o de Kirsch (1898), que estudou as 

tensões e deformações em aberturas circulares em um meio biaxialmente carregado, 

procura considerar as condições de fronteira, as equações diferenciais de equilíbrio, as 

equações de compatibilidade de deformações e as relações constitutivas baseadas na 

teoria da elasticidade.  Um outro exemplo da aplicação deste tipo de modelo são as 

soluções baseadas nos métodos de equilíbrio limite, nos quais as forças gravitacionais 

atuantes em uma cunha individualizada do maciço por meio de descontinuidades são 

comparadas com as respectivas resistências ao cisalhamento, para determinar a sua 

condição de estabilidade. Como são idealizados para geometrias de aberturas e 

propriedades dos materiais bastante simples, ao contrário da complexidade que 

geralmente se verifica em situações reais, apresentam uma concepção restritiva, o que 

limita seu uso. Atualmente, são utilizados apenas para confirmação de soluções 

numéricas ou quando se trabalha com valores aproximados, sem grande rigor nos 

resultados (Leite, 2004). 

Por conta dessas limitações continuaram sendo desenvolvidos novos estudos, e, 

como resultado a partir da década de 60, auxiliados pela possibilidade de utilização de 

computadores, surgiram os métodos numéricos que envolvem condições e parâmetros 
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mais complexos e próximos da realidade, como: a consideração da forma tridimensional 

das escavações e os diversos aspectos geológicos relativos aos maciços rochosos, 

apresentando por isso maior aplicabilidade e atratividade (Leite, 2004). 

Esses métodos podem ser classificados basicamente em duas categorias, os 

métodos de domínio ou diferenciais e os de fronteira ou integrais (Brady & Brown, 1985), 

conforme é apresentado na Figura 2.20. A diferença fundamental entre eles está na 

maneira como consideram o meio em questão: enquanto os métodos diferenciais dividem 

o maciço em uma malha de elementos ou zonas, considerando que o comportamento do 

maciço como um todo depende da interação entre os mesmos (que se dá através de seus 

vértices – nós ou pontos nodais – comuns), os métodos integrais assumem o maciço como 

contínuo infinito e o problema é resolvido exclusivamente em termos das condições de 

contorno ou de fronteira.  

Os principais métodos diferenciais utilizados em análises geotécnicas de meios 

contínuos são os métodos dos elementos finitos e o de diferenças finitas (Jaeger & Cook, 

1979; Brady & Brown, 1985). Já dentre os métodos integrais pode-se citar o método das 

equações integrais de contorno (Jaeger & Cook, 1979) e o dos elementos de contorno, 

com suas variantes de tensões fictícias (Jaeger & Cook, 1979; Hoek & Brown, 1980; 

Brady & Brown, 1985; etc.) e de descontinuidades de deslocamentos (Jaeger & Cook, 

1979). 

 

 

Figura 2.20 – Representação do meio nos métodos de domínio e de fronteira (Leite, 

2004). 
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 Pode-se admitir também uma terceira categoria, a dos métodos híbridos, que 

contemplando uma conjugação de aspectos específicos de cada um dos anteriores, 

procura otimizar seu uso por meio de um melhor aproveitamento das suas vantagens e 

atenuação das desvantagens (Leite, 2004). 

Os métodos de domínio apresentam importantes vantagens como (Brady & 

Brown, 1985): possibilidade de representação de diferentes materiais, capacidade de 

modelar tensões e deformações não lineares, comportamentos plástico e visco-elástico, 

juntas, evolução das escavações e a interação rocha-suporte.  No entanto, têm como 

desvantagens, a necessidade de recursos computacionais mais sofisticados, requerem a 

estimativa da posição das fronteiras e das condições nas mesmas e necessitam de boa 

experiência na geração (mesmo automática) das malhas, para que representem 

adequadamente o meio em estudo (Leite, 2004). 

Por outro lado, os métodos integrais têm como principais vantagens (Brady & 

Brown, 1985): a simplicidade na entrada de dados, o manuseio automático das condições 

de fronteira remotas (no infinito) e a facilidade em realizar análises tridimensionais − 

devido à discretização ficar restrita apenas às fronteiras. Entretanto, apresentam também 

inconvenientes importantes como: dificuldade em representar diversos materiais 

(heterogeneidades), comportamentos mais complexos como os elasto-plásticos ou 

dependentes do tempo e a modelagem de suportes (Leite, 2004). 

Diante do exposto, entende-se que, em princípio, os métodos de domínio são mais 

adequados à realidade que pretendemos representar, já que, para o nosso trabalho, é muito 

importante considerar o comportamento elasto-plástico do maciço. Por isso, utilizamos 

na modelagem do estudo de caso o software Phase2 (Rocscience, Toronto-ON, Canadá), 

que utiliza na sua formulação o método de domínio dos elementos finitos, cujas 

características iremos abordar brevemente à frente. Recentemente, o nome deste software 

foi alterado, e atualmente se chama RS2. 

O método dos elementos finitos se baseia na discretização do meio contínuo em 

um certo número de elementos finitos que interagem entre si e a partir dos quais o 

comportamento do maciço como um todo será determinado (Leite, 2004). Esses 

elementos são definidos pelas coordenadas dos seus nós, de modo que os elementos 

vizinhos compartilhem os nós e arestas, conforme representado na Figura 2.21. 
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A Figura 2.21a mostra um meio infinito, seu carregamento devido às tensões in 

situ e uma abertura no seu interior que pode representar, por exemplo, uma escavação 

subterrânea. Na Figura 2.21b está representada uma malha típica para tal problema, de 

extensão limitada e composta de elementos triangulares de três pontos nodais (nós i, j e 

k). As condições de contorno estão aplicadas como forças de superfície e/ou 

deslocamentos prescritos nos limites externos e, finalmente, na Figura 2.21c, temos um 

elemento individualizado, com suas respectivas componentes de forças e deslocamentos 

nodais (Leite, 2004). 

 

 

Figura 2.21 – Elementos de um modelo de elementos finitos (Brady & Brown, 1985). 

 

Conforme Jaeger & Cook (1976), a formulação do método considera que as forças 

de massa e de superfície atuantes em um elemento qualquer possam ser substituídas por 

um sistema de forças nodais estaticamente equivalentes (Leite, 2004).  

É a base do princípio da sua formulação, que as componentes de deslocamento 

{u} = (ux,uy) em qualquer ponto no interior de um elemento, possam ser definidas a partir 

de um grupo de funções de interpolação, em termos dos deslocamentos nodais (Jaeger & 

Cook, 1979) − uxi, uyi, uxj, uyj, uxk e uyk (Figura 2.21c), que compõem um vetor {U}6x1. 

Assim, {u} = [N]{U}, na qual [N]2x6 é uma matriz cujos elementos são as funções de 

interpolação supra-referidas. No caso dos triângulos de três nós (CST = Constant Strain 

Triangle), tais funções são lineares (Brady & Brown, 1985). 

As deformações, por sua vez, apresentam, no caso plano (Jaeger & Cook, 1979), 

as componentes 
xuxx =

, 
yu yy =

 e 
xuyu yxxy +=

. Pode-se 
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expressá-las por um vetor {ε}3x1 = (x y xy). A sua relação com os deslocamentos pode 

ser dada pela matriz de operadores diferenciais [A]3x2, tal que {ε} = [A]{u}. Daí vem 

que: {ε} = [A][N]{U} = [B]{U}, na qual [B]3x6 é, no caso do CST, uma matriz de 

constantes que dependem exclusivamente das coordenadas nodais (Brady & Brown, 

1985). 

De forma análoga, para as forças atuantes nos vértices dos triângulos qxi, qyi, qxj, 

qyj, qxk e qyk, representadas pelo vetor {q}6x1, demonstra-se, a partir do Princípio dos 

Trabalhos Virtuais (Brady & Brown, 1985), que se pode relacioná-las ao vetor de 

componentes de tensões 2D, {σ}3x1 = (σx   σy  τxy), pela expressão: {q} = [B]t{σ}Ve, onde 

Ve é o volume do elemento e o sobrescrito t indica transposição. 

Considerando então a relação constitutiva {σ} = [C]{ε}, na qual [C]3x3 é a matriz 

tensão-deformação, podemos combinar as equações anteriores e escrever as forças nodais 

{q} em função dos respectivos deslocamentos {u}, pela relação {q} = [B]t[C][B]{U}Ve 

=[k].{U}, onde a matriz [k] = [B]t[C][B]Ve é uma matriz 6x6 denominada matriz de 

rigidez do elemento triangular (Leite, 2004). 

Impondo a compatibilidade de forças e deslocamentos dos nós compartilhados por 

elementos vizinhos (Brady & Brown, 1985), tem-se finalmente, um sistema de equações 

algébricas simultâneas que é justamente o resultado da discretização do meio por 

elementos finitos, qual seja: {Qg}=[Kg]{Ug}, onde {Qg}2nx1 e {Ug}2nx1 são os vetores 

globais (representativos de toda a malha) de cargas e deslocamentos nodais 

respectivamente, e [Kg]2nx2n é a matriz de rigidez global; sendo n o número total de nós. 

Da solução do sistema que representa a condição de equilíbrio entre as cargas 

(membro esquerdo) e as forças internas induzidas (membro direito), resultam os 

deslocamentos nodais incógnitos (Leite, 2004). 

Conforme exposto inicialmente, admitindo que as transmissões das forças internas 

e das tensões entre os limites de elementos adjacentes possam ser representadas pela 

interação entre os nós com o estabelecimento das expressões acima para as forças nodais, 

o problema estará resolvido quando as cargas inicialmente desbalanceadas entrarem em 

equilíbrio, ou seja, quando o deslocamento de cada nó resultar em esforços iguais, mas 

de sentidos opostos, nos elementos que o compartilhem (Leite, 2004). 

Finalmente, a deformação induzida, uma vez determinada, a partir dos 

deslocamentos nodais, possibilitará calcular, pela relação constitutiva, o respectivo estado 
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de tensão. Somando-se o mesmo às tensões iniciais, determina-se o estado final de tensão 

existente em cada elemento (Leite, 2004).  

A maior vantagem da aplicação desse método está na sua versatilidade, já que, ao 

considerar as características de cada elemento do modelo separadamente, permite 

trabalhar com diversas geometrias, materiais heterogêneos, anisotrópicos, forças de 

massa e de superfícies variáveis etc. Além disso, admite o tratamento de comportamentos 

não-lineares, que, no entanto, requer recursos e técnicas computacionais bem mais 

sofisticados, principalmente para resolução de {Qg}=[Kg]{Ug}. Sua aplicação ainda é 

mais comum a modelos bidimensionais, visto que a elaboração de modelos 3D é bastante 

laboriosa e, por isso, muitas vezes inviável na prática da modelagem computacional de 

escavações. 

A forma geométrica dos elementos poderá ser igualmente quadrilateral. As 

funções de interpolação, por outro lado, poderão ser também quadráticas (nesse caso, os 

triângulos deverão ter seis nós). Não obstante, os elementos devem ser sempre os mais 

simples, que permitam representar adequadamente a maneira como variam tensões e 

deformações no domínio em questão. Em determinadas regiões, como pilares, 

interseções, bifurcações, arestas bem definidas etc., onde é comum haver concentrações 

e gradientes acentuados das tensões, é requerida uma maior densidade de elementos e 

vice-versa. Normalmente, essas questões já são consideradas nos softwares geradores de 

malhas automáticas, e podem afetar significativamente o resultado das análises com o 

método dos elementos finitos, principalmente em meios muito heterogêneos e de 

comportamento não-linear (Zienkiewicz e Taylor, 1991). Não obstante, a obtenção de 

uma malha de boa qualidade permanece sendo, essencialmente, uma questão de engenho 

e arte (Leite, 2004). 

Com relação ao Phase2 - atualmente chamado de RS2 (Rocscience, 2001), trata-

se de um programa desenvolvido inicialmente na Universidade de Toronto no Canadá, 

para modelagem bidimensional (deformação plana ou axi-simétrica), do comportamento 

de maciços rochosos, pelo método dos elementos finitos. É especialmente apropriado para 

analisar aberturas subterrâneas ou a céu aberto. 

O maciço pode ser considerado um meio heterogêneo elástico ou elasto-plástico. 

Admite ainda, a inclusão de juntas e suportes (cabos, tirantes e revestimentos de concreto) 

e a incorporação de um lençol freático, para efeito de cálculo de pressões neutras. 
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Em se tratando de meios elásticos, o programa distribuirá as tensões induzidas, de 

modo que cada elemento do modelo resistirá aos esforços nele atuantes, 

independentemente de qual seja a sua resistência de pico. Já nos modelos plásticos, as 

tensões serão redistribuídas para os elementos vizinhos sempre que as forças atuantes 

forem superiores às resistências de pico. No elemento plastificado, irá permanecer 

atuando somente o equivalente às resistências residuais.  

Embora se aproxime mais do comportamento real dos maciços rochosos, simular 

a plasticidade (como de resto qualquer não-linearidade) requer o conhecimento de 

parâmetros adicionais que nem sempre estão bem estabelecidos, de modo que se deve 

ponderar com cautela a relação custo/benefício, em utilizar uma ou outra abordagem. 

Além disso, a introdução de não-linearidades na matriz de rigidez do sistema de equações 

discretas traz, não raramente consigo, a possibilidade de instabilidades numéricas e, com 

isso, a obtenção de soluções não representativas da realidade física que se deseja modelar 

(Zienkiewicz e Taylor, 1991).  Não obstante, quando o foco da análise é a interação rocha-

suporte, a utilização de modelos elasto-plásticos é essencial. 

O programa também é capaz de gerar a malha de elementos finitos 

automaticamente e, para isso, é necessário apenas definir parâmetros como: tipo de 

elemento (triangular de 3 ou 6 nós ou quadrilateral de 4 ou 8 nós), tipo de malha 

(densidade dos elementos uniforme ou variável), e o número aproximado de nós que se 

deseja no entorno das escavações. Após essa definição, que deve se basear em aspectos 

do projeto (formato e posição das escavações, contatos litológicos, atitudes das 

descontinuidades etc.), comandos diretos irão discretizar o modelo e gerar a malha 

conforme estabelecido. 

Outra funcionalidade importante do programa Phase2 é a simulação de uma 

escavação em múltiplos estágios, em que, para cada etapa, teremos resultados distintos 

representados em um mesmo arquivo de trabalho. A seqüência de estágios deve ser 

definida no início do processo, juntamente com outras informações como: o tipo de 

análise desejada (deformação plana ou axi-simétrica), o procedimento de solução do 

sistema de equações (eliminação de Gauss ou gradiente conjugado – Zienkiewicz e 

Taylor, 1991), a quantidade máxima de iterações permitidas no mesmo e a tolerância de 

erro admitida no processo.  

Em relação ao estado de tensões in situ, tem-se a possibilidade de trabalhar com 

duas opções: constante ou gravitacional (as componentes variam com a profundidade 
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conforme a hipótese litostática usual – Jaeger e Cook, 1979). Podemos ter três valores 

distintos para as tensões principais, bem como para o seu alinhamento no plano da seção 

analisada (com a limitação de que uma delas é horizontal e perpendicular à mesma, por 

força da formulação bidimensional). Além das tensões in situ, é também possível 

considerar, isolada ou conjuntamente, o efeito das forças de massa e carregamentos de 

superfície (tractions) nos contornos do problema. 

Na definição dos contornos das aberturas, dos contatos litológicos e dos limites 

externos do modelo é possível optar pela entrada de dados por coordenadas, via teclado 

do computador, ou importando arquivos de extensão dxf (drawing exchange file) de 

outros programas como Autocad, Topograph etc. Nesse caso é necessário um cuidado 

especial para que os objetos do modelo (escavações, contatos, limites externos etc.) sejam 

criados sempre em camadas (layers) específicas, no sentido horário, e que não apresentem 

cruzamentos entre linhas. 

Na seqüência, é necessário definir as propriedades elásticas dos materiais – 

Coeficiente de Poisson e Módulo de Young − e os parâmetros de resistência, como: mb e 

s e para o critério de Hoek & Brown (a é sempre admitido igual a meio), e ângulo de 

atrito e coesão para Mohr-Coulomb. Posteriormente, seleciona-se também o tipo desejado 

para o comportamento dos materiais: elástico ou elasto-plástico. 

Finalmente, procede-se à análise numérica propriamente dita. Depois de 

terminada, os resultados podem ser visualizados por meio de uma série de facilidades 

gráficas, em termos de: isofaixas de componentes de tensões (principais ou não), 

deslocamentos, fatores de segurança, trajetórias de tensões, vetores de deslocamentos, 

configuração deformada, elementos plastificados e outros (Penido, 2006).  

 

2.3.3.4 Métodos Geofísicos 

 

 Um dos avanços promissores para a determinação de informações sobre o campo 

de tensões é a abordagem que utiliza o monitoramento acústico. Sistemas de 

monitoramento microssísmicos podem ser utilizados para identificar regiões no maciço 

rochoso com grande potencial de fraturamento, e esta informação pode ser correlacionada 

com as concentrações de tensões no maciço rochoso. Por exemplo, regiões com 

concentração de tensões foram demonstradas por coincidir com regiões com anomalias 

de altas velocidades, podendo ser identificadas por meio de uma imagem tomográfica. As 
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regiões de altas tensões são identificadas pelo aumento do potencial de fraturamento. 

Além disso, as formas das ondas processadas das investigações microssísmicas podem 

fornecer informações sobre a orientação das tensões principais na fonte acústica (Hart, 

2003). 

Os seguintes métodos geofísicos para estimativa da tensão in situ são reportados 

na literatura: 

• Métodos sísmicos e microssísmicos; 

• Métodos sônicos e ultrassônicos; 

• Método rádio-isótopo; 

• Método atômico magnético; 

• Métodos eletromagnéticos; 

• Métodos acústicos (Efeito Kaiser). 

 As técnicas listadas acima não ganharam muita popularidade na prática. Um 

método geofísico relativamente novo para a determinação da magnitude e orientação das 

tensões in situ é o método chamado RACOS (Braun et al., 1998). Os princípios do método 

são os mesmos do DSCA (Análise da curva diferencial de deformação), exceto que as 

ondas de compressão e cisalhamento são medidas, ao invés da deformação. O método é 

baseado na ideia de que o recarregamento em um testemunho pode refletir o seu passado 

histórico de tensões. As determinações são realizadas em cinco amostras cúbicas, com 

comprimento de 25 mm. As amostras são colocadas em uma célula de pressão e 

submetidas a um carregamento hidrostático definido, enquanto os tempos de transmissão 

para as ondas de compressão e cisalhamento são medidas entre as faces opostas do bloco. 

A análise é baseada na mudança e na diferença de velocidade das ondas durante os ciclos 

de carregamento. A mudança na velocidade depende da abertura ou do fechamento das 

microfraturas nas amostras. O método foi aplicado às rochas sedimentares e 

metamórficas, mas os resultados não foram comparados com nenhum outro método de 

determinação de tensão (Ljungren et al., 2003).  

 

-      Recuperação de Deformação Inelástica (ASR)  

 

 Quando um testemunho é removido do maciço rochoso, este tende a relaxar e 

expandir, devido às tensões terem sido removidas do testemunho. Medidas de campo 

mostram que a abertura e a propagação de microfraturas preferenciais geralmente 
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acompanham a recuperação de deformações inelásticas. Pela medida da recuperação das 

deformações (Figura 2.22), a orientação da deformação principal pode ser determinada. 

Três pares de transdutores para deslocamentos radias induzidos e um transdutor axial são 

utilizados para medir a resposta inelástica do testemunho. Desta forma, a orientação da 

tensão principal também pode ser obtida. Entretanto, a determinação da magnitude das 

tensões é mais difícil e um modelo constitutivo para a rocha precisa ser utilizado. 

 

 

Figura 2.22 – Instrumento para determinações de tensões em testemunhos pelo método 

ASR. Modificado de Ljunggren et al. (2003). 

 

 O método ASR requer que o testemunho seja orientado, o que pode ser 

dispendioso. O método ASR, que não é comumente utilizado, foi testado principalmente 

em furos muito profundos, onde métodos como faturamento hidráulico não são possíveis 

ou são muito onerosos para serem utilizados. 

 Os nove parâmetros seguintes podem limitar significantemente a aplicação do 

método ASR, segundo Teufel (1993): 

• Variações de temperatura produzindo deformações térmicas; 

• Desidratação de testemunhos; 

• Difusão da poropressão; 

• Recuperação de deformação não homogênea; 

• Anisotropia de rocha; 
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• Interação entre a rocha e lama de perfuração; 

• Deformações residuais; 

• Tempo de recuperação de testemunhos;  

• Acurácia na orientação dos testemunhos. 

 Estudos mostram que a orientação das tensões obtidas com o método ASR não 

coincide bem com as orientações determinadas por sobrefuração. A diferença foi 

atribuída às dificuldades em medir pequenas deformações, segundo Matsuki e Takeuchi 

(1993). 

 

- Análise da Curva Diferencial de Deformação (DSCA) 

 

 Este método é baseado no conceito de que o monitoramento cuidadoso do 

comportamento da deformação de um espécime de rocha sobre recarga pode refletir seu 

passado histórico de tensões (Amadei e Stephansson, 1997). Após um testemunho 

orientado ser retirado para a superfície, as microfraturas tiveram tempo para se 

desenvolver, e de se alinhar na direção das tensões originais. Submetendo o testemunho 

a um carregamento hidrostático, a deformação devido ao fechamento das microfraturas 

pode ser obtida com medidas realizadas por straingauges. 

 Para determinar a tensão in situ, as premissas são: 

• As direções principais da tensão in situ coincidem com as direções principais das 

deformações devido ao fechamento das microfraturas; 

• As razões entre as três tensões principais podem ser relacionadas com as razões entre 

as três deformações principais devido ao fechamento das microfraturas. 

 Assim, uma vez que uma tensão principal é conhecida (por exemplo, assumindo 

que a tensão vertical é igual ao peso da cobertura de rocha), as outras duas tensões 

principais podem ser determinadas. Uma vantagem é que o método pode ser aplicado para 

estimar tensões em grandes profundidades, desde que seja possível recuperar um 

testemunho. Maiores limitações é que o método inclui determinações em microescalas e 

envolve volumes de rocha muito pequenos. O método é somente 2D. Estudos indicam 

que orientações de tensões determinadas pelo método DSCA se correlacionam 

pobremente com determinações realizadas pelo método de sobrefuração (Ljunggren et 

al., 2003). 
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2.3.3.5 Método DCDA (Diametric Core Deformation Analysis) 

 

Quando uma parte de rocha em profundidade é removida, como no caso de uma 

amostra de um testemunho de sondagem, esta amostra se torna livre das tensões in situ, 

resultando na expansão do seu diâmetro. O Método DCDA visa a determinação da tensão 

in situ a partir da expansão diametral dos testemunhos.  

Para tal, o método propõe um modelo teórico que visa estimar a expansão causada 

no testemunho pelo alívio de tensões, causado pela perfuração do furo. Este modelo indica 

que a amostra retirada de um campo de tensão in situ anisotrópico, deveria expandir a sua 

seção transversal de uma forma levemente elíptica. Logo, a diferença entre as 

componentes das tensões máximas e mínimas em um plano perpendicular ao furo, assim 

como as suas orientações, poderiam ser estimadas a partir da diferença entre os diâmetros 

máximos e mínimos, e das orientações desses diâmetros. O método é ainda verificado 

através de experimentos de laboratório, nos quais as amostras são retiradas a partir de 

espécimes cúbicos sob compressão uniaxial. 

Considere um maciço rochoso comprimido pelas tensões máximas e mínimas, 

σmax e σmin (σmax > σmin). A Figura 2.23 representa que se a rocha for aliviada de σmax e σmin, 

um círculo virtual tracejado com um diâmetro d0 (Figura 2.23a) na superfície da rocha 

deve expandir conforme ilustrado na Figura 2.23b. A expansão da rocha deve ser maior 

na direção da σmax do que na direção da σmin, e simultaneamente a região originalmente 

circular limitada pela linha tracejada deve expandir para se tornar elíptica, onde os 

diâmetros máximo e mínimo da região são indicados aqui por dmax e dmin, respectivamente. 
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Figura 2.23  - Diagrama esquemático apresentando como a expansão do 

testemunho é causada pelo alívio de tensão no furo. Modificado de Funato e Ito (2017). 

 

De forma semelhante, durante a perfuração de um furo de sondagem, o bit de 

perfuração corta a superfície exposta da rocha no fundo de um furo por um movimento 

rotativo e, como resultado, um testemunho de rocha é cortado para se tornar uma amostra 

central. Na Figura 2.23c, a seção transversal do testemunho na aresta de corte é ilustrada, 

a qual deve ser perfeitamente circular, uma vez que o testemunho é cortado por uma broca 

rotativa. O testemunho na aresta de corte é adjacente ao maciço rochoso circundante, o 

que deve restringir a deformação deste testemunho. No entanto, a mesma seção 

transversal deste testemunho sendo afastado da aresta de corte é capaz de se expandir 

livremente do maciço rochoso circundante em resposta ao alívio das tensões in situ, σmax 

e σmin. Tal deformação no testemunho ocorre continuamente com a perfuração. Como 

resultado, o testemunho central deve ser uniforme em formato transversal com dmax e dmin, 

como ilustrado na Figura 2.23d. A relação entre as tensões in situ, σmax e σmin, e os 

diâmetros da amostra central, dmax e dmin, pode ser determinada teoricamente assumindo 

que a condição de tensão da Figura 2.23c é a mesma que a da Figura 2.23a. Quando se 

considera que as deformações na rocha da Figura 2.23a é zero, o alívio de tensão permite 

que as deformações de tensão sejam induzidas na rocha (Figura 2.23b). Nesta mesma 

linha de raciocínio, pode-se considerar que este seria o mesmo caso da amostra central da 
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Figura 2.23d. Assumindo a rocha como homogênea, isotrópica e possuindo pequenas 

deformações de acordo com a teoria elástica linear, as deformações de tração εmax e εmin, 

nas direções de σmax e σmin, respectivamente por: 

 

𝜀𝑚𝑎𝑥 =
1

𝐸
{𝜎𝑚𝑎𝑥 − 𝜈(𝜎𝑚𝑖𝑛 +  𝜎𝑧)}                                                         (Equação 2.7) 

 

 

 𝜀𝑚𝑖𝑛 =
1

𝐸
{𝜎𝑚𝑖𝑛 − 𝜈(𝜎𝑚𝑎𝑥 +  𝜎𝑧)}                                                        (Equação 2.8) 

 

Onde, σz é a tensão in situ paralela ao eixo do furo, e E e ν são o módulo de Young e o 

coeficiente de Poisson da rocha, respectivamente.  

As deformações εmax e εmin são calculadas a partir de dmax e dmin: 

 

𝜀𝑚𝑎𝑥 =  
𝑑𝑚𝑎𝑥−𝑑0

𝑑0
                                                                               (Equação 2.9) 

 

𝜀𝑚𝑖𝑛 =  
𝑑𝑚𝑖𝑛−𝑑0

𝑑0
                                                                                (Equação 2.10) 

 

Usando εmax e εmin e o diâmetro dθ da amostra central em um ângulo circunferencial θ de 

uma posição de referência, a deformação εθ em θ pode ser determinada por: 

 

 

𝜀𝜃 =  
𝑑𝜃−𝑑0

𝑑0
= 𝜀𝑚𝑎𝑥 . 𝑐𝑜𝑠2 (𝜃 − 𝛼) + 𝜀𝑚𝑖𝑛 . 𝑠𝑒𝑛2 (𝜃 − 𝛼)                (Equação 2.11) 

 

Onde, α é o valor de θ na posição de dmax. 

Usando as Equações 𝜀𝑚𝑎𝑥 =  
𝑑𝑚𝑎𝑥−𝑑0

𝑑0
                                                                               

(Equação 2.9 e 𝜀𝑚𝑖𝑛 =  
𝑑𝑚𝑖𝑛−𝑑0

𝑑0
                                                                                (Equação 

2.10, uma expressão para dθ é derivada da 𝜀𝜃 =  
𝑑𝜃−𝑑0

𝑑0
= 𝜀𝑚𝑎𝑥 . 𝑐𝑜𝑠2 (𝜃 − 𝛼) +

𝜀𝑚𝑖𝑛 . 𝑠𝑒𝑛2 (𝜃 − 𝛼)                (Equação 2.11 conforme abaixo: 

 

𝑑𝜃 =  
𝑑𝑚𝑎𝑥+𝑑𝑚𝑖𝑛

2
+

𝑑𝑚𝑎𝑥−𝑑𝑚𝑖𝑛

2
. 𝑐𝑜𝑠 2 (𝜃 − 𝛼)                                 (Equação 2.12) 
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Assim, dθ deve mudar com θ de uma maneira sinusoidal com um período de π.  

Em consequência, subtraindo a 𝜀𝑚𝑖𝑛 =
1

𝐸
{𝜎𝑚𝑖𝑛 − 𝜈(𝜎𝑚𝑎𝑥 +  𝜎𝑧)}                                                        

(Equação 2.8 da 𝜀𝑚𝑎𝑥 =
1

𝐸
{𝜎𝑚𝑎𝑥 − 𝜈(𝜎𝑚𝑖𝑛 +  𝜎𝑧)}                                                         (Equação 

2.7, em que εmax e εmin são substituídos pelas Equações 𝜀𝑚𝑎𝑥 =  
𝑑𝑚𝑎𝑥−𝑑0

𝑑0
                                                                               

(Equação 2.9 e 𝜀𝑚𝑖𝑛 =  
𝑑𝑚𝑖𝑛−𝑑0

𝑑0
                                                                                (Equação 

2.10, a relação entre as tensões in situ e os diâmetros do testemunho é dada por: 

 

𝜎𝑚𝑎𝑥 −  𝜎𝑚𝑖𝑛 =
𝐸 (𝑑𝑚𝑎𝑥−𝑑𝑚𝑖𝑛   )

(1+𝜈)(𝑑0 )
  ~ 

𝐸 (𝑑𝑚𝑎𝑥−𝑑𝑚𝑖𝑛   )

(1+𝜈)(𝑑𝑚𝑖𝑛)
                           (Equação 2.13)  

 

Onde, o denominador de d0 na expressão é substituído por dmin, assumindo que a 

deformação causada pelo alívio de tensão é pequena. 

A 𝜎𝑚𝑎𝑥 −  𝜎𝑚𝑖𝑛 =
𝐸 (𝑑𝑚𝑎𝑥−𝑑𝑚𝑖𝑛   )

(1+𝜈)(𝑑0 )
  ~ 

𝐸 (𝑑𝑚𝑎𝑥−𝑑𝑚𝑖𝑛   )

(1+𝜈)(𝑑𝑚𝑖𝑛)
                           (Equação 2.13 

indica que a tensão diferencial (σmax − σmin) pode ser determinada a partir dos valores 

medidos de dmax e dmin. De forma análoga, se o testemunho estiver orientado, as direções 

de σmax e σmin podem ser determinadas a partir de dmax e dmin, respectivamente; sendo esta 

a ideia básica da técnica DCDA.  

A Figura 2.24 exemplifica o resultado de uma medida do perfil do diâmetro de 

cada amostra. Pode-se observar a existência de deformação no gráfico do lado direito, 

fato que não se observa no gráfico do lado esquerdo. 
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Figura 2.24 - Exemplo de medida do perfil do diâmetro de cada amostra, 

exemplificando a existência de deformação no gráfico do lado direito. Modificado de 

JOGMEC e Fukada (2019). 

 

Caso seja realizado um teste de Fraturamento Hidráulico próximo à profundidade 

da amostra do testemunho, a magnitude do σmax pode ser determinada como a soma do 

esforço diferencial (σmax - σmin) a partir do DCDA, e o σmin pode ser determinado a partir 

da pressão medida no teste de Fraturamento Hidráulico. A ideia de combinar o teste de 

Fraturamento Hidráulico e o DCDA oferece uma vantagem adicional, na qual a direção 

σmax pode ser determinada a partir do testemunho orientado sem determinações 

complicadas e dispendiosas do traço das fraturas na parede do furo, induzidas pelo teste 

de Fraturamento Hidráulico (Funato e Ito, 2017). Esta ideia de combinar o teste de 

Fraturamento Hidráulico e DCDA foi aplicada com sucesso em determinações de tensão 

na região central da bacia do Kumano (Ito et al, 2013). 

A aplicação do DCDA requer condições sob as quais o diâmetro do testemunho 

possa ser medido em alta resolução, de modo que qualquer pequena diferença seja 

detectável na sua direção circunferencial. Conforme Funato et al. (2017), foi 

desenvolvido um aparelho (Figura 2.25) projetado especialmente para a realização do 

DCDA. O aparelho consiste em um micrômetro óptico, um par de rolos acionados por 

motor e um sistema de processamento de dados. No micrômetro, uma luz paralela 

uniforme é emitida por um LED e irradiada em uma amostra central. A imagem de uma 

sombra criada pela amostra central é projetada, e a distância entre as bordas detectadas 

da sombra é produzida como o diâmetro do testemunho. Essa medição é realizada 

continuamente enquanto uma amostra de testemunho é girada a uma velocidade 

constante. O tamanho do testemunho deve ser 30 e 65 mm de diâmetro e 60 e 500 mm de 
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comprimento. O micrômetro pode medir o diâmetro do testemunho com uma resolução 

de 0,01 µm e com uma repetibilidade de ± 0,2 µm. A taxa de rotação do rolo é variável. 

Normalmente o ajuste é de uma rotação a cada 90 s. 

 

 

Figura 2.25 - Aparelho desenvolvido para a realização de medidas da distribuição 

circunferencial do diâmetro do testemunho. Modificado de Funato e Ito (2017). 

 

A técnica DCDA assume que a perfuração aliviará as deformações na direção de 

σmax e σmin em uma quantidade igual em amplitude às deformações induzidas em uma 

rocha sob condições das tensões in situ. Entretanto, existe a possibilidade de que a 

perfuração perturbe localmente as deformações do maciço rochoso in situ, e esta 

perturbação afetará de alguma forma o processo de alívio de tensão associado à 

perfuração. Por essa razão, Funato e Ito (2017), realizaram experimentos de laboratório 

para examinar como um testemunho de um maciço rochoso submetido à determinada 

tensão in situ se expande à medida que a perfuração avança. A Figura 2.26 ilustra a 

configuração do experimento de laboratório realizado. 
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Figura 2.26 - Experimento de laboratório realizado por Funato e Ito 

(2017). Modificado de Funato e Ito (2017). 

 

Conforme Funato e Ito (2017), foi observado que testemunhos com anisotropia 

elástica na seção radial devem se expandir de maneira assimétrica, mesmo se a condição 

de tensão in situ for isotrópica. A anisotropia elástica pode ser identificada simplesmente 

a partir da variação circunferencial da velocidade da Onda P, perpendicular ao eixo 

central. Se a anisotropia elástica for significativa (por exemplo: a velocidade máxima 

sendo 20% ou maior que do que a velocidade mínima), a técnica DCDA não deve assumir 

que haja isotropia elástica no testemunho. Existe ainda a possibilidade de que o alívio da 

tensão associado à perfuração induza a ocorrência de microfissuras dentro do testemunho. 

Essas microfissuras causarão deformação elástica não linear e / ou dependente do tempo 

nos testemunhos. O método DCDA não leva em consideração essa deformação inelástica. 

Se a deformação do testemunho é afetada de forma significativa pelas microfissuras, o 

DCDA não deve ser aplicado em tal caso. 

 Ito et al. (2018), discutiram a possibilidade de um novo conceito para melhorar o 

método DCDA, a fim de determinar a magnitude de σmax e σmin. Quando várias amostras 

(testemunhos) com diferentes orientações estão disponíveis, todos os três componentes 

principais da tensão in situ da rocha podem ser estimados. Caso seja aplicada uma 

tecnologia avançada de ferramenta de perfuração na parede lateral do furo original, pode-

se ter amostras com a orientação do eixo central desviada do eixo do furo original (90o 
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com a superfície). Utilizando tanto a amostra da parede lateral do furo quanto o 

testemunho do furo original, é possível determinar a magnitude absoluta da tensão in situ 

em três dimensões. Este estudo dá um grande passo à frente no desenvolvimento de um 

novo método para determinar a magnitude absoluta da tensão in situ através da técnica 

DCDA, com o auxílio da ferramenta de perfuração e retirada de amostra da parede lateral 

do furo.  

 

2.3.3.6 Métodos de Observação Geológica 

 

 A partir da literatura, como em Hasui et al. (2020), podem ser encontradas 

numerosas sugestões para estimativas de orientações e / ou magnitudes de tensões in situ 

a partir das estruturas geológicas, tais como falhas, diques, vulcões e lineações.  

É preciso ser citado, entretanto, que a maioria das estruturas geológicas foram 

formadas há bastante tempo e que o mecanismo que controla as tensões de campo sofreu 

significativas mudanças desde então. As forças exercidas pelas placas tectônicas podem 

ter tido uma influência diferente das atuais, erosões podem ter ocorrido, e períodos 

glaciais podem ter passado em vários locais do mundo. Então, as informações de tensão 

estimadas a partir de estruturas geológicas precisam ser utilizadas com cautela (Ljunggren 

et al., 2003).  

 

2.3.3.7 Mecanismo Focal de Terremotos 

 

 Diversas propostas têm sido realizadas correlacionando dados de magnitudes de 

tensões in situ a partir de terremotos, mas essas análises possuem limitações. No entanto, 

é possível a utilização do método para estimar as direções das tensões principais. Se 

existir um sistema de aquisição sísmica, o método permite o monitoramento de eventos 

em uma base contínua, caso haja a ocorrência de terremotos. Como os terremotos 

geralmente ocorrem em grandes profundidades, o método somente apresenta informações 

de orientações de tensões em grandes profundidades, o que pode não ser relevante para 

projetos de engenharia em profundidades rasas, ou seja, entre 0 e 1000 m (Ljunggren et 

al., 2003). 
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2.3.3.8 Métodos de Recuperação de Deformação 

 

 Determinações de parâmetros de tensão de campo utilizando o método de 

recuperação de deformação são baseadas no princípio que um testemunho, após ser 

aliviado a partir do campo de tensões ao seu redor, se expande mais na direção da tensão 

máxima, e se expande menos na direção da tensão mínima. Esta relaxação consiste em 

um componente elástico instantâneo e um componente inelástico dependente do tempo.  

 Os métodos que utilizam o princípio da recuperação de deformação são: 

• Recuperação de deformação inelástica (ASR); 

• Análise da curva diferencial de deformação (DSCA). 

 Ambos os métodos são aplicados a testemunhos de furos de sondagens (Ljunggren 

et al, 2003). 

 

2.3.4 Análise Estatística de Dados Medidos 

 

Em um maciço rochoso heterogêneo e fraturado, a mecânica contínua pode não 

ser apropriada, assim como o conceito de tensão. Neste caso, a deformação primária pode 

ser resultante de deslocamentos no entorno dos blocos enquanto os blocos são 

considerados como essencialmente rígidos, isto é, os deslocamentos são controlados pelas 

estruturas. Nestas circunstâncias, uma abordagem contínua será útil somente se os 

volumes considerados forem significantemente maiores do que os volumes que 

constituem os blocos. Neste caso, o REV (volume elementar representativo) de grande 

tamanho pode ser incompatível, já que as determinações de tensões são realizadas em um 

volume muito menor. Logo, as determinações de tensão deveriam envolver volumes ou 

áreas maiores que o tamanho do REV. Caso não possa ser evitado que as determinações 

de tensão sejam conduzidas somente em uma escala menor que o REV, métodos 

estatísticos precisam ser idealizados para identificar os componentes de tensão de 

interesse em uma escala adequada – e a validade do método precisa ser demonstrada. Isto 

é importante para o entendimento das heterogeneidades geológicas no entorno dos locais 

de determinação. 

Uma segunda questão é levantada quando as determinações de tensões são 

conduzidas em volumes maiores que o REV, é necessário preocupar-se aos gradientes de 

tensões, isto é, o volume ao longo do qual as variações de tensões podem ser desprezadas 
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deve ser especificado. Quando várias determinações podem não ser consideradas como 

amostragem de um mesmo tensor de tensões, regras de interpolação precisam ser 

definidas e suas validades precisam ser avaliadas posteriormente. Isto também é 

importante para estabelecer a escala na qual a heterogeneidade ou descontinuidade 

precisa ser considerada (Hudson et al., 2003). 

  

2.3.5 Métodos Ativos para Determinação das Tensões In Situ  

 

2.3.5.1 Métodos de Alívio ou Sobrefuração (Overcoring)  

 

Existe uma variedade de métodos de alívio em furos, porém, alguns deles ainda 

estão em estágio de desenvolvimento, e não se tornaram comercialmente disponíveis. 

Hoje em dia, os métodos de furo piloto dominam e são utilizados como uma base regular 

em muitos projetos subterrâneos. Como consequência, suas principais áreas de aplicações 

e limitações são razoavelmente conhecidas. Com relação aos outros métodos, o 

Doorstopper é a próxima técnica mais utilizada, principalmente para a realização de 

determinações de tensão em volumes de rochas sobre altas tensões ou quando o 

faturamento é intenso demais para permitir determinações no furo piloto. Os outros 

métodos, apesar de serem teoricamente adequados, só foram utilizados em poucas 

ocasiões, devido às suas limitações (Ljunggren et al., 2003). 

As famílias dos métodos de alívio podem ser divididas nos seguintes subgrupos: 

• Sobrefuração com células de determinação em furo piloto; 

• Sobrefuração com células de determinação no fundo do furo; 

• Fenda na parede do furo. 

 

-   Sobrefuração com células de determinação no furo piloto  

 

A sobrefuração em um furo piloto na qual uma célula de determinação é instalada, 

pode ser dividida em mais dois sub-grupos seguintes: 

• Células macias de inclusão; 

• Medidores de deformação medindo deslocamentos da parede do furo durante a 

sobrefuração; 

• Células rígidas / sólidas. 
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 Células rígidas / sólidas são mais incomuns que os outros dois grupos e possuem 

um problema geral com a diferença de propriedade da rocha e dos materiais de inclusão 

(Amadei e Stephansson, 1997). 

A Figura 2.27 apresenta uma inclusão circular elástica de módulo E’ dentro de um 

material elástico de módulo E. É assumido que a interface circular entre os dois meios é 

soldada de modo que nenhum movimento diferencial pode ocorrer pela interface. Pode 

ser observado que a razão entre a tensão vertical σ’1 na inclusão e a tensão vertical no 

maciço rochoso varia muito pouco quando o módulo E’ da inclusão é cinco ou mais vezes 

maior que o módulo do maciço rochoso. Esta solução gerou um número considerável de 

instrumentos chamados de determinadores de tensão. A principal vantagem desses 

instrumentos é que não é necessário conhecer precisamente o módulo da rocha, desde que 

conhecido que o módulo da inclusão seja consideravelmente maior que o módulo da 

rocha. Há dificuldades práticas para satisfazer a exigência de solda da interface, de modo 

que os instrumentos são cunhados firmemente (pré-tensionados) dentro do furo. 

Primeiramente é pretendida a determinação das variações de tensões subsequentes 

à instalação, distintas das tensões provenientes das tensões totais in situ. A capacidade de 

um determinador de detectar reduções de tensões imediatamente subsequentes à 

instalação depende do nível de pré-tensionamento que foi gerado no momento da 

instalação da ferramenta no furo. 

 

 

Figura 2.27 – Concentração de tensões em uma inclusão elástica soldada com alto 

módulo (Fairhurst, 2003). 

 

Apesar da grande variedade de projetos de determinadores de tensão que foram 

populares nos anos 60, muitos parecem terem caído em desuso. As células de pressão, 
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nas quais um estreito macaco plano é incorporado diametralmente dentro de outro cilindro 

sólido de aço, agora cumprem este papel. Os macacos podem ser inseridos na 

profundidade e na orientação desejada em um furo, sendo então pressurizados para 

garantir um bom contato com a parede do furo. As mudanças subsequentes são 

monitoradas com os medidores (gauges) de pressão, geralmente posicionados perto da 

boca do furo. A introdução de uma camada fluida relativamente compatível dentro das 

células diminui o módulo total, de modo que as células precisam ser calibradas para cada 

tipo de rocha (e de módulo), se a medida de pressão for utilizada para a determinação da 

tensão atuante na rocha normalmente à célula de pressão. Frequentemente, as células de 

pressão são utilizadas para monitorar variações na distribuição de tensões na rocha, ao 

invés de estabelecer valores absolutos (Fairhurst, 2003). 

 

-   Células macias de inclusão 

 

 O princípio de uma célula macia é baseado na teoria da elasticidade-linear, para 

uma rocha contínua, homogênea e isotrópica. Medindo pelo menos seis componentes de 

deformação em diferentes direções na parede do furo, o tensor completo de tensão na 

locação do ensaio pode ser determinado. Há também teorias desenvolvidas para 

determinação de tensão em rochas anisotrópicas (Amadei, 1983). Os instrumentos mais 

comuns baseado nos princípios acima são: 

• Célula CSIR; 

• Célula CSIRO e 

• Célula Borre Probe. 

A maior vantagem comum a estes três instrumentos, é que eles permitem a 

determinação do estado de tensões 3D a partir de um único ponto de determinação. O 

método é bastante conhecido e já foi bastante testado para, por exemplo, mudanças de 

temperatura e calibrações contra tensões de contorno já conhecidas. O método é 

considerado confiável, desde que haja condições de campo aceitáveis. A Tabela 2.4 

sumariza as características e diferença entre os instrumentos. Uma descrição das células 

CSIR e CSIRO pode ser encontrado em Amadei e Stephansson, 1997 e Martino, 1997. 

Conforme Hudson e Cooling (1988), com a técnica CSIRO as componentes 

normais de deformação são medidas em nove ou doze direções, resultando na 
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determinação do tensor de tensão completo por meio da teoria da elasticidade. (Figura 

2.28).  

 

Figura 2.28 – Determinação das componentes de tensão com a técnica CSIRO. 

Modificado de Hudson e Cooling (1988). 

 

A célula Borre Probe inclui um datalogger interno, que funciona à bateria e 

permite uma determinação contínua das deformações pelos straingauges antes, durante e 

após o processo de sobrefuração, aprimorando a avaliação do processo. Na Figura 2.29, 

o princípio da célula Borre Probe é apresentado. 

 

Tabela 2.4 – Características das células macias de sobrefuração mais comuns. 

Modificado de Ljunggren et al. (2003). 

 

 

 

Instrumento Número de medidores Profundidade das medidas Registro contínuo Requisitos do furo

Célula CSIR 12
Normalmente 10 a 50 m, versões 

modificadas mais de 1000 m
Não

Célula CSIRO 9 ou 12 Normalmente mais de 30 m Sim, via cabo

Célula Borre probe 9
Praticado em até 620 m. Testado 

para 1000 m

Sim, construído em um 

datalogger

Furo piloto de 38 mm, geralmente furo 

de 90 mm. Versões modificadas 

aceitam furos pilotos de 38 mm com 

presença de água, geralmente furos de 

150 mm. Problemas em furos pilotos 

de 36 mm preenchidos com água, e 

furos de 79 mm. São aceitos furos 

preenchidos com água.
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Figura 2.29 – Princípio das determinações 3D com sobrefuração em furo piloto com 

célula macia (Ljunggren et al., 2003). 

 

 As células triaxiais com straingauges em um furo piloto são bastante sensíveis à 

isotropia, homogeneidade e tamanho dos grãos da rocha. Como consequência, os 

resultados a partir de células triaxiais frequentemente apresentam certa variabilidade. Isto 

pode ser explicado devido a escala ser uma possível limitação, onde pequenas variações 

de escala na composição da rocha podem afetar os resultados. Outra limitação geral para 

todos os três instrumentos são que testemunhos não quebrados relativamente longos (40-

60 cm) são requeridos e consequentemente comprimentos similares do furo sem a 

presença de fraturas. Altas tensões podem também colocar limitações no método, 

podendo causar a ocorrência de discing (Ljunggren et al., 2003). 

Estes instrumentos medem apenas diferenças de deslocamentos radiais, não sendo 

afetados pelos componentes de tensão de cisalhamento atuantes na direção do eixo do 

furo. Então, não é possível com esses instrumentos determinar o estado de tensões 

completo no entorno, somente com um furo orientado. Diversos investigadores 

examinaram a possibilidade de incorporar rosetas de straingauges no interior de materiais 

com baixos módulos plásticos, podendo ser colados dentro do furo. Realizando a 

sobrefuração na inclusão serão geradas deformações na zona plástica. Análises das 

deformações registradas pelos straingauges poderão permitir a determinação completa 
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do tensor de tensão a partir de um furo e de uma operação de sobrefuração. Segundo 

Fairhurst (2003), nenhum instrumento deste tipo de determinação de sucesso prático foi 

desenvolvido.  

Em Armelim (2010), são apresentados dois dispositivos desenvolvidos para fins de 

determinação de tensão in situ: uma célula triaxial para a determinação das tensões in situ 

pelo método da sobrefuração (overcoring), e um pressiômetro que determina essas 

tensões pelo método da reposição dos deslocamentos.  

- Medidores de deformação medindo deslocamentos da parede do furo durante a 

sobrefuração 

 

  O princípio que os medidores de deformação utilizam para medir deslocamentos 

é o mesmo que os das células macias de inclusão. O instrumento é instalado em um furo 

piloto e posteriormente é realizada a sobrefuração. Estes instrumentos medem uma ou 

mais mudanças no diâmetro do furo piloto durante o processo de sobrefuração (Ljunggren 

et al., 2003). 

As expressões analíticas para determinação de tensões e deslocamentos 

produzidos ao redor de um furo circular em um meio isotrópico elástico e infinito 

submetido a tensões normais e cisalhantes são apresentadas na Figura 2.30 (Fairhurst, 

1968). As equações para valores planos (XY) são baseadas nas soluções desenvolvidas 

por Kirsch (1898) e as equações para valores fora de um plano são derivadas de Fairhurst 

(1968). A expressão para o deslocamento radial ur nesta tabela constitui a base para as 

células de deformação em furos, e é largamente utilizada na determinação de tensão in 

situ. Medidas de deformação radial através de quatro diferentes diâmetros (isto é, quatro 

diferentes ângulos ᶲ) irá permitir que a equação de ur seja solucionada para a orientação e 

magnitude da segunda tensão principal σ1, σ2, com sua orientação α em um plano XY e 

com a magnitude tensão axial σz ao longo do furo. A tensão de cisalhamento atuante 

paralelamente e perpendicularmente ao furo, não afeta a deformação. Conforme 

sinalizado por Panek (1966), estas tensões não possuem influência da deformação 

diametral do furo porque um elemento linear não muda de comprimento devido a tensões 

cisalhantes atuando paralelamente ou em um ângulo reto ao furo. O efeito da tensão 

cisalhante é somente para mudar o ângulo entre dois elementos lineares, sendo um 

paralelo, e o outro, perpendicular à direção de cisalhamento. 
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Figura 2.30 – Tensões e deslocamentos na parede de um furo circular em um meio 

elástico isotrópico. Modificado de Fairhurst (2003). 

 

A célula de deformação contém um transdutor de forma projetada para medir a 

variação no deslocamento radial de um furo quando este é sobrefurado por outro furo 

concêntrico mais largo. A sobrefuração remove a tensão de campo pré-existente no anel 

de rocha. A variação do deslocamento pode ser relacionada com a variação de tensão. 

Como pode ser visto na expressão para o deslocamento ur na Figura 2.30, o valor do 

módulo de elasticidade E é necessário para a determinação da tensão. O módulo pode ser 

determinado em campo colocando o comprimento de sobrefuração do testemunho em 

uma célula de pressão que permite que um fluido pressurizado seja aplicado na periferia 

externa da seção do testemunho, sendo medida a sua deformação. O deslocamento do 

furo à medida que a pressão do fluido aumenta permite a determinação do módulo. No 

caso da pressurização no macaco plano, é possível que os módulos no recarregamento e 

no descarregamento sejam diferentes, porém isto pode ser checado através da ciclagem 

da pressão aplicada no testemunho e pela observação das respostas ao carregamento e ao 

descarregamento (Fairhurst, 2003). 

Dois instrumentos comerciais de medida de deformação do diâmetro do furo são 

o US Bureau of Mines (USBM) e o Sigra (IST – In Situ Stress Toll). O USBM é 

extensivamente utilizado e um dos mais confiáveis e exatos instrumentos para a 

determinação da tensão in situ em rocha em sobrefuração (Amadei, 1997). A Tabela 2.5 
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sumariza as características e as diferenças entre os dois instrumentos (Ljunggren et al., 

2003). 

 

Tabela 2.5 – Características de dois instrumentos de medida de deformação. Modificado 

de Ljunggren et al. (2003). 

 

 

A célula USBM utiliza uma mola de cobre-berílio, a qual está ligada à 

straingauges de resistência para formar o transdutor. A mola carrega o círculo de contato 

com a parede do furo. Esta célula evoluiu consideravelmente. Ela foi modificada (Hooker, 

1974) incorporando três sensores diametrais orientados à 60º entre cada um, melhorando 

bastante a operação de determinação de tensões. De acordo com Thompson (1990), o 

medidor de deformação USBM é geralmente considerado como o mais preciso e 

confiável instrumento disponível para a determinação de tensões in situ utilizando a 

técnica de sobrefuração. 

Conforme foram originalmente desenvolvidas no final dos anos 1950, tanto a 

célula Maihak quanto a célula USBM foram projetadas para medir somente as variações 

do diâmetro em cada seção. Então, para determinar as tensões principais é necessário 

movimentar a célula em toda a profundidade do furo em estágios redefinindo as diferentes 

orientações, e a sobrefuração então avança aliviando as tensões na célula a cada momento.  

Algumas desvantagens destes medidores são:  

• Requerem um testemunho intacto de pelo menos 300 mm de comprimento;  

• Os medidores podem ser danificados nas quebras dos testemunhos;  

• Três furos não paralelos são necessários para calcular a tensão in situ de campo; 

• A determinação depende de os pistões de medida estar em contato com a rocha 

(Ljunggren et al., 2003). 

Conforme Hudson e Cooling (1988), três componentes de tensão (σxx, σyy e τxy), podem 

ser determinados utilizando a técnica USBM (Figura 2.31). Assim, são necessários pelo 

menos dois conjuntos de medidas, ou preferencialmente três conjuntos de medidas em 

três direções mutuamente ortogonais. 

Instrumento Número de medidores ativos Profundidade da medida Registro contínuo Requisitos do furo

USBM
Normalmente 3, versões 

modificadas 4

Normalmente 10 a 50 m, versões 

modificadas mais de 1000 m
Não

Furo piloto de 38 mm, geralmente furos de 

90 mm. Versões modificadas aceitam água.

Sigra IST 3, em dois ou três níveis
Normalmente até 700 m. Projetado 

para até 1500 m

Sim, feitos pelo 

datalogger

Furo piloto de 25 mm, furos de 76 mm. 

São aceitos furos preenchidos com água.
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Figura 2.31 – Determinação das componentes de tensão com a técnica USBM. 

Modificado de Hudson e Cooling (1988). 

 

-   Sobrefuração em células no fundo do furo 

 

 Os métodos de sobrefuração com células no fundo do furo que serão discutidos 

incluem: 

• Doorstoppers; 

• Células de deformação esféricas ou cônicas. 

A célula Doorstopper (Leeman, 1964 e 1971) é fixada no fundo (plano e polido) 

do furo (Figura 2.32), já a célula de deformação esférica ou cônica é anexada no fundo 

(esférico ou cônico) do furo (Figura 2.33). Consequentemente, não é requerido um furo 

piloto. Após a célula ser posicionada corretamente no fundo do furo, e as leituras dos 

straingauges serem realizadas, o instrumento é sobrefurado. Durante a sobrefuração, as 

mudanças na deformação são gravadas. 
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Figura 2.32 – Instalação da célula Doorstopper. Modificado de Ljunggren et al. 

(2003). 

 

Figura 2.33 – Sistema de coordenadas e deformações a serem medidas em uma 

superfície cônica. Modificado de Ljunggren et al. (2003). 

 

Leeman desenvolveu uma célula com straingauges que podem ser cimentados no 

fundo de furos e de sobrefurações com 60 mm de diâmetro. A célula é frequentemente 

referida como CSIR (Council for Scientific and Industry Reserarch) Doorstopper e pode 

ser usado para determinações em furos de 60 m de profundidade. O CSIR Doorstopper 



 

67 

 

tem 35 mm de diâmetro e na base do medidor há uma roseta de deformação, onde é 

cimentado três ou quatro straingauges. A célula é empurrada para frente pelo ar 

comprimido e colado na base do furo perfurado. A leitura dos straingauges é realizada 

antes e depois da sobrefuração. Segundo Fairhurst (2003), um atributo útil deste tipo de 

célula é que a soma de duas medidas de deformações radiais (ou de forma equivalente, a 

soma de duas leituras de instrumentos) deve ser constante, independente da orientação da 

ferramenta no furo. Isto proporciona uma verificação prática e útil se o equipamento está 

operando corretamente. 

Uma célula Doorstopper modificada chamada de Deep Doorstopper Gauge 

System (DDGS) foi desenvolvido juntamente pelo Laboratório de Mecânica de Rochas 

da Escola Politécnica de Montreal e pela de Energia Atômica do Canadá. O DDGS foi 

projetado para permitir determinações de sobrefuração em grandes profundidades (~1000 

m) em furos subverticais (Thompson, 1997). O dispositivo utiliza um Módulo de 

Aquisição Inteligente, um datalogger remoto movido à bateria, que coleta e armazena 

dados de deformação durante os ensaios de determinação de tensão.  

Uma vantagem do Doorstopper, bem como dos métodos cônicos e espirais, é que 

eles não requerem comprimentos longos de sobrefuração (apenas uns 5 cm), quando 

comparados com os métodos de furo piloto (pelo menos 30 cm). Como esses métodos 

não requerem um furo piloto, há também melhores possibilidades para determinações de 

sucesso em rochas relativamente brandas ou quebradas, bem como em rochas sob altas 

tensões, nas quais a ocorrência de discing sejam comuns. Comparado com as células 

triaxiais, a determinação do Doorstopper requer menos tempo, e dois a três ensaios podem 

ser realizados por dia. Outras vantagens, válidas somente para o Doorstopper modificado, 

incluem possibilidade de monitoramento contínuo e a aplicação em furos preenchidos 

com água. 

O Doorstopper possui, entretanto, a desvantagem de que se a determinação for 

realizada em somente um ponto, somente será determinada a tensão no plano 

perpendicular ao eixo do furo. Além disso, o final do furo precisa ser plano e ainda requer 

polimento no fundo.  

Soluções para rochas anisotrópicas também foram desenvolvidas para as células 

Doorstopper. Corthesy et al. (1990 e 1993) desenvolveram um modelo matemático que 

levam em conta tanto a não-linearidade quanto a isotropia transversal nas análises das 

determinações de sobrefuração com o CSIR Doorstopper. 
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Os métodos Doorstopper foram desenvolvidos e vem sendo utilizados há mais de 

50 anos em todo mundo.  

Para utilizar uma célula de deformação hemisférica ou cônica para determinar 

tensões em rochas, primeiramente é preciso realizar o furo. A superfície do fundo do furo 

deve ser então reconformada, de modo a obter uma forma hemisférica ou cônica 

utilizando bits especiais de perfuração. Depois disso, a célula de deformação é colocada 

na superfície de rocha no fundo do furo. A última versão da célula de deformação cônica, 

equipada com dezesseis componentes de deformação, foi testada com sucesso por Obara 

e Sugawara (1997). As determinações com a técnica do furo cônico foram realizadas 

principalmente no Japão, e as aplicações de sucesso foram reportadas na literatura 

(Matsui et al., 1997). Esta técnica foi desenvolvida para ser um método útil na 

determinação de tensões em rochas em furos simples e em vários tipos de rochas. 

Assim como o Doorstopper, um pequeno comprimento de rocha é requerido para 

sobrefuração. Para a célula cônica, o alívio de tensão é atingido a uma distância de 70 

mm de sobrefuração, e então as deformações continuam com valores constantes (Obara 

e Sugawara, 1997). As desvantagens das células cônicas ou hemisféricas são que elas 

requerem a preparação do fundo do furo, além do baixo sucesso no caso de furos 

preenchidos com água (Ljunggren et al., 2003). 

Outros tipos de células têm sido desenvolvidos. A célula Maihak fica no fundo do 

furo e é mantida nesta posição por meio de molas. Um pino é parafusado fora da célula 

garantindo um contato (firme) na parede do furo. Um transdutor de corda vibrante 

determina o diâmetro inicial no momento da locação do pino. A sobrefuração produz uma 

mudança de diâmetro no local do pino, alterando a frequência de vibração (que é 

proporcional à mudança no diâmetro) que é medida por um osciloscópio (Fairhurst, 

2003). 

 

- Fenda na parede do furo 

 

 A fenda na parede do furo consiste em um sensor de deformação de contato, o 

qual é montado contra a parede de um furo de grande diâmetro (Bock, 1993). Depois 

disso, três fendas, com 120º de espaçamento, são abertas na parede, conforme apresentado 

na Figura 2.34, por uma pequena serra pneumática. Cada fenda possui tipicamente uma 

largura de 1,0 mm e mais de 25 mm de profundidade. Deformações tangenciais induzidas 
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pelo alívio das tensões tangenciais pelas fendas são medidas na superfície do furo. Este 

procedimento é baseado na teoria do comportamento linear elástico da rocha e utiliza a 

solução de Kirsch para deformações e tensões ao redor de uma abertura circular. 

 

 

Figura 2.34 – Seção de uma fenda na parede do furo. Modificado de Ljunggren et al. 

(2003). 

 

 A vantagem mais significante do método é que não requer nenhuma sobrefuração. 

O método também é rápido, podem ser realizadas dez a quinze medidas em um dia de 

trabalho. O instrumento é totalmente recuperável e fornece o monitoramento contínuo da 

deformação quando a fenda é aberta. O método também contém um número de limitações, 

como: o furo precisa estar seco, o método só pode ser aplicado em furos de profundidades 

rasas, e a tensão paralela ao eixo do furo precisa ser conhecida. A serra que faz a fenda 

na parede do furo foi projetada para trabalhar em furos com diâmetros entre 95 e 103 mm. 

Em geral, boa concordância é encontrada entre determinações de tensões utilizando a 

técnica de fenda na parede dos furos e as outras técnicas. 

 

2.3.5.2 Métodos hidráulicos  

Há dois métodos de determinação de tensão que utilizam os conceitos de 

hidráulica para estimular o maciço rochoso ao redor de um furo de sondagem e então 

determinar a tensão in situ. Estes métodos são o Fraturamento Hidraúlico e o HTPF 

(Hydraulic Tests on Preexisting Fractures). Ambos os métodos utilizam o mesmo 

equipamento, incluindo obturadores e bombas de alta pressão para pressurizar a água 
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durante a formação das novas fraturas ou a reabertura de fraturas pré-existentes. A Figura 

2.35 apresenta um exemplo do equipamento que é utilizado tanto para o método do 

Fraturamento Hidraúlico quanto para o HTPF. O princípio da determinação no furo 

durante o teste é apresentado na Figura 2.36 (Ljunggren et al., 2003). 

 

 

 

Figura 2.35 – Exemplo do equipamento para o método do Fraturamento Hidraúlico e 

para o HTPF. Modificado de Ljunggren et al. (2003). 

 

 

Figura 2.36 – Princípio do método do Fraturamento Hidraúlico e do HTPF. Modificado 

de Ljunggren et al. (2003). 

 

 Kanji (2011), apresentou a realização de um novo ensaio in situ para determinar 

diretamente a tensão principal mínima e a tensão principal máxima por meio de 

bombeamentos hidráulicos simples de de baixo custo, realizados em furos de sondagem 

de maciços rochosos fraturados. 

 

- Fraturamento Hidráulico clássico  
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O Fraturamento Hidráulico consiste na operação de injeção de fluido em furos de 

sondagem selados em intervalos para induzir a propagação de tensões de tração nas 

paredes de rocha do furo. Esta técnica foi primeiramente aplicada nos anos 1940, na 

indústria de petróleo para estimular a produtividade nos locais de baixa permeabilidade 

para o fluxo de óleos. No início dos anos 1960 o método foi proposto para determinar o 

estado de tensões através de operações de faturamento hidráulico.  

O conceito clássico para a interpretação dos dados de determinação de tensão por 

faturamento hidráulico foi desenvolvido por Hubbert e Willis em 1957. Esta teoria requer 

que um material rochoso isotrópico, elástico, homogêneo e impermeável seja submetido 

a três tensões principais em profundidade. Uma tensão principal é assumida como 

paralela ao eixo de um furo vertical, e igual ao peso da cobertura de rocha.  

Uma seção normalmente com menos de 1 m de comprimento de um furo de 

sondagem é selada acima e abaixo do horizonte a ser fraturado. Esta seção selada é então 

pressurizada com um fluido, normalmente água. Este procedimento gera tensões 

tangenciais nas paredes do furo. A Figura 2.37 e a Figura 2.38 apresentam uma visão 

esquemática do sistema de faturamento hidráulico. 

 

 

Figura 2.37 – Visão esquemática do sistema do Fraturamento Hidráulico. 
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Figura 2.38 – Técnica do Fraturamento Hidraúlico (esquerda) e resultado da 

distribuição de tensões (direita). Modificado de Ljunggren et al. (2003). 

 

O plano de fraturamento é normalmente paralelo ao eixo do furo, e duas fraturas 

são iniciadas simultaneamente diametralmente em posições opostas na periferia do furo. 

A hidro-fratura inicia em um ponto e propaga na direção que oferecer menor resistência. 

A fratura se desenvolve então em direção perpendicular à tensão principal mínima. A 

orientação da fratura é obtida a partir dos traços formados pela fratura na parede do furo. 

Nesta linha de raciocínio, a orientação das fraturas iniciadas coincide com a orientação 

da tensão principal máxima, em um furo vertical ou sub-vertical onde é assumido que 

uma tensão principal é paralela ao furo. A orientação da fratura pode ser determinada pelo 

uso de um obturador de impressão e por uma bússola ou pelo uso de métodos geofísicos, 

como o microescaneamento da formação ou uma filmagem do furo (Ljunggren et al., 

2003). 

Para o caso de um furo vertical e de uma fratura vertical, as condições que 

governam o início e a propagação de tensões na fratura são apresentadas a seguir. 

Assumindo primeiramente que o furo é vertical e que a tensão vertical (σv) é uma das 

tensões principais (compressão assumido como sendo positivo). A pressão do fluido no 

intervalo não selado é aumentada até o valor Pb, no qual uma fratura vertical é iniciada e 

propagada em seu próprio plano. A tensão mínima horizontal é designada como σh. 

A aplicação de pressão gera tensões tangenciais nas paredes do furo. Quando as 

tensões tangenciais se tornam altas o suficiente para superar a compressão tangencial 

induzida ao redor do furo pelo estado de tensões in situ, e ainda, até alcançar a resistência 

à tração da rocha, fraturas são desenvolvidas ao longo de todo o comprimento do intervalo 
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não selado entre os obturadores. Neste primeiro ciclo, no trecho ascendente da curva 

pressão x tempo, determina-se a pressão de fraturamento Pb (ou breakdown pressure). 

A pressurização continua até a ruptura das paredes do furo por tração, quando as 

hidro-fraturas começam a ocorrer, e então a pressão é aumentada. Estas fraturas podem 

ser estendidas por centenas de metros a partir do furo. Quando a pressão é reduzida o 

fluido retorna para o furo. Essa pressão estática é chamada de Ps - Instantaneous Shut-In 

Pressure (ISIP) (Fairhurst, 2003).  

A Figura 2.39 apresenta o registro típico que mostra os repetidos ciclos de 

pressurização e despressurização. No segundo, terceiro e quarto ciclos são determinadas 

as pressões de reabertura (Pr - fracture reopening pressure) na parte ascendente da curva 

pressão x tempo, e a pressão de fechamento da fratura (Ps – shut-in pressure) na parte 

correspondente ao decaimento da pressão com o tempo. O quarto ciclo (step rate 

pressurization cycle) constitui-se de uma pressurização sob vazões constantes em 

patamares sucessivamente crescentes (degraus), visando o prolongamento da fratura bem 

como, determinações adicionais da pressão de fechamento da fratura (Rede & Geosol, 

2019). 

 

 

Figura 2.39 - Gráfico esquemático mostrando os ciclos de pressurização. 

 

Segundo Kirsch (1898), sob estas condições, pode ser determinada, a partir das 

equações clássicas seguintes, a concentração de tensões ao redor de um furo circular 

elástico. Assim, as são válidas as seguintes equações: 

 

𝜎𝐻 = 𝑇 + 3𝜎ℎ − 𝑃𝑏 − 𝑃0                                                 (Equação 2.14) 

 

𝜎ℎ =  𝑃𝑠                                                                            (Equação 2.15) 
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onde 

 

Nestas 

Então, com o Pb e o Ps medidos, e o P0 conhecido, as Equações 𝜎𝐻 = 𝑇 +

3𝜎ℎ − 𝑃𝑏 − 𝑃0                                                 (Equação 2.14 e 𝜎ℎ =  𝑃𝑠                                                                            

(Equação 2.15 podem ser resolvidas para determinar o σH e o σh. A tensão vertical 

principal σv é geralmente assumida como igual à pressão de cobertura de rocha, dada por: 

 

𝜎𝑣 = 𝜎𝑧 = 𝜌𝑔ℎ                                                                          (Equação 2.16) 

 

Observações da orientação da fratura gerada no furo ou da forma dos logs podem 

identificar as fraturas, ou até mesmo utilizando um obturador de impressão inflável que é 

expandido sob pressão contra a abertura realizada pelo faturamento. A orientação da 

fratura também é registrada. Deste modo, o completo estado de tensões em toda a 

profundidade da fratura pode ser determinado. Conforme Hudson e Cooling (1988), as 

três componentes das tensões principais podem ser determinadas utilizando a técnica do 

Fraturamento Hidráulico (ver Figura 2.6).  

Atualmente, o Fraturamento Hidráulico é largamente utilizado para a 

determinação das tensões in situ, porém a interpretação dos resultados do faturamento 

pode ser enganosa. Considere por exemplo a situação na qual o furo é vertical e uma 

fratura vertical é observada. Isto não necessariamente assegura que a tensão vertical é a 

tensão principal. Assumindo, por exemplo, que a tensão de cisalhamento atua 

paralelamente ao eixo do furo (τxz na Figura 2.30). Neste caso as tensões principais σH e 

σh são de fato, as duas tensões principais secundárias (σ1 e σ2 na Figura 2.30). Na locação 

no plano horizontal (xy), as concentrações de tensões máximas e mínimas ao redor do 

furo são as mesmas quando σH e σh são as verdadeiras tensões principais. Assumindo que 

o estado de tensões é essencialmente constante fora do intervalo selado, a mínima 

concentração de tensões (menos compressiva) irá ocorrer nas mesmas (duas) orientações 

(180º entre elas) a cada nível, formando um traço vertical ao longo da parede do furo. O 

efeito da tensão de cisalhamento atuando paralela a este traço é a rotação da orientação 

das tensões máximas e mínimas (atuantes em cada ponto ao longo deste traço) em algum 

ângulo em relação ao traço. A verdadeira mínima concentração de tensões (menos 
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compressiva) estará orientada neste ângulo em relação do traço, e a fratura de tração 

poderá ser iniciada nesta orientação ao invés de ser vertical. 

Para propagar nesta direção, entretanto, a fratura precisaria se estender ao redor 

da periferia do furo, onde a concentração de tensões se torna rapidamente mais 

compressível. A extensão ao redor do furo nesta direção poderá tender a ser suprimida. 

Também, o mesmo processo de iniciação de micro-fraturas poderá desenvolver ao longo 

do traço vertical. Poderá haver uma série de micro-fraturas formadas simultaneamente ao 

longo da junta do traço, formando o que pode ser interpretado microscopicamente como 

uma fratura vertical simples. Esta fratura geralmente indica que o furo é paralelo à direção 

da tensão principal (Fairhurst, 2003). 

Caso a tensão atuante ao longo do eixo do furo seja baixa quando comparada com 

a tensão tangencial requerida para causar uma fratura vertical, então uma fratura 

horizontal pode ser desenvolvida e se propagar a partir do furo em direção aos planos de 

fraturas e acamamentos verticais que interceptam com o furo, podendo facilitar a abertura 

e a propagação de uma fratura horizontal.  

Na forma convencional, o método é 2D: somente as tensões normais máxima e 

mínima no plano perpendicular ao eixo do furo é estabelecido. No caso de furo vertical, 

essas componentes são a tensão horizontal máxima e mínima. Desde que as direções das 

tensões principais sejam tectonicamente passivas e com topografia plana, geralmente 

estas tensões são próximas das horizontais e verticais, e frequentemente, pode ser 

assumido que as componentes determinadas em um furo vertical são as duas tensões 

principais. 

O Faturamento Hidráulico é um método eficiente para determinar as tensões de 

campo em 2D, normalmente em um plano horizontal, sendo bastante útil nos estágios 

iniciais de um projeto, quando ainda não existe acesso subterrâneo. Devido a esta 

característica, o método é especialmente vantajoso para determinações em grandes 

profundidades (alguns milhares de metros). Outra vantagem é que o método não é 

significantemente afetado pelo processo de perfuração. Há necessidade de espaço, pois o 

Fraturamento Hidráulico normalmente envolve grandes equipamentos. Entretanto, as 

limitações teóricas normalmente implicam que as determinações devam ser realizadas em 

furos verticais, de modo que o método seja mais utilizado para determinações de 

superfícies em furos verticais ou sub-verticais. Altas temperaturas inviabilizam o uso de 

seladores (packers) de borracha, havendo a opção da utilização de packers de alumínio, 
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conforme utilizado por Rummel (2000), na realização de determinação de tensão in situ 

com sucesso a uma profundidade de 6000 m. 

O método do Fraturamento Hidráulico permite uma determinação direta da menor 

tensão no plano perpendicular ao eixo do furo, a qual é normalmente a menor tensão 

horizontal σh, com uma boa acurácia (~5 %).  A tensão máxima horizontal é calculada a 

partir de equações incluindo um critério de ruptura e parâmetros avaliados a partir dos 

dados de pressão adotada em campo. A acurácia é um pouco menor para a tensão 

horizontal máxima (~10-20 % ou mais). Em um estudo de Rutqvist et al. (2000); é 

mostrado que a teoria geral para calcular a tensão horizontal maior a partir do faturamento 

hidráulico sofre algumas incertezas nas premissas – a de uma rocha contínua, linear, 

elástica, homogênea e isotrópica, juntamente com a reabertura da fratura. É provável que 

a tensão horizontal maior determinada pelo faturamento hidráulico, possa ser subestimada 

quando a tensão principal maior, dividida pela tensão principal menor, seja próxima ou 

maior do que o fator três. 

O Fraturamento Hidráulico clássico requer seções no furo que sejam livres de 

fraturas. Estas seções devem estar pelo menos a alguns poucos metros de distância, de 

modo que as fraturas induzidas não se conectem com as fraturas existentes. O 

Fraturamento Hidráulico pode ser difícil de aplicar com sucesso aceitável em rochas que 

são dominadas por níveis de tensão muito altos, como no caso da ocorrência de 

empastilhamento (discing) nos testemunhos de sondagem. Características geológicas, 

como planos de foliação em rocha gnássica, também podem afetar as possibilidades de 

sucesso, agindo como planos de fraqueza e então podendo controlar a direção das fraturas 

iniciadas (Ljunggren et al., 2003). 

 

- Fraturamento hidráulico em fraturas pré-existentes - HTPF (Hydraulic Tests on 

Preexisting Fractures) 

 

Cornet e Valette (1984) apresentaram primeiramente a base teórica e prática para 

o uso do método HTPF. O método é um desenvolvimento da técnica do faturamento 

hidráulico, já que utiliza o mesmo equipamento e é baseado na determinação dos mesmos 

parâmetros. Kanji (1993 e 1998), realizou estudos complementares sobre a técnica. 

Ao invés de induzir novas fraturas na rocha intacta, o método HTPF é baseado na 

reabertura de fraturas existentes encontradas nas paredes dos furos e então sendo 

determinada a tensão normal ao plano de fratura. Ao conduzir ensaios HTPF, é importante 
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que fratura testada tenha um tamanho suficiente para que a tensão normal possa ser 

assumida como uniforme, e a geometria da fratura precisar ser necessariamente planar. O 

método HTPF utiliza somente quatro parâmetros de campo: a profundidade do ensaio, a 

pressão aplicada, a orientação e o mergulho da fratura ensaiada. A pressão aplicada é 

equivalente à tensão normal atuando contra o plano de fratura. Determinando esses 

parâmetros para um número suficiente grande de fraturas com diferentes orientações e 

mergulhos, e dependendo das características do campo de tensões observadas, o método 

HTPF permite a determinação do estado de tensões tanto em 2D como em 3D.  

Teoricamente, para a determinação do estado de tensão em 2D são necessárias 

pelo menos seis diferentes fraturas. Na prática, alguma redundância, entretanto, é 

requerida. Para o sucesso nas determinações, é sugerido que pelo menos dez a doze 

fraturas pré-existentes isoladas com diferentes orientações e mergulhos sejam 

encontradas e ensaiadas nas paredes do furo dentro do intervalo de profundidade de 

interesse. 

A alternativa de determinação de tensões em 3D para o método HTPF inclui 

menos suposições no campo de tensões, porém requer uma grande quantidade de fraturas 

ensaiadas. Na alternativa em 3D, a tensão vertical não tem que ser a tensão principal. 

Teoricamente, doze incógnitas existem no sistema de equações. Na prática, é sugerido 

pelo menos dezoito a vinte ensaios de sucesso para a determinação do campo de tensões 

3D. 

Ao ser comparado com o método de faturamento hidráulico clássico, o método 

tem a vantagem da menor limitação na observação das características geológicas. Além 

disso, o método não requer a determinação da resistência à tração da rocha e é 

independente dos efeitos de poro pressão. Mesmo que haja uma variação do mergulho e 

da profundidade nas fraturas existentes no maciço rochoso, os planos de fraqueza, os 

planos de foliação e a ocorrência de discing não causam problemas na obtenção de 

determinações. O método consome mais tempo que o método de faturamento hidráulico 

clássico, visto que o equipamento precisa ser posicionado na locação exata de cada fratura 

a ser ensaiada. Este procedimento requer uma boa acurácia na calibração da profundidade. 

Uma desvantagem comparada ao método do faturamento hidráulico clássico, é que não é 

possível a obtenção de resultados preliminares até que todos os ensaios de campo sejam 

finalizados e que os dados sejam avaliados e processados via computador, utilizando os 

softwares adequados (Ljunggren et al., 2003).  
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2.3.5.3 Métodos de Alívio de Superfície ou Macaco plano (Flat Jack)  

 

 Esta categoria de métodos mede a resposta da rocha ao alívio de tensões (por corte 

ou perfuração) pelo acompanhamento da distância entre os medidores de deformação 

(straingauges) em uma superfície de rocha, antes e depois do alívio. Exemplos destas 

técnicas são o método do Macaco Plano e o método do Macaco Curvo. Esta categoria é 

mais adequada para determinações em superfícies de túneis (Ljunggren et al., 2003). 

Vinueza (1998), apresenta a técnica BHFJ – Borehole Flat Jack e sua aplicação, nos 

revestimentos do túnel ferroviário Cornberger, em Frankfurt na Alemanha. 

 A técnica do Macaco Plano está apresentada na Figura 2.40. De acordo com 

Goodman (1989), um extensômetro é instalado de forma perpendicular à superfície da 

rocha, e dispostos conforme apresentado na Figura 2.40a. Esta medida pode ser realizada 

de várias formas, mas frequentemente é utilizado um arame suavemente tensionado entre 

os dois pontos. A frequência de vibração do arame é determinada. Uma fenda é então 

cortada dentro da rocha conforme apresentado na Figura 2.40b. Esta fenda necessita de 

ter uma largura suficientemente grande para permitir o completo alívio de tensões 

atuantes entre os pontos de medida. O Macaco Plano é então inserido na fenda e 

cimentado para garantir um bom contato com a face da fenda. O macaco é então 

pressurizado até que a distância d da Figura 2.40b seja restaurada ao valor medido antes 

da abertura da fenda, pela medida da frequência do transdutor de arame. É então assumida 

que a pressão no macaco é igual à média da tensão inicial normal que estava atuando na 

fenda antes da sua abertura.  
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Figura 2.40 – A técnica do Macaco Plano para determinação de tensões em rocha. 

Modificado de Goodman (1989). 

 

 Note que a determinação assume que a tensão normal / relação da deformação do 

pino do descarregamento quando a fenda é cortada, é a mesma que a pressão do Macaco 

Plano / relação da deformação do pino em pressurização, isto é, a rocha é elástica acima 

do intervalo de deformação do pino. Entretanto, uma importante limitação dessa técnica 

é que ela precisa ser conduzida na superfície de uma escavação (e variando através a 

profundidade da fenda), na região de máxima concentração de tensão ao redor da 

escavação. Esta é a região da rocha mais provável de receber altas tensões e desenvolver 

alguma deformação inelástica. Isto parece provável, portanto, que haja alguma histerese 

entre os caminhos de carregamento e descarregamento, de modo que a pressão requerida 

para retornar os pinos para o seu espaçamento original irá diferir da tensão aliviada pela 

abertura da fenda. Assim, o operador Ω da 𝜎 = Ω𝜀                                                                                           

(Equação 2.5 não é conhecido, e a pressão do macaco plano pode não representar a tensão 

in situ. Essa deficiência inerente da determinação de tensões realizada na superfície de 

escavação é a principal razão do motivo da maioria das técnicas envolverem 

determinações em profundidades dentro de furos de sondagem. Outra limitação do 
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método, é que como o macaco plano é feito em superfícies de túneis ou galerias já 

escavados, suas tensões determinadas nunca são efetivamente as tensões in situ e sim 

tensões induzidas, requerendo a realização de uma retroanálise para obter as tensões in 

situ. Uma vantagem do método do Macaco Plano é que este permite o uso de um 

extensômetros simples (posicionado entre os extremos da distância da Figura 2.40b), não 

requerendo o desenvolvimento de ferramentas especiais e nem de transdutores instalados 

em pequenos furos.  

Conforme Hudson e Cooling (1988), uma componente da tensão normal (σxx), 

pode ser determinada utilizando a técnica do Macaco Plano em uma fenda na rocha 

(Figura 2.41). Desta forma, para determinação do tensor de tensões, pelo menos seis 

ensaios de Macaco Plano são necessários. 

 

 

Figura 2.41 – Determinação da componente de tensão normal (σxx) com a técnica do 

Macaco Plano. Modificado de Hudson e Cooling (1988). 

 

 Jaeger e Cook em 1964 tentaram desenvolver uma versão modificada da técnica 

do Macaco Plano, em que o ensaio foi realizado em um furo de profundidade de até 7 m 

além da zona de concentração de tensões. Não há indicação que esta técnica foi utilizada 

além das tentativas iniciais, sendo provavelmente abandonada devido às dificuldades 

operacionais práticas (Fairhurst, 2003). 

 

2.3.5.4 Métodos Acústicos (Efeito Kaiser)  

 

O Efeito Kaiser, foi investigado nos últimos quinze anos como um método 

potencial para a determinação da tensão in situ em rochas. Pesquisas conduzidas 

inicialmente por Kaiser em 1950 sobre emissão acústica (EA) em rochas revelaram que 

quando a tensão na rocha relaxa até certo nível e é então aumentada, há um crescimento 

significante na razão entre a emissão acústica sobre o valor da tensão excedida em relação 

ao valor máximo experimentado anteriormente. Desta forma, foi criada a hipótese de que 
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a tensão in situ experimentada pela rocha pode ser inferida pelo monitoramento da 

emissão acústica em testemunhos de sondagens cortados em diferentes direções, e 

carregados ciclicamente por compressão uniaxial em laboratório. A máxima tensão que 

o espécime de rocha foi submetido pode ser detectada pelo aumento da tensão no 

espécime até o ponto em que haja um aumento substancial na emissão acústica. 

Desta forma, é definida a superfície danificada tridimensionalmente a partir de 

ensaios nos testemunhos; esta superfície define o estado de tensões que a emissão acústica 

começa. A superfície danificada local é desenvolvida plotando o começo dos pontos da 

emissão acústica para as diferentes magnitudes de tensões horizontais. A forma dos 

pontos plotados da superfície danificada para as maiores e menores tensões horizontais 

(Pestman, 2001) fornece uma estimativa para a máxima tensão in situ experimentada 

durante a retirada do testemunho. A máxima curvatura (a locação da inflexão da curva) 

denota o estado de tensões durante a retirada do testemunho (Hart, 2003). 

Durante o ensaio do Efeito Kaiser, as emissões provenientes da rocha durante o 

carregamento são gravadas. Estas emissões são resultantes do alívio de energia e da 

quebra de ligação entre partículas, desenvolvendo microfissuras. A intensidade das 

emissões acústicas tende a ser baixa até que o recarregamento exceda a tensão prévia 

aplicada, quando há um aumento repentino do gradiente da curva Quantidade de Emissão 

Acústica Acumulada x Tensão Axial na Figura 2.42. O ponto distintivo de inflexão é 

frequentemente referido como ponto de takeoff. A quantidade de emissão acústica 

acumulada é diretamente proporcional ao número de microfissuras acumulada na amostra 

(Wolter et al., 1989). 
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Figura 2.42 – Gráfico Típico de Quantidade de Emissão Acústica Acumulada x Tensão 

Axial. Modificado de Villaescusa et al. (2002). 

 

A Figura 2.43 apresenta a curva completa de Tensão Axial x Deformação Axial 

para um espécime cilíndrico de rocha (Mármore) carregado uniaxialmente por 

compressão. A curva começa com uma suave concavidade ascendente causada pela 

curvatura da máquina de ensaio e dos componentes da amostra, e ainda pelo fechamento 

das fraturas. Uma porção sublinear do espécime é carregada elasticamente, no entanto, as 

microfraturas internas na rocha começam a surgir com aproximadamente 50 % do valor 

da tensão de pico. O pico é alcançado na resistência à compressão uniaxial da rocha, e 

então a curva desce, de forma a quebrar progressivamente a microestrutura contínua da 

rocha. O ciclo na curva reflete o carregamento e o recarregamento do espécime em quatro 

pontos ao longo da curva de Tensão x Deformação. Os pontos mostram que há efeitos de 

histerese (dano) durante os ciclos de carregamento e descarregamento e que a curva de 

recarregamento não alcança exatamente o mesmo ponto onde o carregamento foi iniciado 

(Lehtonen et al., 2012). 
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Figura 2.43 – Curva completa de tensão-deformação para uma amostra de Mármore 

com ciclos de histerese para o carregamento e para o recarregamento (Modificado de 

Lehtonen et al., 2012). 

 

A emissão acústica é associada com o fraturamento microestrutural conforme 

ilustrado na Figura 2.44, para a porção ascendente da curva completa de Tensão x 

Deformação. Na região A-B da Figura 2.44, há emissão acústica na amostra e a 

compressão inicial causa o fechamento das fraturas. A região B-C é relativamente 

quiescente, embora haja alguma emissão, a microestrutura continua a se acomodar com 

aumento constante da tensão e com o surgimento de trincas de faturamento. Então, nas 

regiões C-D e D-F, o surgimento e a propagação das fraturas continuam até que o pico 

de tensão alcance a resistência à compressão do material. Se a amostra for tensionada por 

incrementos contínuos de tensão axial, uma ruptura não controlada irá ocorrer no pico. 

Entretanto, se uma deformação axial controlada for aplicada, a emissão acústica irá 

continuar na região pós-pico da curva completa de deformação na Figura 2.44, onde a 

amostra se desintegra gradualmente à medida que as fraturas propagam e a coalescência 

continua (Tang e Hudson, 2010).  
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Figura 2.44 – Exemplo de curva acumulativa de emissão acústica. Modificado de Boyce 

et al. (1981). 

 

Uma revisão extensiva sobre os diferentes estudos conduzidos por Kaiser foi 

realizada por Holcomb em 1993. Apesar de resultados animadores obtidos por diversos 

autores mostrando uma correlação razoável entre valores de tensões determinadas pelo 

Efeito Kaiser e por outros métodos, a pesquisa realizada pelo Holcomb revelou que o uso 

da emissão acústica emitida durante ensaios de compressão uniaxial de laboratório para 

inferir as tensões in situ pode não ser justificado.  

Utagawa em 1997 concluiu que os valores de tensões determinadas por Emissão 

Acústica foram consistentes com as determinações de tensões pelos métodos de 

sobrefuração e faturamento hidráulico. Houve ainda uma correlação significante entre a 

pressão de cobertura e a tensão vertical estimada pelo método de Emissão Acústica. Este 

não é um método comercialmente disponível, e ainda existe uma discussão sobre a 

justificativa de ser considerado como um método para a determinação de tensões 

(Ljunggren et al, 2003). 

 

2.3.5.5 Método DRA (Deformation Rate Analysis) 

 

Utilizando seis amostras orientadas adequadamente a partir de um furo orientado, 

este método fornece seis determinações independentes para determinar o tensor completo 

de tensões, explorando a capacidade da rocha de reter a memória do seu histórico recente 
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de tensões. Esta memória pode ser interrogada aumentando o nível de tensão em cada 

amostra além da tensão in situ que esta foi submetida. Apesar deste método ser similar ao 

método Efeito Kaiser, este método confia no fato de que o nível prévio de tensões em 

uma amostra pode ser detectado pela determinação da diferença de deformação entre dois 

ciclos sucessivos de carregamento (deformação inelástica). Matematicamente, esta 

deformação é expressa por: 

 

∆𝜀𝑖,𝑗(𝜎) =  𝜀𝑗(𝜎) − 𝜀𝑖(𝜎)                                                            (Equação 2.17) 

 

Onde 

Seto 

É 

O 

A 

 

 

Figura 
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Figura 

 

A 

Como 

A 

O 

Dight 

É 

 

2.3.6 Sumário dos Métodos e Conclusões 

 

 Apesar 

 Em 

 O 

Em 

 Em 

 Estender 

Como 

Os 

• Há poucos métodos comercialmente disponíveis, alguns bem mais utilizados em 

relação aos outros. Estes métodos são aplicados em todo o mundo, possuem bastantes 

dados de referência, suas acurácias dadas em condições ideais são conhecidas, estes 

métodos foram aferidos em relação a outros métodos, já são utilizados há muitos anos 

e foram desenvolvidos com o propósito de determinar parâmetros de tensões em 2D 

ou em 3D; 
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• Existem métodos que são baseados na interpretação geológica e / ou em fenômenos 

de tensões relatados onde nenhuma determinação de tensão em campo atual tenha 

sido realizada. Normalmente, esses métodos possuem menos acurácia quando 

comparados com os métodos em que a determinação é efetivamente realizada. No 

entanto, as informações com esses métodos podem ser obtidas com um custo mais 

baixo, e podem servir como um complemento para as  determinações realizadas. Para 

certas condições, esses métodos podem ser os únicos que podem ser utilizados para 

a determinação de tensões. Métodos típicos que enquadram nessa categoria são o 

Discing, o Breakout, e a análise das estruturas geológicas.  

• Certas categorias de métodos não possuem em geral grandes vantagens, quando 

comparados com os métodos mais comuns, mas sobre certas circunstâncias podem 

ter um grande valor. A maioria desses métodos não possui ainda uma plataforma 

completa comercial disponível, e nesta categoria podem sem incluídos os métodos 

ASR, o DSCA, a avaliação focal de mecanismos e os métodos geofísicos. 

Os 
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Tabela 

 
 

 

Método 2D/3D Vantagens Limitações Aplicabilidade
Local de 

realização
Dados obtidos Hipóteses

Discing 2D

Informações já existentes, que 

podem ser obtidas sempre na 

fase de sondagens.

Somente estimativa 

qualitativa.
Estimativa de tensões nos estágios iniciais. Campo

Orientação da tensão in situ  da 

direção da máxima tensão 

horizontal.

Discos recuperados de testemunhos 

orientados podem ser utilizados 

como indicador da orientação da 

tensão in situ  da direção da 

máxima tensão horizontal. A 

espessura dos discos é indicativa 

do nível das tensões.aplicadas. 

Breakouts 2D

Informações já existentes, que 

podem ser obtidas nos estágios 

iniciais. Relativamente rápido.

Restrito à informações de 

orientação. A teoria 

necessita de ser 

desenvolvida de forma 

mais profunda para poder 

inferir na magnitude das 

tensões.

Realizado normalmente em grandes 

profundidades.
Campo

Determinação da direção das 

tensões in situ.

A forma e a profundidade dos 

Breakouts em furos verticais 

dependem da magnitude das 

tensões in situ  horizontais 

máximas e mínimas. 

Mecanismo 

focal de 

terremotos

2D
Pode ser aplicado em grandes 

profundidades.

Informações disponíveis 

somente para grandes 

profundidades.

Para grandes profundidades. Escritório
Orientações de tensões em 

grandes profundidades.

Correlação de dados de 

magnitudes de tensões in situ  a 

partir de terremotos.
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Tabela 

ASR / DSCA 

/ RACOS
2D/3D

Aplicável para grandes 

profundidades.

Medidas complicadas e em 

micro-escalas, sensíveis a 

diversos fatores.

Estimativa do estado de tensões a grandes 

profundidades.
Laboratório Orientação da tensão principal.

Pela medida da recuperação das 

deformações de testemunhos de 

sondagem, a orientação da 

deformação principal pode ser 

determinada. Desta forma, a 

orientação da tensão principal 

também pode ser obtida. 

Retroanálise 2D

Rápido e simples. Grande 

certeza devido ao grande 

volume de rocha considerado.

Teoricamente não se trata 

de uma solução única.

Somente pode ser usas durante a construção 

de uma escavação em rocha.
Escritório

Podem ser utilizados para 

quantificar as várias formas de 

tensões induzidas, como as 

geradas pela topologia, 

escavações ou variações nas 

propriedades dos materiais.

São criados os modelos, 

representações de uma determinada 

realidade, para auxiliar na 

previsão do comportamento dos 

maciços rochosos no entorno das 

aberturas subterrâneas.

Análise de 

dados 

geológicos

2D/3D Baixo custo.

Estimativa bastante 

grosseira, baixa 

confiabilidade.

Utilizado nos estágios iniciais do projeto. Escritório
Estimativas de orientações e / ou 

magnitudes de tensões in situ.

 Estimativas de orientações e / ou 

magnitudes de tensões in situ  a 

partir das estruturas geológicas, 

tais como falhas, diques, vulcões e 

lineações. 

DCDA 2D

Baixo custo, método simples. 

Informações já existentes, que 

podem ser obtidas sempre na 

fase de sondagens.

Relativamente pouco 

confiável. Não leva em 

consideração a deformação 

inelástica. Se a deformação 

do testemunho é afetada de 

forma significativa pelas 

microfissuras, o DCDA não 

deve ser aplicado.

A aplicação do DCDA requer condições sob 

as quais o diâmetro do testemunho possa ser 

medido em alta resolução, de modo que 

qualquer pequena diferença seja detectável na 

sua direção circunferencial.

Laboratório
Valores e direções das tensões 

máximas e mínimas.

Determinação da tensão in situ  a 

partir da expansão diametral dos 

testemunhos. A tensão diferencial 

(σmax − σmin) pode ser determinada 

a partir dos valores medidos de 

dmax e dmin. De forma análoga, se 

o testemunho estiver orientado, as 

direções de σmax e σmin podem ser 

determinadas a partir de dmax e dmin, 

respectivamente.
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Método 2D/3D Vantagens Limitações Aplicabilidade
Local de 

realização
Dados obtidos Hipóteses

Overcoring 2D/3D

É a técnica mais desenvolvida 

tanto na teoria quanto na 

prática

Dispersão devido ao 

pequeno volume de rocha. 

Requer equipamento de 

perfuração.

Em profundidades menores que 1000 metros. Campo
Permitem a determinação do 

estado de tensões 3D.

O instrumento é instalado em um 

furo piloto e posteriormente é 

realizada a sobrefuração. Estes 

instrumentos medem uma ou mais 

mudanças no diâmetro do furo 

piloto durante o processo de 

sobrefuração.

Doorstopper 2D

Pode ser realizado em rochas 

fraturadas ou submetidas a 

grandes tensões.

Somente 2D. Requer 

equipamento de perfuração.

Para rochas alteradas ou submetidas a 

grandes tensões.
Campo

Permitem a determinação do 

estado de tensões 3D.

O instrumento é instalado em um 

furo piloto e posteriormente é 

realizada a sobrefuração. Estes 

instrumentos medem uma ou mais 

mudanças no diâmetro do furo 

piloto durante o processo de 

sobrefuração.

Fraturamento 

Hidráulico
2D

Realização de medidas em 

furos de sondagens existentes. 

Baixa dispersão nos 

resultados. Envolve grandes 

volumes de rocha. Rapidez na 

realização dos ensaios.

Somente 2D. Possui 

limitações teóricas na 

determinação do σH. 

Pertuba a composição 

química da água.

Pode ser realizado em profundidades maiores 

e menores, para obteção do perfil de tensões.
Campo

Método 2D: as tensões normais 

máxima e mínima no plano 

perpendicular ao eixo do furo é 

estabelecido. No caso de furo 

vertical, essas componentes são a 

tensão horizontal máxima e 

mínima. 

Injeção de fluido em furos de 

sondagem selados em intervalos 

para induzir a propagação de 

tensões de tração nas paredes de 

rocha do furo.
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HTPF 2D/3D

Realização de medidas em 

furos de sondagens existentes. 

Pode ser aplicado quando 

existem grandes tensões, e 

quando há falhas nas medidas 

por overcoring  e fraturamento 

hidráulico.

Gasto maior de tempo. 

Requer a existência de 

fraturas no furo com 

variações de mergulhos e 

direções.

Como o método consome muito tempo, é mais 

interessante que este seja utilizado em 

situações onde tanto o overcoring  quanto o 

fraturamento hidráulico não tenham obtido 

sucesso.

Campo

Dependendo das características 

do campo de tensões observadas, 

o método HTPF permite a 

determinação do estado de 

tensões tanto em 2D como em 3D. 

Baseado na reabertura de fraturas 

existentes encontradas nas paredes 

dos furos e então sendo 

determinada a tensão normal ao 

plano de fratura. 

Efeito Kaiser 2D/3D Método simples.

Relativamente pouco 

confiável. Não é 

comercialmente disponível.

Estimativas grosseiras. Laboratório

Fornece uma estimativa para a 

máxima tensão in situ 

experimentada e o estado de 

tensões durante a retirada do 

testemunho.

Quando a tensão na rocha relaxa 

até certo nível e é então aumentada, 

há um crescimento significante na 

razão entre a emissão acústica 

sobre o valor da tensão excedida 

em relação ao valor máximo 

experimentado anteriormente.

DRA 2D

Método simples e de custo 

reduzido, não requer uma 

escavação / abertura existente. 

A anisotropia de deformação 

não tem influência direta no 

resultado.

Relativamente pouco 

confiável. Não leva em 

consideração a deformação 

elástica.

Diferentes condições geológicas, tipos de 

rochas ou níveis de tensões. Ideal para o caso 

que que haja orçamentos reduzidos, acesso 

limitado ou massa de rochas altamente 

anisotrópica, embora possa ser necessária 

alguma experiência para a interpretação dos 

resultados. A amostra deve ser uniforme 

(homogêneo) em comparação com o tamanho 

do extensômetro e deve estar isenta de efeitos 

de flexão. Não pode existir nenhuma trinca 

visível na amostra e, idealmente, que a 

porosidade seja baixa, a fim de eliminar os 

erros introduzidos pela compactação. 

Laboratório Tensor completo de tensões.

Utilizando seis amostras orientadas 

adequadamente a partir de um furo 

orientado, este método fornece seis 

medidas independentes para 

determinar o tensor completo de 

tensões, explorando a capacidade 

da rocha de reter a memória do seu 

histórico recente de tensões. 
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3.2 Investigações de campo – Ensaio de Fraturamento Hidráulico 
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Figura 

 

Para 

Estas 

 

Tabela 

 

Furo 
Profundidade 

(m) 

Trecho 
Litotipo 

Grau 

 
Observação 

FG-

  

390,65 1 Itabirito Baixo brechado 

392,15 2 Dolomito Baixo bandamento 

394,65 3 Itabirito Baixo pouco 

398,65 4 Itabirito Baixo pouco 

FG-

 

290,79 5 Itabirito Alto bandado 

299,79 6 Itabirito Alto bandado 

307,59 7 Itabirito Alto bandado 

317,59 8 Itabirito Alto bandado 

 

Para 

No 
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Figura 

 

Para 

 

 

Figura 

 

Pela 

 

Os 

•  Obturador duplo inflável para altas pressões com diâmetro externo de 66,80 mm e 

elementos de borrachas no mesmo diâmetro nominal, com pressão diferencial de 34,5 

MPa (5004 psi), para trabalho em furos de 75,70 mm (diâmetro NQ); 

•  Máquina de Ensaio para Solo e Rocha de Alta Pressão, composta por duas bombas 

triplex de alta pressão, dois acumuladores de pressão, medidores de pressão 

analógicos e digitais, medidor de vazão digital com potenciômetro regulador de 0 a 
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100%, transdutores de pressão, válvulas de segurança para evitar ultrapassar o limite 

de 41,4 MPa (6000 psi) na operação, módulo de aquisição dos dados, saída para 

conexão para laptop e sistema pneumático de controle automatizado para manter a 

diferença de pressão necessária entre elementos de borracha e o trecho de ensaio. O 

laptop possui programa de aquisição de dados devidamente instalado e configurado 

para operar com a máquina de ensaio de solo e rocha (Rede and Geosol, 2019). 

3.3 Resultados – Fraturamento Hidráulico 

 

Foram 

Usando 

 

 
Figura 

 
Figura 

 

 

Tabela 

 

Sondagem Prof. Pb Pr- Pr- Pr- Pr Ps- Ps- Ps- Ps 
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FG- 399,00 6,71 6,53 5,91 5,65 6,03 3,59 3,21 3,45 3,42 

 

Apresenta-se na Tabela 3.3 e na Figura 3.14 os resultados obtidos do ensaio 

executado a 399,00 m de profundidade no Furo FG-00024 e para o qual foi possível obter 

os valores de σH e σh, tensões horizontais máxima e mínima, respectivamente, dadas pelas 

Equações 𝜎𝐻 = 𝑇 + 3𝜎ℎ − 𝑃𝑏 − 𝑃0                                                 (Equação 2.14 e 

𝜎ℎ =  𝑃𝑠                                                                            (Equação 2.15. Entretanto, 

alternativamente, nos ciclos de repressurização, quando a hidrofratura já foi gerada, a 

resistência à tração da rocha é nula (T = 0) e a pressão envolvida é a reabertura, Pr. Neste 

caso a 𝜎𝐻 = 𝑇 + 3𝜎ℎ − 𝑃𝑏 − 𝑃0                                                 (Equação 2.14 reduz-se à: 

 

𝜎𝐻 = 3𝜎ℎ − 𝑃𝑟                                                                             (Equação 3.1) 

 

Os resultados foram obtidos aplicando a Equação 3.1, onde σh = Ps é a média aritmética 

de Ps-1, Ps-2 e Ps-3 e o Pr é a média dos valores Pr-1, Pr-2 e Pr-3; conforme Lee e 

Hainsom, 1989; e os métodos sugeridos pela ISRM. 

 

Tabela 3.3 - Resultados do ensaio de fraturamento hidráulico (REDE, 2019). 

 

Sondagem 
Prof. 

(m) 

Orientação 

Hidrofratura σH 

(MPa) 

σh 

(MPa) 

γ  

(kN/m3) 

σv 

(MPa) 
σH / σh kH kh 

Direção 

(°) 

Mergulho 

(°) 

FG-00024  399,00 264 87 4,22 3,42 24,0 9,58 1,24 0,44 0,36 

 

 
Figura 3.14 - Registro do ensaio de fraturamento hidráulico no Trecho 4 do Furo FG-

00024. Modificado de REDE (2019). 
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Da esquerda para a direita o 1º ciclo correspondente à formação da hidrofratura 

(breakdown pressure, Pb); seguidos do segundo, terceiro e quarto ciclos que 

correspondem à reabertura e ao desenvolvimento da hidrofratura que foi induzida aos 

399,00 m de profundidade no furo FG-00024. Os valores de Pr-1, Pr-2 e Pr-3, além dos 

valores de Ps-1, Ps-2 e Ps-3, foram obtidos da Figura 3.12 utilizando o software HidroFrat. 

O software HidroFrat foi desenvolvido pela FURNAS CIA, no Brasil. Este software 

utiliza a solução de Newton e Raphson, não se tratando de um software comercial. 

A seguir estão apresentadas as magnitudes e as orientações das tensões principais, 

obtidas com o ensaio realizado de Fraturamento Hidráulico a 399 m de profundidade, 

assim como a representação na forma de tensor:  

σ1 = σv = 9,58 (264/87);  

σ2 = σH = 4,22 (174/00);  

σ3 = σh = 3,42 (264/03). 

 

Tensor das tensões principais determinado pelo ensaio de Fraturamento 

Hidráulico = [
9,58 0 0

0 4,22 0
0 0 3,42

] 

 

A hidrofratura tem orientação aproximada N/S subvertical, o que pode ser 

visualizado na Figura 3.15 e na Figura 3.16. Essa direção para a hidrofratura parece ser 

condicionada pela foliação presente na região, que possui direção NNW/SSE. A 

representação planar no stereonet é devido ao fato da atitude da hidrofatura ser uma 

estrutura planar. Neste estudo de caso, a atitude da hidrofratura é próxima à atitude da 

foliação regional.  

A razão σH / σh apresenta valor de 1,24; atendendo à relação σH ≤ 3σh (caso 

contrário seria caracterizado a presença de tração no furo, e o ensaio deveria ser 

descartado) (Rede and Geosol, 2019). 
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Figura 3.15 - Stereonet da hidrofratura com atitude 264 º / 87 º. Modificado de REDE 

(2019). 

 

Abaixo são apresentadas as etapas para gerar o stereonet da Figura 3.15:  

1) Após a perfuração, o furo foi lavado para retirar todo o fluido de perfuração;  

2) A sonda OTV (televiewer óptico) foi utilizada para registrar as imagens das 

paredes do furo antes da realização do ensaio de Fraturamento Hidráulico;  

3) Com a avaliação das imagens obtidas pelo OTV e pela avaliação dos 

testemunhos foram definidos os intervalos para fraturamento;  

4) Após a execução do ensaio FH, a sonda OTV retornou ao furo para registrar as 

imagens dos mesmos intervalos ensaiados;  

5) Usando hastes (AWJ) e conhecendo as dimensões do packer, foi possível 

registrar as imagens da parede do furo na profundidade adequada;  

6) Com a filmagem realizada pelo OTV antes e após o ensaio de FH, foi possível 

comparar as imagens utilizando um software apropriado (RGLDip da RG Ltd) e uma TV 

de alta resolução;  
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7) Uma vez identificada a hidrofratura foi possível obter o valor da sua atitude;  

8) Em seguida, com o software Dips da Rocscience foi gerado o gráfico;  

9) A atitude de hidrofratura (264 ° / 87 °) foi comparada com o alinhamento 

regional, e concluiu-se que eles têm uma direção semelhante. 

 

 
Figura 3.16 - Atitude da hidrofratura 264 º / 87 º (alinhamentos destacados em amarelo). 

Modificado de REDE (2019). 

 

A Figura 3.17 a Figura 3.23 apresentam as curvas obtidas para os ensaios 

descartados (curvas com características compatíveis com abertura nos planos de 

foliação), referente aos Trechos 1, 2 e 3 do Furo FG-00024 e aos Trechos 5, 6, 7 e 8 do 

Furo FG-00001. 
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Figura 3.17 - Registro do ensaio de fraturamento hidráulico no Trecho 1 do Furo 

FG-00024. Modificado de ITV (2019). 
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Figura 3.18 - Registro do ensaio de fraturamento hidráulico no Trecho 2 do Furo 

FG-00024. Modificado de ITV (2019). 
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Figura 3.19 - Registro do ensaio de fraturamento hidráulico no Trecho 3 do Furo 

FG-00024. Modificado de ITV (2019). 
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Figura 3.20 - Registro do ensaio de fraturamento hidráulico no Trecho 5 do Furo 

FG-00024. Modificado de ITV (2019). 
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Figura 3.21 - Registro do ensaio de fraturamento hidráulico no Trecho 6 do Furo 

FG-00024. Modificado de ITV (2019). 
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Figura 3.22 - Registro do ensaio de fraturamento hidráulico no Trecho 7 do Furo 

FG-00024. Modificado de ITV (2019). 
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Figura 3.23 - Registro do ensaio de fraturamento hidráulico no Trecho 8 do Furo 

FG-00024. Modificado de ITV (2019). 

 

3.4 Discussão dos Resultados – Fraturamento Hidráulico 

 

Com relação ao método do ensaio de Fraturamento Hidráulico, apesar de se tratar 

de um método extremamente consagrado de estimativa de tensões in situ, nota-se que 

ocorreu uma baixa acertabilidade na sua aplicação para este tipo de maciço rochoso. Nas 

experiências acompanhadas pelo autor, foram realizados uma quantidade maior de 

ensaios, dos quais apenas 12,5% (aproximadamente) puderam ser aproveitados. Houve 
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diversos problemas de origens distintas, desde a determinação e a localização do material 

adequado para a realização do ensaio (os materiais de formação ferrífera são via de regra 

extremamente bandados), problemas de movimentação dos revestimentos e das paredes 

dos furos gerando o travamento de ferramentas, estouro das borrachas da ponta do 

equipamento com posterior dificuldade na aquisição de sobressalentes (equipamentos e 

peças específicos e importados) etc. 

Em outra experiência em ensaios de Fraturamento Hidráulico realizados em 2016 

em uma mina de Cobre no norte do Brasil, foram observados problemas em alguns 

ensaios relacionados à saturação dos poros e das microfissuras do maciço rochoso; 

ocorrência de hidrofraturas horizontais; não ocorrência da tendência esperada do gráfico 

pressão x tempo; grande diferença entre os valores determinados e os valores calculados 

para as tensões; e a incoerência em alguns valores de tensões horizontais determinados. 

Desta forma, foi necessário descartar a maior parte dos ensaios realizados, de modo a 

utilizar somente os valores realmente verossímeis. 

Outro ponto importante que vale ser ressaltado é que a execução do ensaio de 

Fraturamento Hidráulico requer um planejamento detalhado, deste a definição da locação 

dos furos a serem realizados, na determinação dos trechos a serem ensaiados (de forma a 

serem representativos da tensão in situ), na abertura e manutenção de praças de sondagem, 

na disponibilização de equipamentos como as sondas, de equipamentos específicos de 

faturamento e de imageamento, entre outros. 

A partir da hidrofratura realizada no Trecho 4 do Furo FG-00024, os valores de σv 

= 9,58 MPa, σH = 4,22 MPa e σh = 3,42 MPa foram obtidos com uma atitude de 

hidrofraturação de 264º / 87º, o que indicou que a maior tensão principal horizontal σH 

pode ser regionalmente condicionada por alinhamentos N/S. Os valores de k obtidos com 

base no ensaio bem-sucedido são kH = 0,44 e kh = 0,36. Observe que esses valores são 

muito inferiores aos valores usados anteriormente, que eram k = 1,5 (Coffey, 2017) e k = 

1,2 (Itasca, 2019). Na verdade, esse valor está próximo do limite mínimo de referência 

conforme Brady B. e Brown E. (2007). Este valor pode ser explicado pelo fato de que 

este local pode comportar como uma zona de alívio de tensões, provavelmente causada 

pela influência topográfica de dois vales laterais ao furo de sondagem, bem como pela 

proximidade da mina a céu aberto em estudo. Devido à alta anisotropia dos maciços 

ensaiados, não faz sentido a utilização de um índice k médio.  
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Os ensaios realizados nos Trechos 1, 2 e 3 do Furo FG-00024 e nos Trechos 5, 6, 

7 e 8 do Furo FG-00001 apresentaram resultados compatíveis com curvas características 

de abertura nos planos de foliação (Figura 3.17 a Figura 3.23), sendo descartados. Devido 

à estabilização ocorrida da vazão durante a realização dos ensaios, estes foram paralisados 

logo após o primeiro ciclo. Este procedimento realizado pode ter prejudicado a obtenção 

dos resultados nestes ensaios. Como experiência adquirida, foi possível verificar que 

mesmo que ocorra a estabilização da vazão, é recomendável que seja dado continuidade 

nos ciclos seguintes, de modo a complementar os ensaios e permitir a obtenção de maiores 

informações e interpretações dos resultados. 

3.5 Ensaio DCDA (Diametric Core Deformation Analysis) 

 

Visando uma maior confiabilidade na determinação da tensão in situ, foi realizado 

um acordo de cooperação com as empresas JOGMEC e FGI – Fukada Geological 

Institute, em dezembro de 2018. O escopo deste acordo foi a determinação das tensões in 

situ pelo método DCDA - Diametric Core Deformation Analysis, de modo a permitir uma 

comparação dos resultados encontrados com a determinação realizada no Trecho 4 (Furo 

FG-00024) pelo método clássico de Fraturamento Hidráulico, e com as determinações 

realizadas pelo método de DRA. 

Para que a comparação entre os diferentes métodos de determinação de tensão in 

situ fosse a mais fidedigna possível, foram ensaiados os testemunhos dos mesmos furos 

nos quais haviam sido realizados os ensaios de Fraturamento Hidráulico. Um total de 38 

testemunhos foram escolhidos das caixas de sondagem dos Furos FG-00024 e FG-00001. 

A Figura 3.24, apresenta a lista destes testemunhos indicando a identificação de cada 

amostra, as profundidades em que estas foram coletadas, os seus comprimentos, o tipo de 

material, assim como as imagens das caixas e embalagens no momento do envio.  
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Figura 3.24 - Testemunhos de sondagem enviados à FGI / JOGMEC para realização dos 

ensaios de DCDA. Modificado de JOGMEC e Fukada (2019). 

 

Durante a realização das sondagens, como estava prevista a realização de 

imageamento e perfilagem ótica e acústica, não foi realizada a orientação dos 

testemunhos, sendo possível posteriormente a identificação da orientação destes 

testemunhos com base nestas imagens. No entanto, na profundidade de dois destes 

testemunhos enviados (AG-001(CMT-01) e AG-016(CMT-16), do Furo FG-00001), não 

houve o imageamento, de modo que o DCDA não pôde ser aplicado nestes dois trechos. 

Como resultado, o número total de amostras em que foram realizados o ensaio DCDA 

foram 36 amostras, sendo nove amostras do furo FG-00024, e 27 amostras do Furo FG-

00001. 

Para cada amostra, foram realizadas medidas de deformações no diâmetro em 

onze seções para cada intervalo de 20 cm, de modo que o espaçamento de 2 cm foi 

adotado para cada medida realizada pelo equipamento do DCDA. Os testemunhos 
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maiores que 50 cm foram cortados ao meio e medidos da mesma forma para cada metade 

(amostras com nomenclatura acrescida ao final de -1 e -2).  

A Figura 2.24 exemplifica a realização de uma medida do perfil do diâmetro de 

cada amostra, sendo possível observar a existência de deformação no gráfico do lado 

direito, fato que não se observa no gráfico do lado esquerdo. 

A Tabela 3.4 apresenta o diâmetro mínimo médio das seções (dmin), a diferença 

entre dmax e dmin (Δd), a direção do dmax in situ de cada amostra, e indica ainda o valor da 

tensão diferencial in situ (Δσ) calculada pela Equação 2.14, com valores médios do 

módulo de Young e do coeficiente de Poisson para cada tipo de rocha (determinados no 

laboratório OYO Core, no Japão), obtidos pelos ensaios DCDA. A Figura 2.23 apresenta 

o conceito técnico básico da técnica DCDA. 
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Tabela 3.4 - Resultados das medidas diametrais e determinações de tensões realizadas 

utilizando a técnica DCDA. Modificado de JOGMEC e Fukada (2019). 

 
 

 
Os valores encontrados de Δd das amostras nas linhas sombreadas em cinza na 

Tabela 3.4 foram muito baixos (< 0,004 mm), de modo que o Δσ calculado utilizando 

estes valores também foram muito pequenos. O significado físico deste fato é que a tensão 

in situ na superfície perpendicular a esses testemunhos (horizontal) é praticamente 

isotrópica, de modo que a direção de dmax (= σmax in situ) pode ser considerada como sem 

sentido.  

Já os valores encontrados de Δd das amostras nas linhas destacadas em amarelo 

na Tabela 3.4 foram muito altos (> 0,025 mm), de modo que o Δσ calculado utilizando 

estes valores pode ser considerado irrealisticamente grande. É provável que tenha 

ocorrido deformações diametrais de modo a aliviar as tensões nessas amostras principais.  

Furo dmin (mm) dmax (mm) ∆d (mm) σmin (MPa) σmax (MPa) ∆σ (MPa) σv(MPa) kH kh

390,99 391,27 46,9901 47,003 0,0129 4,9 21,7 16,8 11,0 2,0 0,4

392,68 392,95 47,154 47,1564 0,0024 2,5 5,6 3,1 11,0 0,5 0,2

392,95 393,40 47,2135 47,2188 0,0053 3,1 10,0 6,9 11,1 0,9 0,3

393,6 393,83 47,2438 47,2499 0,0061 3,4 11,3 7,9 11,1 1,0 0,3

394,05 394,32 47,2354 47,2411 0,0057 3,2 10,6 7,4 11,1 1,0 0,3

394,85 395,10 47,2667 47,2711 0,0044 3,0 8,7 5,7 11,1 0,8 0,3

395,65 395,92 47,2573 47,2642 0,0069 3,6 12,5 8,9 11,1 1,1 0,3

395,92 396,25 42,2736 42,2924 0,0188 6,8 34,0 27,2 11,1 3,1 0,6

398,93 399,20 42,2928 42,334 0,0412 12,5 72,1 59,6 11,2 6,4 1,1

412,15 412,57 47,4569 47,4666 0,0097 4,3 16,8 12,5 11,6 1,4 0,4

287,95 288,35 50,5952 50,6007 0,0055 1,5 4,7 3,2 8,5 0,5 0,2

288,77 289,16 50,5872 50,6096 0,0224 2,7 15,8 13,1 8,5 1,8 0,3

291,77 292,05 50,414 50,4545 0,0405 4,0 27,7 23,7 8,6 3,2 0,5

294,02 294,34 50,3895 50,3932 0,0037 1,3 3,5 2,2 8,7 0,4 0,2

295,05 295,32 50,4458 50,4627 0,0169 9,5 30,7 21,2 8,7 3,5 1,1

295,75 296,20 50,4609 50,4632 0,0023 3,7 6,6 2,9 8,7 0,8 0,4

299,12 299,45 50,438 50,4393 0,0013 3,4 5,0 1,6 8,8 0,6 0,4

304,07 304,35 50,4816 50,4882 0,0066 5,5 13,8 8,3 9,0 1,5 0,6

312,53 312,93 50,5011 50,5052 0,0041 4,6 9,7 5,1 9,2 1,1 0,5

316,25 316,64 50,3235 50,3282 0,0047 4,9 10,8 5,9 9,3 1,2 0,5

318,25 318,75 50,6121 50,6179 0,0058 5,2 12,5 7,3 9,4 1,3 0,6

318,25 318,50 50,4146 50,435 0,0204 11,2 36,8 25,6 9,4 3,9 1,2

318,50 318,75 50,4271 50,4281 0,0010 3,3 4,6 1,3 9,4 0,5 0,4

325,05 325,36 50,1393 50,181 0,0417 19,8 72,5 52,7 9,6 7,6 2,1

327,50 327,89 50,2329 50,2362 0,0033 4,3 8,5 4,2 9,7 0,9 0,4

328,07 328,32 50,2131 50,2228 0,0097 7,0 19,2 12,2 9,7 2,0 0,7

328,50 328,85 50,2113 50,2123 0,0010 3,4 4,7 1,3 9,7 0,5 0,4

329,05 329,48 50,2264 50,2312 0,0048 4,9 11,0 6,1 9,7 1,1 0,5

329,75 330,05 50,233 50,2444 0,0114 7,6 22,0 14,4 9,7 2,3 0,8

335,05 335,30 50,19 50,2001 0,0101 3,9 16,2 12,3 9,9 1,6 0,4

335,75 336,20 50,2067 50,211 0,0043 2,7 7,9 5,2 9,9 0,8 0,3

338,95 339,44 50,3944 50,4019 0,0075 3,4 12,5 9,1 10,0 1,2 0,3

338,95 339,20 50,205 50,215 0,0100 3,9 16,1 12,2 10,0 1,6 0,4

339,20 339,44 50,1997 50,2043 0,0046 2,8 8,4 5,6 10,0 0,8 0,3

348,85 349,16 50,1095 50,1178 0,0083 3,7 13,8 10,1 10,3 1,3 0,4

350,85 351,13 50,133 50,1454 0,0124 4,5 19,6 15,1 10,4 1,9 0,4

369,57 369,87 50,5096 50,5235 0,0139 5,0 21,8 16,8 10,9 2,0 0,5

384,65 385,04 50,6617 50,6715 0,0098 4,1 15,9 11,8 11,4 1,4 0,4

385,30 386,05 50,8063 50,8238 0,0175 5,8 26,8 21,0 11,4 2,4 0,5

385,30 386,60 80,8169 80,8314 0,0145 -3,6 13,8 17,4 11,4 1,2 -0,3

385,60 386,05 50,6696 50,6884 0,0188 6,2 28,8 22,6 11,4 2,5 0,5

386,17 386,63 50,829 50,8319 0,0029 2,6 6,1 3,5 11,4 0,5 0,2

386,17 386,40 50,7561 50,7627 0,0066 3,5 11,4 7,9 11,4 1,0 0,3

386,40 386,63 50,7293 50,7376 0,0083 3,8 13,8 10,0 11,4 1,2 0,3

367,30 387,93 50,8422 50,8441 0,0019 2,4 4,7 2,3 11,4 0,4 0,2

367,30 387,60 50,8357 50,8372 0,0015 2,3 4,1 1,8 11,4 0,4 0,2

387,60 387,93 50,6202 50,6241 0,0039 2,9 7,6 4,7 11,4 0,7 0,3

Profundidade (m)

F
G

-0
0
0
2
4

F
G

-0
0
0
0
1
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As amostras nas linhas destacadas em cor rosa da Tabela 3.4 mostram alguns 

recursos que dificultam as determinações pela técnica do DCDA, como distorções 

laterais, arranhões significativos nas superfícies e trincas visivelmente abertas. Isso indica 

que a confiabilidade dos resultados do DCDA obtidos dessas amostras pode ser 

considerada como baixa. Portanto, na interpretação dos resultados dos ensaios de DCDA 

a direção dmax das amostras nas linhas em cor cinza é ignorada, e os resultados das 

amostras das linhas nas cores amarelo e rosa são indicados apenas para informação. Esses 

critérios de descarte foram propostos pela JOGMEG e Fukada (2019) visando definir os 

limites superiores e inferiores de Δd que podem ser considerados como um valor 

representativo ou razoável, de modo a rejeitar dados anômalos incluídos no conjunto de 

dados.  

Além disso, oito amostras em boas condições foram testadas de maneira não 

destrutiva para avaliar a condição de anisotropia física, sendo medida a velocidade da 

onda P em seis direções, com intervalo de 30 graus em três seções para cada amostra. O 

trabalho de medição é apresentado na Figura 3.25, com um exemplo dos dados de saída 

dos resultados na Figura 3.26, e com a lista de todos os resultados de medição na Tabela 

3.5. 

 

 

Figura 3.25 - Medidas de onda Vp nas amostras. Modificado de JOGMEC e Fukada 

(2019). 
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Figura 3.26 - Exemplo dos dados de saída dos resultados das medidas de onda Vp. 

Modificado de JOGMEC e Fukada (2019). 

 

Tabela 3.5 - Resumo dos resultados de medição de onda Vp para todas as 8 

amostras. Modificado de JOGMEC e Fukada (2019). 
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Como critério de interpretação da anisotropia (JOGMEC e Fukada, 2019), foi 

observada como ocorria a variação de Vp nas diferentes direções, assim como a razão 

entre seus valores máximos / mínimos (Vpmax / Vpmin), se era ou não significante. As 

velocidades das ondas de todas as amostras na Tabela 3.5 mostram diferentes direções de 

Vp, indicando que as propriedades físicas dessas rochas não são perfeitamente isotrópicas. 

Mas as razões entre seus valores máximos / mínimos (Vpmax / Vpmin) não excedem 1,12; o 

que permite considerar a sugestão de um nível moderado de anisotropia.  

Para determinar a anisotropia real, oito amostras de rocha de forma cilíndrica com 

comprimento de valor igual ao diâmetro foram ensaiadas pelo teste de compressão 

diametral (Ensaio Brasileiro), ao longo de dois eixos de compressão x e y, que 

correspondem, respectivamente, às direções de Vpmin e Vpmax. Com base nos resultados 

destes ensaios, foram obtidos o módulo de Young (E) e o Coeficiente de Poisson (ν), nas 

direções x e y. O equipamento utilizado no ensaio realizado é apresentado na Figura 3.27, 

um exemplo dos dados de saída é apresentado na Figura 3.28, e o resumo de todos os 

resultados dos ensaios são apresentados na Tabela 3.6.  

O critério de interpretação utilizado deriva do conceito de que o valor quadrado 

de Vp mostra uma correlação positiva com E. Desta forma, pode-se considerar que quando 

a razão Vpy / Vpx é a maior entre duas direções dentro do plano das seções das amostras, 

espera-se que o Ey / Ex indique a taxa máxima de mudança de E nestas mesmas direções. 

As proporções de Ey / Ex na Tabela 3.6 praticamente não excedem 1,2 (com exceção de 

uma amostra com valor superior a 1,5), o que pode ser considerado como coerente com o 

fato da razão Vpmax / Vpmin dessas amostras serem iguais ou inferiores a 1,12 (JOGMEC e 

Fukada, 2019). 

 

Vpmin 

(km/s)

Vpmax 

(km/s)

Vpwave 

(km/s)
Vpmax/Vpmin

Direção de 

Vpmin (º)

CMT20 Itabirito 287,95 288,35 4,33 4,69 4,53 1,08 150 164 85 258

CMT23 304,07 304,35 6,92 7,16 7,03 1,03 120 98 - -

CMT25-1 318,25 318,50 6,63 6,76 6,69 1,02 0 67 - -

CMT26 328,07 328,32 5,64 6,34 5,99 1,12 0 103 65 350

CMT27 335,75 336,20 5,33 5,72 5,56 1,07 60 13 90 -

CMT28-1 338,95 339,20 5,00 5,16 5,09 1,03 45 63 80 -

CMT10 350,85 351,13 5,69 5,85 5,75 1,03 60 24 80 227

CMT13-2 385,60 386,05 4,74 5,19 4,98 1,09 30 31 80 -

Direção de 

dmax (°)

Inclinação da 

estratificação 

(°)

Direção da 

estratificaçã

o (N°E)

Dolomito

F
G

-0
0
0
0
1

Furo Amostra Litologia Profundidade (m)

Medida da Velocidade Anisotrópica

Itabirito
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Figura 3.27 - Ensaio de compressão diametral (Ensaio Brasileiro). Modificado 

de JOGMEC e Fukada (2019). 
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Figura 3.28 - Exemplo dos dados de saída dos ensaios de compressão diametral 

realizados nas amostras (Ensaio Brasileiro). Modificado de JOGMEC e Fukada (2019). 

 

Tabela 3.6 - Resumo dos resultados dos ensaios de compressão diametral (Ensaio 

Brasileiro). Modificado de JOGMEC e Fukada (2019). 

 
 

 

Densidade (g/cm³) Ex (GPa) Ey (GPa) v Ey/Ex E (GPa) v

Itabirito 287,95 288,35 3,075 26,1 39,4 0,11 1,51 32,8 0,11

304,07 304,35 2,865 90,7 90,7 0,25 1

318,25 318,75 2,824 75,4 73,3 0,21 0,97

328,07 328,32 2,777 67,7 74,6 0,27 1,1

335,75 336,2 3,29 74 87,5 0,19 1,18

338,95 339,44 3,214 71,7 84,2 0,21 1,17

350,85 351,13 3,123 68,1 81,4 0,18 1,2

385,3 386,05 3,326 49,9 46 0,03 0,92

Furo Litologia Profundidade (m)
Teste de compressão diametral Valor representativo

F
G

-0
0
0
0
1 Dolomito 78,7 0,24

Itabirito 70,4 0,15
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3.6 Discussão dos resultados - Ensaios de DCDA (Diametric Core Deformation 

Analysis) 

 

Segundo JOGMEC e Fukada (2019), a partir da aplicação do método DCDA nas 

amostras ensaiadas, pode-se observar as seguintes linhas de discussão. Quanto à 

anisotropia das rochas e a aplicabilidade do método DCDA, já era esperado que as rochas 

ensaiadas na região do quadrilátero ferrífero fossem anisotrópicas, visto que a maioria 

destas rochas apresentam estruturas como foliação (bandamento, xistosidade, etc), e 

algumas delas, especialmente o Itabirito, mostram bandamentos. Um dos objetivos desta 

pesquisa foi determinar a validade da aplicação do DCDA a esse tipo de rocha, visando a 

estimativa da tensão in situ, a partir da deformação diametral das amostras, considerando 

a suposição de que estas rochas são isotrópicas. Os resultados da medição de Vp e dos 

ensaios de compressão diametral indicaram que o valor de Vp e de E podem alterar em 

até 10% e 20%, respectivamente, nas direções do plano perpendicular das amostras. No 

entanto, as direções dos eixos isotrópicos não mostram concentração em uma direção 

específica, devido ao fato do plano de foliação ser altamente variável e seus ângulos de 

interseção com a seção transversal serem diferentes para cada amostra. Isso sugere que a 

anisotropia das rochas pode ter afetado os resultados dos ensaios DCDA de forma 

aleatória, devido às características errôneas de algumas amostras. Estes resultados podem 

ser considerados possíveis de serem eliminados a partir da determinação de uma 

tendência geral da deformação diametral por uma grande quantidade de amostras, após a 

remoção dos resultados anômalos e / ou incertos. 

A Tabela 3.7 apresenta os valores de σmax e σmin calculados pelo ITV (2020), 

baseado nos resultados encontrados com a técnica DCDA, conforme JOGMEC (2019). 

Conforme apresentado no item 2.3.3.8, o método DCDA não determina valores absolutos 

dos componentes de tensão in situ. Assim, nesta tese foi utilizada outra especulação (ITV, 

2020) a fim de estimar esses valores e compará-los com os derivados de HF e DRA. A 

estimativa do ITV dos valores de σmax e σmin com base nos resultados de DCDA é uma 

especulação geomecânica independente do método DCDA, cujos resultados são 

apresentados na Tabela 3.7.  
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Tabela 3.7 - Resultados das  determinações de tensões in situ calculadas pelo ITV, 

2020; baseado nos resultados dos ensaios obtidos pelo método DCDA. Modificado de 

ITV (2020). 

 

 
 

O gráfico da Figura 3.29 apresenta a direção dmax e o Δσ calculados pelo método 

DCDA variando com profundidade, para o tipo de rocha das amostras ensaiadas. Os 

pontos marcados em asterisco são os resultados dos ensaios de DCDA que foram 

descartados (marcados em amarelo, rosa e cinza na Tabela 3.7). 

 

Furo dmin (mm) dmax (mm) ∆d (mm) σmin (Mpa) σmax (Mpa) ∆σ (Mpa) σv(Mpa) kH kh

390,99 391,27 46,9901 47,003 0,0129 4,9 21,7 16,8 11,0 2,0 0,4

392,68 392,95 47,154 47,1564 0,0024 2,5 5,6 3,1 11,0 0,5 0,2

392,95 393,40 47,2135 47,2188 0,0053 3,1 10,0 6,9 11,1 0,9 0,3

393,6 393,83 47,2438 47,2499 0,0061 3,4 11,3 7,9 11,1 1,0 0,3

394,05 394,32 47,2354 47,2411 0,0057 3,2 10,6 7,4 11,1 1,0 0,3

394,85 395,10 47,2667 47,2711 0,0044 3,0 8,7 5,7 11,1 0,8 0,3

395,65 395,92 47,2573 47,2642 0,0069 3,6 12,5 8,9 11,1 1,1 0,3

395,92 396,25 42,2736 42,2924 0,0188 6,8 34,0 27,2 11,1 3,1 0,6

398,93 399,20 42,2928 42,334 0,0412 12,5 72,1 59,6 11,2 6,4 1,1

412,15 412,57 47,4569 47,4666 0,0097 4,3 16,8 12,5 11,6 1,4 0,4

287,95 288,35 50,5952 50,6007 0,0055 1,5 4,7 3,2 8,5 0,5 0,2

288,77 289,16 50,5872 50,6096 0,0224 2,7 15,8 13,1 8,5 1,8 0,3

291,77 292,05 50,414 50,4545 0,0405 4,0 27,7 23,7 8,6 3,2 0,5

294,02 294,34 50,3895 50,3932 0,0037 1,3 3,5 2,2 8,7 0,4 0,2

295,05 295,32 50,4458 50,4627 0,0169 9,5 30,7 21,2 8,7 3,5 1,1

295,75 296,20 50,4609 50,4632 0,0023 3,7 6,6 2,9 8,7 0,8 0,4

299,12 299,45 50,438 50,4393 0,0013 3,4 5,0 1,6 8,8 0,6 0,4

304,07 304,35 50,4816 50,4882 0,0066 5,5 13,8 8,3 9,0 1,5 0,6

312,53 312,93 50,5011 50,5052 0,0041 4,6 9,7 5,1 9,2 1,1 0,5

316,25 316,64 50,3235 50,3282 0,0047 4,9 10,8 5,9 9,3 1,2 0,5

318,25 318,75 50,6121 50,6179 0,0058 5,2 12,5 7,3 9,4 1,3 0,6

318,25 318,50 50,4146 50,435 0,0204 11,2 36,8 25,6 9,4 3,9 1,2

318,50 318,75 50,4271 50,4281 0,0010 3,3 4,6 1,3 9,4 0,5 0,4

325,05 325,36 50,1393 50,181 0,0417 19,8 72,5 52,7 9,6 7,6 2,1

327,50 327,89 50,2329 50,2362 0,0033 4,3 8,5 4,2 9,7 0,9 0,4

328,07 328,32 50,2131 50,2228 0,0097 7,0 19,2 12,2 9,7 2,0 0,7

328,50 328,85 50,2113 50,2123 0,0010 3,4 4,7 1,3 9,7 0,5 0,4

329,05 329,48 50,2264 50,2312 0,0048 4,9 11,0 6,1 9,7 1,1 0,5

329,75 330,05 50,233 50,2444 0,0114 7,6 22,0 14,4 9,7 2,3 0,8

335,05 335,30 50,19 50,2001 0,0101 3,9 16,2 12,3 9,9 1,6 0,4

335,75 336,20 50,2067 50,211 0,0043 2,7 7,9 5,2 9,9 0,8 0,3

338,95 339,44 50,3944 50,4019 0,0075 3,4 12,5 9,1 10,0 1,2 0,3

338,95 339,20 50,205 50,215 0,0100 3,9 16,1 12,2 10,0 1,6 0,4

339,20 339,44 50,1997 50,2043 0,0046 2,8 8,4 5,6 10,0 0,8 0,3

348,85 349,16 50,1095 50,1178 0,0083 3,7 13,8 10,1 10,3 1,3 0,4

350,85 351,13 50,133 50,1454 0,0124 4,5 19,6 15,1 10,4 1,9 0,4

369,57 369,87 50,5096 50,5235 0,0139 5,0 21,8 16,8 10,9 2,0 0,5

384,65 385,04 50,6617 50,6715 0,0098 4,1 15,9 11,8 11,4 1,4 0,4

385,30 386,05 50,8063 50,8238 0,0175 5,8 26,8 21,0 11,4 2,4 0,5

385,30 386,60 80,8169 80,8314 0,0145 -3,6 13,8 17,4 11,4 1,2 -0,3

385,60 386,05 50,6696 50,6884 0,0188 6,2 28,8 22,6 11,4 2,5 0,5

386,17 386,63 50,829 50,8319 0,0029 2,6 6,1 3,5 11,4 0,5 0,2

386,17 386,40 50,7561 50,7627 0,0066 3,5 11,4 7,9 11,4 1,0 0,3

386,40 386,63 50,7293 50,7376 0,0083 3,8 13,8 10,0 11,4 1,2 0,3

367,30 387,93 50,8422 50,8441 0,0019 2,4 4,7 2,3 11,4 0,4 0,2

367,30 387,60 50,8357 50,8372 0,0015 2,3 4,1 1,8 11,4 0,4 0,2

387,60 387,93 50,6202 50,6241 0,0039 2,9 7,6 4,7 11,4 0,7 0,3

Profundidade (m)

F
G

-0
0
0
2
4

F
G

-0
0
0
0
1
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Figura 3.29 - Direção dmax e o Δσ determinados pelo método DCDA, variando 

com profundidade, para o tipo de rocha das amostras ensaiadas. Modificado de 

JOGMEC e Fukada (2019). 

 

Os resultados obtidos pelo método DCDA mostraram as seguintes tendências: 

• As amostras de dolomito de profundidade menor que 330 m do Furo FG-00001 

mostraram direção quase EW de dmax (σmax). Por outro lado, as amostras de Itabirito 

em profundidades maiores que 330 m em ambos os furos mostraram a direção NS de 

dmax, portanto (σ max).  

• O método DCDA apresentou variações significativas entre o kH e kh para todos os 

trechos analizados, e distantes da faixa esperada, com o kH variando entre 2,3 e 3,8 e 

o kh variando entre 0,3 e 0,6. 

• A deformação diametral da maioria das seções das amostras é pequena, indicando 

um valor de cerca de até 10 MPa para Δσ (tensão diferencial). O contraste da direção 

de σmax observada acima e abaixo da profundidade de 330 m, pode ser explicado pelo 

reflexo da topografia montanhosa circundante, e pelas estruturas de mineração 

existentes nas proximidades. Para confirmar esta hipótese, seria necessária a 
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realização de novos ensaios em outros furos de sondagens adicionais no entorno da 

região em estudo (JOGMEC e Fukada, 2019). 

3.7 Ensaios de DRA (Deformation Rate Analysis) 

 

De modo à complementar a campanha de determinação de tensão in situ nos 

maciços rochosos do Quadrilátero Ferrífero Brasileiro, foram realizadas  determinações 

de tensões pelo método DRA - Deformation Rate Analysis, de modo a permitir uma 

comparação dos resultados encontrados com as determinações realizadas pelo método 

clássico de Fraturamento Hidráulico e pelo método de DCDA.  

Para que a comparação entre os diferentes métodos de determinação de tensão in 

situ fossem a mais fidedigna possível, foram ensaiados os testemunhos dos mesmos furos 

nos quais haviam sido realizados os ensaios de Fraturamento Hidráulico e de DCDA. Os 

mesmos 38 testemunhos das caixas de sondagem dos Furos FG-00024 e FG-00001 que 

haviam sido enviados para o Japão para a realização dos ensaios de DCDA, foram em 

seguida enviados para o ACG – Australian Center for Geomechanics / UWA - The 

University of Western Australia. 

Foram realizadas quatro  determinações (magnitudes e orientações) de tensão in 

situ pelo método do DRA. A Tabela 3.8 apresenta os furos ensaiados, os litotipos, as 

orientações dos furos, e a profundidade das amostras em relação à superfície (m).  

 

Tabela 3.8 - Resumo dos ensaios realizados de DRA (Modificado de Dight e 

Akdag, 2020). 

 

 

Ensaio 

DRA
Furo Amostra De (m) Até (m)

Azimute 

(graus)

Mergulho 

(graus)
Geologia

1
FG-

00001

CMT01-

CMT23
281,3 304,4 0 90

Itabirito dolomítico 

compacto e Dolomito

2
FG-

00001

CMT24-

CMT08
312,5 330,1 0 90

Dolomito rosado 

com lentes 

3
FG-

00024

TAM08-

TAM05
412,6 412,6 0 90

Itabirito dolomítico 

compacto e Dolomito

4
FG-

00001

CMT09-

CMT16
335,1 402,6 0 90

Itabirito dolomítico 

compacto e Dolomito
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Antes do ensaio, as amostras precisavam ser preparadas de acordo com o padrão 

da International Society of Rock Mechanics (ISRM) para ensaios de resistência à 

compressão uniaxial - UCS (Yamamoto et al., 1990). Os testemunhos foram marcados 

conforme apresentado na Figura 3.30, de modo a permitir a identificação das direções das 

sub-amostras. Uma fresadora é empregada para o processo de perfuração. Um gabarito 

de retificação (Figura 3.31) feito de ferro fundido e aço inoxidável é utilizado para 

garantir que as extremidades da amostra sejam preparadas com uma planaridade menor 

que ± 0,1 mm. A Tabela 3.9 apresenta a direção das sub-amostras coletadas dos 

testemunhos de sondagem. 

 

 

Figura 3.30 - A orientação das sub-amostras orientadas pela parte inferior do 

testemunho (em vermelho). (Modificado de Dight e Akdag, 2020). 

 



 

127 

 

 

Figura 3.31 – a) Método para garantir a planaridade da amostra; (b) Verificação 

de planaridade pelo comparador (Modificado de Dight e Akdag, 2020). 

 

Tabela 3.9 – Direção das sub-amostras (Modificado de Dight e Akdag, 2020). 

 

 

As velocidades das Ondas P e S da amostra foram medidas por um oscilador de 

30 volts e frequência de 700 Hz. A amostra foi então aferida e testada. 

Para determinar a tensão in situ, o método DRA exige que uma tensão maior que a tensão 

in situ seja aplicada nas amostras. Como a magnitude da tensão in situ é desconhecida, é 

possível que a tensão aplicada não seja alta o suficiente. Portanto, é normal que as 

amostras sejam carregadas com pelo menos três vezes a tensão de sobrecarga na primeira 

tentativa ao realizar o teste. Para amostras de profundidade inferior a 500 m abaixo da 

Azimute Mergulho Azimute Mergulho Azimute Mergulho Azimute Mergulho

A 000°/90° 0 90 0 90 0 90 0 90

B 180°/00° 180 0 180 0 180 0 180 0

C 090°/00° 90 0 90 0 90 0 90 0

D 135°/00° 135 0 135 0 135 0 135 0

E 180°/45° 180 45 180 45 180 45 180 45

F 270°/45° 270 45 270 45 270 45 270 45

G 045°/00° 45 0 45 0 45 0 45 0

Ensaio 4

Orientação em 

relação ao 

testemunho mantido 

em direção vertical

Direção da sub-

amostra

Ensaio 1 Ensaio 2 Ensaio 3
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superfície, em alguns países como Austrália e Canadá, onde é mais provável que ocorram 

altos valores de tensão, a tensão aplicada é maior. Na América do Sul, a tensão estimada 

de sobrecarga é entre 8 e 10 MPa. A tensão principal máxima determinada foi 

determinada entre 20 e 25 MPa, de modo que a tensão aplicada nas amostras foram bem 

acima das tensões determinadas (Dight e Akdag, 2020). 

3.8 Discussão dos resultados - Ensaios de DRA (Deformation Rate Analysis) 

 

Os ensaios foram realizados basicamente nos litotipos dolomito e itabirito. 

Os resultados encontrados mostram que a rocha é altamente anisotrópica, podendo levar 

a ocorrência de deformações diferenciais. 

Enquanto a maioria dos resultados de determinação de tensão obtidos por outros 

métodos (Célula HI, Célula USBM, Fraturamento Hidráulico e DCDA) dependem da 

interpretação de um módulo isotrópico e coeficiente de Poisson para calcular as tensões, 

o DRA mede a tensão diretamente, de forma independente da teoria elástica. Como 

consequência, o método também é independente da influência da anisotropia. Um 

benefício exclusivo do método DRA, é que o Módulo de Elasticidade, o Coeficiente de 

Poisson, as Ondas P e S, o Módulo de Elasticidade Dinâmico e o Coeficiente Dinâmico 

de Poisson são medidos, podendo então ser relatados separadamente. Esses dados 

permitem a interpretação da anisotropia da rocha testada.  

A Tabela 3.10 apresenta os resultados obtidos dos ensaios de DRA executados 

nos Furos FG-00024 e FG-00001, para o qual foi possível obter os valores de σ1, σ2  e σ3, 

tensões principais máxima, intermediária e mínima, respectivamente. 

 

Tabela 3.10 - Resultados dos ensaios de tensão in situ pelo método DRA. 

 

 

A Figura 3.32 apresenta um gráfico da magnitude da tensão versus a profundidade 

referente aos resultados dos ensaios do DRA. Isso mostra que a tensão principal mínima 

FG-00024 3
391,00 – 

412,60 
20 (299° / 23°) 11,3 (195° / 30°) 8,2 (060 ° / 51 °) 10,7 12,7 15,7 29,2 10,7 1,19 1,47 96 91 0,22 0,22

1
281,30 – 

304,40
17 (207° / 37°) 14 (299° / 3°) 7 (33° ; 53°) 10,7 13,5 13,3 32,5 10,7 1,26 1,24 81 87 0,17 0,22

2
312,50 – 

330,10
19 (304° / 26°) 12 (40° / 12°) 8 (153° ; 62°) 10 13 15,5 29,9 10 1,30 1,55 89 90 0,26 0,17

4
335,10 – 

402,60
19,4 (309 ° / 18 °) 11,4 (195 ° / 30 °) 8,3 (205 ° / 37 °) 11 12,7 15,3 30,5 11 1,15 1,39 94 92 0,22 0,19

k H

E avr 

(GPa) 

E avr-dyn 

(GPa) 
ν avr ν avr-dyn 

FG-00001

k h

σ 3  (MPa) / 

Orientação 

(Direção; 

Mergulho)

σv = σzz 

(MPa) 

σh = σxx 

(MPa) 

σ H  = 

σ yy 

(MPa) 

γ 

(kN/m3)

σ v 

(MPa)
Sondagem

Número 

do 

Ensaio

Prof. (m)

σ 1  (MPa) / 

Orientação 

(Direção; Mergulho)

σ 2  (MPa) / 

Orientação 

(Direção; 

Mergulho)
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aumenta linearmente de acordo com o aumento da profundidade devido à sobrecarga (σ3 

= 0,023z). A tensão principal intermediária (σ2) aumenta em 0,036z e a tensão principal 

máxima (σ1) aumenta em uma taxa de 0,054z, onde z é a profundidade abaixo da 

superfície. O ajuste encontrado foi coerente, considerado como adequado. 

 

 

Figura 3.32 – Magnitude da tensão versus profundidade para os resultados dos 

ensaios do DRA (Modificado de Dight e Akdag, 2020). 

 

Apesar de ser conhecido que as rochas do Quadrilátero Ferrífero Brasileiro são 

bandadas e anisotrópicas, a maioria das técnicas de modelagem numérica utiliza valores 

médios e assume comportamento isotrópico. Desta forma, os resultados médios foram 

também apresentados, a título de permitir possíveis realizações de modelagens numéricas. 

A orientação da tensão média foi determinada usando todas as magnitudes de 

tensão  determinadas pelos 4 ensaios realizados e é calculada para uma profundidade 

média de 343 m. Isso é mostrado na Figura 3.33. A tensão principal máxima (σ1) é 

orientada em 302 ° / 19 ° (tendência / mergulho), a tensão principal intermediária (σ2) é 

orientada em 204 ° / 22 ° e a tensão principal mínima (σ3) é orientada em 070 ° / 60 °. 
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Abaixo está apresentado o tensor das tensões principais médias para os quatro ensaios 

realizados do DRA. 

 

Tensor das tensões principais médias do DRA = [
17,5 0 0

0 11,6 0
0 0 9,4

] 
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Figura 3.33 – Média da orientação das tensões a uma profundidade de 343 m 

(Modificado de Dight e Akdag, 2020). 

 

Os resultados médios dos ensaios mostraram que o módulo de elasticidade médio 

é 83 GPa, de modo que sua  magnitude varia entre 18 GPa a 128 GPa. Os resultados para 

as determinações de todos os 4 ensaios são apresentados na Figura 3.34. A variação deste 

módulo possui uma razão de 1,79; indicando que o maciço rochoso ensaiado é altamente 

anisotrópico.  
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Figura 3.34 - Determinações dos módulos de elasticidade (Modificado de Dight 

e Akdag, 2020). 
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Os resultados médios do coeficiente de Poisson são mostrados na Figura 3.35. O 

coeficiente médio de Poisson é de 0,21; de modo que sua magnitude varia entre 0,05 a 

0,36. Os coeficientes médios de Poisson calculados é de 1,55; indicando que a rocha é 

anisotrópica. 

 

 



 

134 

 

 

Figura 3.35 - Determinações dos resultados médios do coeficiente de Poisson 

(Modificado de Dight e Akdag, 2020). 

 

Os resultados encontrados mostram que a rocha é altamente anisotrópica. A 

anisotropia geralmente leva à deformações diferenciais que poderiam se manifestar em 

fragmentações. A relação de tensão versus a profundidade pode ser bastante útil para 

modelagens numéricas, assim como o tensor de tensões médias, que foi determinado para 

este fim. 

 

3.8.1 Resultados do Ensaio 1 do DRA  

 

Os resultados do Ensaio 1 de determinação de tensão pelo método DRA estão 

resumidos na Figura 3.36. Os maciços rochosos ensaiados foram o dolomito e itabirito. 

A Tabela B apresenta os resultados dos ensaios em cada direção da subamostra. 

Geralmente, para cada uma das seis sub-direções, são realizados três ensaios. Os 

resultados das determinações de tensão realizados pelos medidores axiais são registrados 

separadamente dos resultados dos determinadores de tensão laterais. Os resultados 

médios da determinação da tensão em cada direção e o desvio padrão são registrados. Os 

resultados médios são então usados para calcular o tensor de tensão in situ usando uma 

vetorial. A Tabela C resume o tensor de tensão para as tensões principais. A tensão 

principal máxima determinada é de 17 MPa orientada para 207 ° / 37 ° (direção / 
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mergulho), a tensão intermediária determinada é de 14 MPa para 299 ° / 03 ° e a tensão 

principal menor é de 7 MPa para 033 ° / 53 °. Um gráfico com os valores de tensões 

obtidos e um gráfico com as direções da subamostra no espaço são mostrados na Figura 

3.36 (círculos designados como Figuras 1 e 2). 
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Figura 3.36 - Resultados do Ensaio 1 de determinação de tensão pelo método 

DRA (Modificado de Dight e Akdag, 2020). 
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A Tabela D apresenta a determinação do índice k médio, com valor de k  = 1,26. 

Em seguida é realizada uma verificação se o componente vertical do tensor de tensão se 

compara à sobrecarga (caso a diferença seja baixa, os resultados são considerados 

aceitáveis). A Tabela E fornece o tensor de tensão nas coordenadas x, y, z. A Tabela F 

apresenta a verificação dos resultados pela técnica de Chauvenet, que analisa o desvio 

padrão versus o máximo permitido em um intervalo de aceitação de 95%. Os resultados 

encontrados que estiverem fora desse limite são rejeitados.  

No trabalho realizado, uma orientação de ensaio independente é realizada como a 

7ª orientação (G). Os resultados são mostrados na Tabela G. O objetivo é determinar até 

que ponto é possível prever os resultados dos seis ensaios utilizados para o cálculo do 

tensor de tensão, do módulo de elasticidade e do Coeficiente de Poisson. Nesse caso, a 

magnitude da tensão estimada é de 13 MPa, contra o valor medido de 13 MPa, o que é 

um excelente resultado. Um método semelhante é usado para estimar o módulo (51 GPa 

estimado contra 47 GPa medido) e o Coeficiente de Poisson (estimado em 0,27 contra 

0,20 do valor medido). Também são mostrados na Tabela G os parâmetros que podem 

ser usados para o caso da realização de uma modelagem numérica considerando  

comportamento isotrópico ou ortotrópico transversal.  

A Tabela H resume a tensão de sobrecarga prevista, versus a tensão calculada a 

partir da densidade média multiplicada pela profundidade da amostra abaixo da 

superfície. A tensão vertical prevista pelo DRA é de 10,7 MPa, contra o valor 9,6 MPa - 

considerando o cálculo da tensão vertical sendo o peso da unidade multiplicado a 

profundidade (comparação considerada satisfatória).  

A Tabela I fornece os valores das tensões principais. Na comparação dos 

resultados da componente vertical de tensão esperada conforme descrito acima, os valores 

de tensão possuem subsídios para serem considerados bastante consistentes. Os valores 

são apresentados como os valores esperados para a América do Sul (σ1 / σ2 = 1,6, σ2 / σ3 

= 1,6 e σ1 / σ3 = 2,6) sendo comparados com os valores determinados no ensaio. A Figura 

3 fornece um gráfico do banco de dados da América do Sul (valores esperados) 

comparado os dados coletados nesses ensaios realizados. 

Os dados geotécnicos coletados no decorrer dos ensaios também são fornecidos. 

As tabelas incluem a densidade, o Módulo de Elasticidade, o Coeficiente de Poisson, a 
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velocidade da Onda P, a velocidade da Onda S, a velocidade dinâmica, o Módulo de 

Elasticidade Dinâmico (Edyn) e o Coeficiente de Poisson Dinâmico (νdyn). 

Abaixo está apresentado o tensor completo de tensões, e o tensor das tensões das 

principais determinado pelo Ensaio 1 do DRA: 

 

Tensor completo do Ensaio 1 do DRA = [
13,5 −0,2 −2,3
−0,2 13,3 −3,9
−2,3 −3,9 10,7

]  

 

Tensor das tensões principais do Ensaio 1 do DRA = [
16,7 0 0

0 13,59 0
0 0 7,21

] 

 

3.8.2 Resultados do Ensaio 2 do DRA  

 

Para os Ensaios seguintes do DRA (2, 3 e 4), foi utilizada exatamente a mesma 

metodologia descrita para o Ensaio 1 do DRA, apresentado anteriormente. Desta forma, 

serão apresentados a seguir apenas os resultados obtidos. 

• a tensão principal determinada é de 19 MPa, com orientação  304 ° / 26 ° 

(orientação / mergulho); 

• a tensão intermediária determinada é de 12 MPa para 040 ° / 12 °;   

• a tensão principal menor determinada é de 8 MPa para 153 ° / 62 °;  

• O valor do índice k médio determinado foi de k = 1,43;  

• A estimativa de tensão para a direção independente testada (G) é de 12 MPa 

contra 14 MPa para o valor medido, o que é um excelente resultado.  

• O módulo de elasticidade estimado é de 38 GPa, contra 123 GPa do valor medido 

(valor distante, não satisfatório); e o Coeficiente de Poisson estimado foi de 0,23 contra 

0,32 do medido; 

• A tensão vertical determinada pelo DRA é de 10 MPa, contra o valor estimado 

de 9,4 MPa multiplicando o peso da unidade pela a profundidade, o que pode ser 

considerada muito boa; 

• Os invariantes de tensão mostram que os valores determinados versus os valores 

esperados estão em boa concordância. 
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Abaixo está apresentado o tensor completo de tensões, e o tensor das tensões 

principais determinados pelo Ensaio 2 do DRA: 

Tensor completo do Ensaio 2 do DRA = [
13 −2,1 −2,9

−2,1 15,5 3
−2,9 3 10

]  

 

Tensor das tensões principais do Ensaio 2 do DRA = [
18,6 0 0

0 12,07 0
0 0 7,83

] 

 

Os resultados do Ensaio 2 de determinação de tensão pelo método DRA estão 

resumidos na Figura 3.37. 
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Figura 3.37 - Resultados do Ensaio 2 de determinação de tensão pelo método 

DRA (Modificado de Dight e Akdag, 2020). 
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3.8.3 Resultados do Ensaio 3 do DRA  

 

Para o Ensaio 3 do DRA, foi utilizada exatamente a mesma metodologia descrita 

para o Ensaio 1 do DRA, apresentado anteriormente. Desta forma, serão apresentados a 

seguir apenas os resultados obtidos. 

• a tensão principal determinada é de 20 MPa, com orientação  299 ° / 23 ° 

(orientação / mergulho); 

• a tensão intermediária determinada é de 11,3 MPa para 195 ° / 30 °;   

• a tensão principal menor determinada é de 8,2 MPa para 060 ° / 51 °;  

• O valor do índice k médio determinado foi de k = 1,33;  

• A estimativa de tensão para a direção independente testada (G) é de 11 MPa 

contra 13 MPa para o valor medido, o que é um excelente resultado.  

• O módulo de elasticidade estimado é de 87 GPa, contra 97 GPa do valor medido 

(bom resultado); e o Coeficiente de Poisson estimado foi de 0,16 contra 0,22 do medido; 

• A tensão vertical determinada pelo DRA é de 10,7 Mpa, contra o valor estimado 

de 11,5 MPa multiplicando o peso da unidade pela a profundidade, o que pode ser 

considerada muito boa; 

• Os invariantes de tensão mostram que os valores determinados versus os valores 

esperados estão em boa concordância. 

Abaixo está apresentado o tensor completo de tensões, e o tensor das tensões 

principais determinados pelo Ensaio 3 do DRA: 

 

Tensor completo do Ensaio 3 do DRA = [
12,7 −3,5 −3,8
−3,5 15,7 0,7
−3,8 0,7 10,7

]  

 

Tensor das tensões principais do Ensaio 3 do DRA = [
19,47 0 0

0 11,31 0
0 0 8,23

] 

 

Os resultados do Ensaio 3 de determinação de tensão pelo método DRA estão 

resumidos na Figura 3.38. 
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Figura 3.38 - Resultados do Ensaio 3 de determinação de tensão pelo método 

DRA (Modificado de Dight e Akdag, 2020). 

 

3.8.4 Resultados do Ensaio 4 do DRA  
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Para o Ensaio 4 do DRA, foi utilizada exatamente a mesma metodologia descrita 

para o Ensaio 1 do DRA, apresentado anteriormente. Desta forma, serão apresentados a 

seguir apenas os resultados obtidos. 

• a tensão principal determinada é de 19,4 MPa, com orientação  309 ° / 18 ° 

(orientação / mergulho); 

• a tensão intermediária determinada é de 11,4 MPa para 195 ° / 30 °;   

• a tensão principal menor determinada é de 8,3 MPa para 205 ° / 37 °;  

• O valor do índice k médio determinado foi de k = 1,27;  

• A estimativa de tensão para a direção independente testada (G) é de 10 MPa 

contra 13 MPa para o valor medido, o que é um bom resultado.  

• O módulo de elasticidade estimado é de 94 GPa, contra 111 GPa do valor medido 

(resultado justo); e o Coeficiente de Poisson estimado foi de 0,14 contra 0,29 do medido; 

• A tensão vertical determinada pelo DRA é de 11 MPa, contra o valor estimado 

de 10,5 MPa multiplicando o peso da unidade pela a profundidade, o que pode ser 

considerada muito boa; 

• Os invariantes de tensão mostram que os valores determinados versus os valores 

esperados estão em boa concordância. 

Abaixo está apresentado o tensor completo de tensões, e o tensor das tensões 

principais determinados pelo Ensaio 4 do DRA: 

 

Tensor completo do Ensaio 4 do DRA = [
12,7 −4,3 −1,2
−4,3 15,3 2,8
−1,2 2,8 11

] 

 

Tensor das tensões principais do Ensaio 4 do DRA = [
19,38 0 0

0 11,37 0
0 0 8,25

] 

Os resultados do Ensaio 4 de determinação de tensão pelo método DRA estão 

resumidos na Figura 3.39. 



 

144 

 

 



 

145 

 

Figura 3.39 - Resultados do Ensaio 4 de detrminação de tensão pelo método 

DRA (Modificado de Dight e Akdag, 2020). 

 

3.9 Resultados dos ensaios de resistência realizados 

 

Para permitir a interpretação dos ensaios de tensão in situ, foram coletadas 

amostras nos mesmos furos e em trechos próximos aos trechos dos ensaios de tensão in 

situ realizados, visando a determinação das resistências das rochas. Foram realizados 

ensaios de propagação de Onda P e S, ensaios brasileiros (compressão diametral), UCS 

(resistência à compressão uniaxial com medições das deformações elásticas) e ensaios 

triaxiais com célula de Hoek. A Figura 3.40 apresenta os ensaios de resistência dos 

maciços rochosos realizados. 
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Figura 3.40 - Ensaios de resistência dos maciços rochosos realizados. Fonte: 

Geocontrole (2020) – relatório interno. 

3.10 Retroanálise – Análise Paramétrica do tipo Tensão-Deformação do Índice k 

aplicada ao estudo de caso 

 

O objetivo principal deste tópico é a realização de uma análise de sensibilidade do 

índice k, de modo a avaliar a influência da variação deste índice nos parâmetros 

geotécnicos dos maciços rochosos, a partir da calibração dos modelos como as 

deformações medidas em campo.  

Desta forma, foi definida para este estudo uma seção coincidente com as seções 

do relatório da TetraTech Coffey (2017) referente à Mina do Tamanduá, de modo a 

permitir a realização de comparações e interpretações. Nestas análises, foram criados 

diversos modelos de tensão-deformação da cava atual - topografia de 2016 (Cenário 1) e 

da antiga cava final em estudo - arranjo gerado em 2014 (Cenário 2), variando os 

parâmetros geotécnicos dos materiais, sendo estes modelos calibrados com as 

deformações medidas em campo pelos instrumentos disponíveis (leituras dos prismas, 

extensômetros, inclinômetros, e imagens dos radares e satélites), e comparados com as 

análises de equilíbrio limite, realizadas previamente: 
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- Cenário 1: Geometria da cava atual (2016) e nível de água na posição mais 

elevada registrada no monitoramento atual, com o modelo de fluxo calibrado nos níveis 

piezométricos registrados nos instrumentos (cota 1050);  

- Cenário 2: Geometria da cava final (projeto de 2014) com nível de água na 

porção superior do talude correspondente aos registros piezométricos atuais e na porção 

inferior, 10 m abaixo da elevação do fundo da cava (cota 990) com modelo de fluxo 

calibrado. 

Importante ressaltar que o estudo de caso realizado, apesar de utilizar como base 

o banco de dados disponível da cava da Mina do Tamanduá, trata-se de um estudo 

meramente acadêmico, que visa a obtenção de avaliações a respeito dos efeitos da tensão 

in situ na região do Quadrilátero Ferrífero Brasileiro relacionados com as deformações 

medidas em campo no estudo de caso pelos instrumentos instalados, assim como a 

realização de estudos sobre a metodologia de análise, não havendo a pretensão de 

representar o comportamento real da obra em pauta, ou a realização de estudos relativos 

a verificação de sua estabilidade. Desta forma, como não se trata efetivamente de uma 

análise referente à cava da Mina do Tamanduá, todas a análises decorridas em seguida 

serão referenciadas com o nome de Cava X (nome hipotético).  

Dentre as seções disponíveis, foi escolhida a Seção 2, pelo fato de ser a seção mais 

crítica (de maior altura entre as seções existentes). A Figura 3.41 apresenta a locação da 

Seção 2.  
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Figura 3.41 – Locação da seção escolhida (Seção 2) da Cava X. 

 

A Figura 3.42 apresenta a localização dos instrumentos utilizados na calibração 

dos modelos de tensão versus deformação da Cava X. 
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Figura 3.42 – Mapa de localização dos instrumentos utilizados na calibração dos 

modelos de tensão x deformação da Cava X. 

 

Inicialmente, a partir destes dados foram realizadas análises numéricas 

bidimensionais do tipo tensão-deformação calibradas com as deformações medidas em 

campo pelos instrumentos (retroanálise). Nestas retroanálises, foram realizadas variações 

paramétricas do índice k, demonstrando como a sua variação altera os parâmetros de 

resistência residuais dos maciços rochosos. Os parâmetros de pico dos materiais foram 

obtidos a partir de ensaios realizados e disponíveis no banco de dados do talude estudado, 

e os valores das deformações utilizadas nas análises foram as medidas em campo pelos 

instrumentos. Para esta análise paramétrica do índice k, foi escolhido a faixa mais 

provável deste índice na região, considerando a sua variação entre os valores 0,5 a 2,0.  

Nas análises realizadas pela TetraTech Coffey (2017) para a calibração dos 

modelos, o único parâmetro que teve como premissa a adoção de um valor fixo foi o 

índice k. Conforme citado anteriormente, na região do Quadrilátero Ferrífero Brasileiro é 

muito difícil determinar as tensões in situ, seja pela dificuldade em encontrar grandes 

trechos de rochas sã para a realização dos ensaios, ou pela anisotropia dos materiais. 

Assim, este estudo da TetraTech Coffey adotou como premissa que o valor mais 

representativo seria de k igual 1,5.  
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Como o relatório da TetraTech Coffey (2017) apresenta as análises do tipo tensão-

deformação já calibradas com as deformações medidas em campo, adotando o índice k = 

1,5; no presente estudo foram realizadas análises paramétricas do tipo tensão-deformação 

calibradas com as deformações medidas em campo, porém com os outros valores 

próximos do índice k que não tinham sidos analisados - os valores k = 0,5; k = 1,0 e k = 

2,0. 

Após uma análise das medidas de deslocamentos realizadas pelos instrumentos 

disponíveis, foi decidida a utilização da calibração do modelo considerando apenas os 

dados oriundos do monitoramento por prismas. Esta ação foi tomada devido ao fato de as 

leituras dos extensômetros apresentarem vários problemas de leituras, além de serem 

rasos na maioria das vezes, não permitindo uma informação confiável. 

A Figura 3.43 apresenta as curvas de calibração dos deslocamentos totais, 

verticais e horizontais da Seção 2 (escolhida), com base no monitoramento por prismas 

durante o período de janeiro de 2014 a agosto de 2016. 

 

 

Figura 3.43 - Curva de calibração dos deslocamentos horizontais, verticais e totais da 

Seção 2 com base no monitoramento por prismas durante o período de janeiro de 2014 a 

agosto de 2016. 

 

Para este estudo de caso, que apresenta a realização de uma análise de 

sensibilidade do índice k (com variação entre k = 0,5 a k = 2,0), a calibração dos modelos 

foi considerada concluída quando os parâmetros geomecânicos pós-pico utilizados para 

os maciços rochosos, fizeram com que os modelos criados correspondessem, de forma 

razoável, ao comportamento e aos valores de deslocamentos absolutos medidos em 

campo, apresentados na forma de curvas de calibração dos instrumentos disponíveis 
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(prismas, satélite e extensômetros de fios). Na tentativa de ajuste destes parâmetros foram 

adotados os seguintes critérios: 

• Ordem de calibração adotada da Seção 2 da Cava X: k = 0,5; k = 1,0 e k = 2,0; 

• Foram mantidos os parâmetros geomecânicos de pico e o índice k constante para 

todos os litotipos; 

• Foram variados os parâmetros de pós-pico na seguinte ordem: Ângulo de atrito 

efetivo residual (Ø’r), coesão efetiva residual (c’ r) e dilatância; 

• Os ensaios realizados para a obtenção dos parâmetros de resistência foram realizados 

com os corpos de prova nas posições 0⁰/45⁰/90⁰ em função da anisotropia, variando 

de acordo com cada amostra. Os valores apresentados foram obtidos através da média 

isotrópica de todos os ensaios por bloco, desconsiderando os valores discrepantes; 

• Calibração dos modelos computacionais (retroanálise) com os deslocamentos 

absolutos obtidos pelo monitoramento (prismas e satélites) durante o período de 

janeiro de 2014 a agosto de 2016; 

• Análise e intepretação dos modelos de tensão versus deformação calibrados para a 

geometria da Cava X. 

Para as análises de tensão versus deformação 2D foi utilizado o programa 

computacional Phase2 versão 6.0, considerando a representação do modelo por estágios. 

A escolha desta versão do software Phase2 teve como objetivo permitir a comparação das 

modelagens realizadas com as análises tensão-deformação anteriormente realizadas pela 

Tetra Tech Coffey. Como ferramenta computacional, foi utilizado um notebook DELL 

com processador Pentium (R) Dual-Core CPU T4400 @ 2,20GHz, com memória RAM 

de 4,00 GB. 

As análises foram consideradas em termos de tensões efetivas com fluxo de água 

subterrânea acoplado. O estado de tensões inicial empregados nos modelos foi o 

gravitacional, que considera a superfície do terreno de cada modelo. As tensões 

horizontais bloqueadas para dentro e fora do plano foram adotadas com valor igual a zero, 

e o índice k adotado como valores de 0,5; 1,0 e 2,0 (conforme sinalizado anteriormente). 

As análises associadas ao modo de falha instabilização do talude da Cava X foram 

realizadas para os seguintes estágios de escavação em cada seção: 

• Estágio 1 – Topografia Inicial: Geometria e nível de água estimadas em função da 

topografia primitiva; 
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• Estágio 2 – Topografia ano 1998: Geometria da cava no ano de 1998 e nível de água 

estimada em função da topografia; na posição indicada pelos registros de 

monitoramento de 2014 e modelo de fluxo calibrado com os níveis piezométricos 

dos instrumentos; 

• Estágio 3 – Topografia ano 2014: Geometria da cava no ano de 2014 (janeiro de 

2014) e nível de água com base na posição indicada pelos registros de monitoramento 

de 2014 e modelo de fluxo calibrado com os níveis piezométricos dos instrumentos; 

• Estágio 4 – Topografia ano 2016: Geometria da cava no ano de 2016 e nível de água 

com base na posição indicada pelos registros de monitoramento de 2016 e modelo de 

fluxo calibrado com os níveis piezométricos dos instrumentos. 

• Estágio 5 – Topografia da Cava Final: Geometria da cava final (proposta em 2014), 

com nível de água na porção superior do talude correspondente aos registros 

piezométricos atuais e na porção inferior estando 10 m abaixo da elevação de fundo 

da cava em modelo de fluxo calibrado. 

As análises foram realizadas em quatro estágios, considerando deformações 

planares, com solução do tipo eliminação Gaussiana. O número máximo adotado foi de 

500 de iterações, com tolerância de 0,0017. Para a análise do nível de água, também foi 

adotado o número máximo de 500 iterações, com tolerância de 8,7e-005. Os tempos 

médios de processamento para cada modelo gerado foi entre cinco a vinte horas. 

A malha adotada foi de seis nós, e condição de contorno com restrição horizontal 

nas laterais, e restrição vertical na face inferior do modelo. Para a topografia do terreno 

natural, a malha gerada possui 38587 nós e 19056 elementos. Para a topografia do ano de 

1998, a malha gerada possui 37982 nós e 18745 elementos. Para a topografia do ano de 

2014, a malha gerada possui 31086 nós e 15255 elementos.  Para a topografia do ano 

2016, a malha gerada possui 27991 nós e 13736 elementos.   

A Figura 3.44 apresenta um corte 2D do modelo utilizado e os maciços rochosos 

presentes na seção, com as topografias do terreno natural, do ano de 1998, do ano de 2014 

e do ano de 2016. A Figura 3.45 apresenta a malha utilizada no modelo. A Tabela 3.11 

apresenta os parâmetros geotécnicos originais, utilizados nas análises realizadas.  
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Figura 3.44 - Corte 2D apresentando o modelo utilizado e os maciços rochosos 

presentes na seção, com as topografias do terreno natural, do ano de 1998, de 2014 e de 

2016. 

 

 
Figura 3.45 - Malha utilizada no modelo. 
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Tabela 3.11 – Parâmetros geotécnicos originais, utilizados nas análises paramétricas. 
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Na realização das análises do tipo tensão versus deformação foram consideradas 

as seguintes informações: os níveis piezométricos, os parâmetros de resistência de pico, 

e os parâmetros de deformabilidade da seção crítica. Os respectivos aspectos da avaliação 

são apresentados a seguir.  

Na campanha de ensaios realizados pela Geocontrole em 2017 (TetraTech Coffey, 

2017) não foram realizados ensaios de compressão uniaxial (UCS) e de tração para os 

maciços rochosos friáveis. No entanto, esses parâmetros foram calculados de forma 

indireta ou relações matemáticas com base nos parâmetros médios de coesão efetiva (c’) 

e ângulo de atrito efetivo (Ø’) das rochas friáveis.  

O cálculo para resistência a compressão uniaxial utilizada foi obtido através da 

equação de Mohr-Coulomb (Goodman, 1989): 

 

𝜎′𝑐 =
2𝑐′ 𝑐𝑜𝑠 ∅′

1 − 𝑠𝑖𝑛 ∅′
 

(Equação 3.2) 

 

Para os casos que não havia resultados de ensaios, a resistência a tração foi 

definida como 10% da resistência a compressão uniaxial, conforme sugerido por 

Goodman (1989). Os resultados obtidos para essa estimativa encontram-se na Tabela 

3.12.  

 

Tabela 3.12 - Estimativa dos valores de resistência a compressão uniaxial e 

resistência a tração. Fonte: Tetra Tech Coffey (2017). 
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Com base nos ensaios de rochas intactas realizados pela Geocontrole (2017), o 

módulo de Elasticidade estático das rochas intactas (Ei) e coeficiente de Poisson (ν) foram 

obtidos através dos ensaios de resistência a compressão uniaxial. Na Tabela 3.13, 

encontram-se os resultados referentes ao Ei e ν dos ensaios de UCS. Foram considerados 

somente os módulos de elasticidade obtidos pela Geocontrole em 2016 (TetraTech 

Coffey, 2017) através da reta secante à curva tensão x deformação do ensaio UCS, os 

demais métodos não foram considerados.  

  

Tabela 3.13 - Resumo estatístico dos parâmetros de elasticidade e coeficiente de 

Poisson determinados a partir dos ensaios de resistência a compressão uniaxial realizado 

pela Geocontrole (2016). Fonte: Tetra Tech Coffey (2017). 

 

 

Para a determinação do módulo de Elasticidade para maciços rochosos (𝐸𝑚) foram 

utilizadas as relações mais recentes estabelecidas por Hoek & Diederichs (2006), 

baseados em dados provenientes de um grande número de  determinações in situ. Esses 

autores propuseram uma equação simplificada (ESHD – Equação Simplificada de Hoek 

& Diederichs): 

 

 
𝐸𝑚(𝑀𝑃𝑎) = 100000 (

1 − 𝐷 2⁄

1 + 𝑒 (
75+25𝐷−𝐺𝑆𝐼

11
)
)  

 

(Equação 3.3) 
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E a equação levando em consideração o módulo de elasticidade da rocha intacta 

(𝐸𝑖): 

 

 
𝐸𝑚 = 𝐸𝑖 (0,02 +

1 − 𝐷 2⁄

1 + 𝑒  (
60+15𝐷−𝐺𝑆𝐼

11
)
)  

(Equação 3.4) 

 

Não foram realizados ensaios de UCS para a determinação do 𝐸𝑖 e os valores de 

obtidos de coeficiente de Poisson nos ensaios realizados pela Geocontrole (2016) não 

foram representativos para este tipo de maciço, sendo maiores que os utilizados nos 

trabalhos anteriores.  

No caso dos coeficientes de Poisson dos maciços rochosos, os valores foram 

baseados em relatórios internos do banco de dados da empresa, e em Figueiredo e Costa 

(2005) – ver Tabela 3.14. 

 

Tabela 3.14 - Resumo dos módulos de elasticidade do maciço rochoso através 

equação completa segundo Hoek & Diederichs (2006) usando 𝐸𝑖  da Tabela 4.2 e D = 0. 

Modificado de Tetra Tech Coffey (2017). 

 

Nota 1- como premissa adotou-se o valor obtido nos ensaios, pois o valor obtido pelo 

método de Hoek & Diederichs (2006) apresentou valor muito baixo e incoerente com o 

comportamento do maciço. 

Nota 2 – Valor obtido de relatório interno do banco de dados da empresa.  

Nota 3 – Valor estimado com base no comportamento similar de outros litotipos. 
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A Tabela 3.15 apresenta os valores dos módulos de elasticidades utilizando a 

(Equação 3.3 e coeficientes de Poisson estimados dos respectivos maciços rochosos 

friáveis. 

 

Tabela 3.15 - Resumo estatístico do Módulo de Elasticidade (𝐸𝑚) obtido pela 

(Equação 3.3 com D = 0 (Hoek & Diederichs, 2006) e coeficiente de Poisson (𝑣) das 

Rochas Friáveis. Modificado de Tetra Tech Coffey (2017). 

 

Nota 1 – Valor obtido de relatório interno do banco de dados da empresa. 

Nota 2 – Valor obtido do trabalho de Peluci & Costa (2005). 

Nota 3 - Valor estimado com base no comportamento similar de outros litotipos. 

 

Os níveis de água, utilizados nas análises de tensão versus deformação, 

correspondem aos valores de máximas leituras registradas pelos instrumentos em seus 

respectivos anos. Na falta de tal informação, nos Estágios 1 e 2 foram estimados os níveis 

piezométricos com base na topografia e experiência.  

Com relação ao comportamento pós-pico ou residual esperado, cada maciço 

rochoso foi classificado e tratado de acordo com as suas características e classe 

geomecânica.  

De acordo com Hoek (2001), para determinar a ruptura progressiva de maciços 

rochosos através de modelos numéricos, torna-se fundamental a estimativa das 

características pós-pico ou residuais do maciço. No momento em que os modelos atingem 
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o critério de ruptura, os critérios de plastificação e as análises passam a ser regidas pela 

Teoria da Plasticidade. A Figura 3.46 apresenta os comportamentos pós-pico dos maciços 

rochosos com suas respectivas curvas de tensão-deformação. 

 

 

Figura 3.46 - Possíveis comportamentos pós-ruptura de maciços rochosos. 

Modificado de Crowder & Bawden (2004). 

 

Nesta linha de raciocínio, o parâmetro residual do critério de Hoek & Brown 𝑚𝑟, 

pode variar entre 0 <  𝑚𝑟 ≤ 𝑚𝑏;  o parâmetro 𝑠𝑟  pode variar entre 0 <  𝑠𝑟 ≤ 𝑠 ; e a 

dilatância pode variar de 0 <  𝑑𝑖𝑙 ≤  𝑚𝑏. 

No caso dos parâmetros residuais, estes não possuem uma metodologia bem 

estabelecida para a sua estimativa; no entanto, autores como Hoek & Brown (1997), Hoek 

(2001, 2007) e Crowder et al (2006), baseados em suas experiências com análises 

numéricas de diversos problemas aplicados, inicialmente sugerem: 

 

- Maciços rochosos com 70 < GSI < 90: 

 

Para maciços rochosos com qualidade muito boa (70 < GSI < 90), a análise de 

fragmentação da rocha intacta ao redor de escavações com grandes dimensões, sugere 

que o maciço se comporte como elástico-frágil, conforme esquematizado na Figura 3.47. 

Quando a resistência do maciço rochoso é excedida, as propriedades da rocha tendem a 

mudar de forma brusca para parâmetros residuais, perdendo praticamente quase toda a 

sua resistência. Este comportamento está associado com uma significativa dilatância do 
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material. Como exemplo, podemos citar os granitos maciços, os quartzitos ou as 

formações ferríferas bandadas competentes (não presentes no estudo de caso em questão). 

 

Os valores dos parâmetros de resistência residual propostos por Hoek (2001) para 

maciços com comportamento elástico-frágil são: 

 

𝑐𝑟
′ = 0 e Ø′ = 38° 

 

Já Crowder & Bawden (2004) sugerem:  

 

𝑠𝑟 = 0, 𝑚𝑟 = 1 

 

 

Figura 3.47 - Comportamento típico de maciço rochoso com qualidade muito 

boa. 

 

- Maciços rochosos com 40 < GSI < 65  

 

De acordo com Hoek (2001) e Cai et al. (2007), no caso de maciços rochosos com 

qualidade mediana, é razoável assumir que as características pós-pico podem ser 

estimadas através de uma redução no valor de GSI, de modo a corresponder às 

características do maciço rochoso rompido. 
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A redução da resistência do valor in situ para o estado rompido, corresponde ao 

comportamento de amolecimento ilustrado na Figura 3.48. Nesta figura, assume-se que 

as deformações residuais ocorrem em um nível constante de tensão, definido pela 

resistência à compressão residual do maciço rochoso rompido. Segundo Hoek (2001), a 

validade dessa consideração é incerta. 

No estudo de caso em questão, podemos considerar com estas características os 

maciços rochosos IC, IM, QT, H-GSI 40, H-GSI 50 e H-GSI 60. 

Crowder & Bawden (2004), sugerem os seguintes valores de parâmetros residuais: 

 

Para maciços rochosos com 50 < GSI < 65 

−𝑠𝑟 = 0, 𝑚𝑟 = 15, e dilatância = 0.3(𝑚𝑟) 

 

Para maciços rochosos com 40 < GSI < 50 

−𝑠𝑟 = 0, 𝑚𝑟 = 0.5(𝑚𝑏) e dilatância pequena 

 

 

Figura 3.48 - Comportamento típico de maciço rochoso com qualidade mediana. 

 

- Maciços rochosos com GSI < 30  

 

Segundo Hoek (2001), as análises de ruptura progressiva na vizinhança de 

aberturas em maciços rochosos com qualidade muito pobre (GSI < 30) sugerem que as 

características pós-ruptura são adequadamente representadas pelo comportamento 



 

164 

 

perfeitamente plástico. Isto significa que a deformação prossegue indefinidamente para 

um nível constante de tensão e que não há variação de volume associada com a evolução 

da ruptura. Este tipo de comportamento é ilustrado na Figura 3.49. 

 

 

Figura 3.49 - Comportamento típico de maciço rochoso com qualidade muito 

pobre. 

 

No trabalho de Crowder & Bawden (2004) são sugeridos os seguintes valores: 

 

𝑠𝑟 = 𝑠, 𝑚𝑟 = 𝑚𝑏, e dilatância = 0 

 

Cai et al. (2007) propuseram que o ajuste do valor do GSI de pico para o GSI𝑟 

residual seja baseado em dois principais fatores de controle do sistema GSI: volume dos 

blocos residuais (𝑉𝑏
𝑟)  e fator de condição das juntas residuais ( 𝐽𝑐

𝑟 ). Os autores 

demonstram que as estimativas de resistência residual calculadas usando o valor de GSI𝑟 

têm uma boa concordância com teses de campo e dados de retroanálise. 

Para estimativas rápidas, quando o GSI de pico é conhecido, Cai et al. (2007) 

propõem: 

 

 𝐺𝑆𝐼𝑟 = 𝐺𝑆𝐼 × 𝑒−0,0134𝐺𝑆𝐼  

(Equação 3.5) 

 



 

165 

 

Cai et al. (2007) observaram que essa relação empírica pode subestimar os valores 

de GSI𝑟  para maciços rochosos de baixa qualidade (GSI < 40) e superestimar o 𝐺𝑆𝐼𝑟   para 

maciços de qualidade muito boa (GSI > 80). 

Após a obtenção do valor reduzido de 𝐺𝑆𝐼𝑟 , os parâmetros de resistência de Hoek-

Brown residuais podem ser calculados através das equações do critério de Hoek-Brown 

generalizado substituindo-se as denominações de parâmetros de pico por residuais, 

assumindo que os valores de  𝜎𝑐𝑖 e 𝑚𝑖 não mudam, e que 𝐷 = 0. 

No estudo de caso em questão, podemos considerar com estas características os 

maciços rochosos IF, IGO, IMN, VU, INF, FS e FD. 

Devido às incertezas dos parâmetros residuais, o modelo de tensão x deformação 

foi calibrado com os deslocamentos medidos em campo através do monitoramento por 

prismas e satélite. Caso não tenham verossimilhança com as medidas de campo, os 

parâmetros residuais serão reajustados até que os deslocamentos do modelo se tornem 

próximos aos medidos in situ. 

A metodologia de ajuste resultou na realização em dezenas de modelos e de 

resultados. Para facilitar o entendimento e a interpretação dos resultados, são 

apresentados somente as respostas dos modelos computacionais mais relevantes. Os 

resultados obtidos para a calibração da Seção 2 da Cava X, são apresentados a seguir. 

 

1) Variação paramétrica: k = 0,5  

Resultado: não convergiu 

 

A análise paramétrica dos parâmetros residuais para os deslocamentos horizontal, 

total e vertical considerando k = 0,5; não obteve convergência. Foram realizados 23 

modelos na tentativa de calibração, de modo que o modelo que mais se aproximou da 

curva de calibração das leituras realizadas nos prismas em campo foi o modelo R7, na 

Figura 3.50 a Figura 3.52 (referente aos deslocamentos horizontais, totais e verticais, 

respectivamente).  
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X Y Distância (m) Deslocamento Horizontal (m) 

1017.374 1415.159265 0 0.046599833 

1124.459 1417.332966 107.1076004 0.051704337 

1169.656 1404.319883 154.1406895 0.050256605 

1217.534 1382.543782 206.7378991 0.04659 

1287.46 1358.283526 280.7527956 0.116682063 

1334.774 1338.548175 332.0179857 0.1716 

1423.909 1299.670596 429.2627572 0.2118 

1431.849 1300.231514 437.2218859 0.2112 

1447.823 1289.395598 456.524697 0.2167688 

1496.754 1261.266073 512.9650851 0.2662 

1513.273 1250.333163 532.7740528 0.258053277 

1549.288 1232.972235 572.7549272 0.268088144 

1568.469 1221.844 594.9306918 0.252570176 

1593.948 1199.963632 628.5152197 0.2279 

1625.062 1175.496789 668.0972564 0.185037056 

1643.367 1161.905133 690.8963845 0.135078164 

1668.408 1141.175 723.4045851 0.128154722 

1696.223 1121.050089 757.736286 0.105882104 

1852.726 1049.799372 929.6956362 0.21394 
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Figura 3.50 – Resultados de calibração dos deslocamentos horizontais da Seção 2 da 

Cava X considerando k = 0,5. 
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X Y Distância (m) Deslocamento Total (m) 

1017.374 1415.159265 0 0.058794308 

1124.459 1417.332966 107.1076004 0.064756108 

1169.656 1404.319883 154.1406895 0.065912777 

1217.534 1382.543782 206.7378991 0.065465321 

1287.46 1358.283526 280.7527956 0.149789511 

1334.774 1338.548175 332.0179857 0.211713391 

1423.909 1299.670596 429.2627572 0.260406394 

1431.849 1300.231514 437.2218859 0.258354176 

1447.823 1289.395598 456.524697 0.257193714 

1496.754 1261.266073 512.9650851 0.277151618 

1513.273 1250.333163 532.7740528 0.27007152 

1549.288 1232.972235 572.7549272 0.275734927 

1568.469 1221.844 594.9306918 0.268247622 

1593.948 1199.963632 628.5152197 0.236411881 

1625.062 1175.496789 668.0972564 0.186065901 

1643.367 1161.905133 690.8963845 0.135663792 

1668.408 1141.175 723.4045851 0.128707448 

1696.223 1121.050089 757.736286 0.108555591 

1852.726 1049.799372 929.6956362 0.248724312 
 

 

 
Figura 3.51 – Resultados de calibração dos deslocamentos totais da Seção 2 da Cava X 

considerando k = 0,5. 
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X Y Distância (m) Deslocamento Vertical (m) 

1017.374 1415.159265 0 -0.03584999 

1124.459 1417.332966 107.1076004 -0.038987227 

1169.656 1404.319883 154.1406895 -0.042646977 

1217.534 1382.543782 206.7378991 -0.04599 

1287.46 1358.283526 280.7527956 -0.09392408 

1334.774 1338.548175 332.0179857 -0.124 

1423.909 1299.670596 429.2627572 -0.1515 

1431.849 1300.231514 437.2218859 -0.1488 

1447.823 1289.395598 456.524697 -0.138417901 

1496.754 1261.266073 512.9650851 -0.07714 

1513.273 1250.333163 532.7740528 -0.079668851 

1549.288 1232.972235 572.7549272 -0.064478817 

1568.469 1221.844 594.9306918 -0.090360317 

1593.948 1199.963632 628.5152197 -0.06286403 

1625.062 1175.496789 668.0972564 -0.019519325 

1643.367 1161.905133 690.8963845 0.012591831 

1668.408 1141.175 723.4045851 0.011915294 

1696.223 1121.050089 757.736286 0.023943605 

1852.726 1049.799372 929.6956362 0.12686 
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Figura 3.52 – Resultados de calibração dos deslocamentos verticais da Seção 2 da Cava 

X considerando k = 0,5. 

 

Os deslocamentos horizontais encontrados foram bastante próximos à curva de 

calibração dos prismas de campo para os maciços rochosos IL, I-GSI 45, INF, H-GSI 40 

e IMN; e um pouco mais distantes para o maciço rochoso H-GSI 50. A seção da análise 

tensão-deformação realizada indicou o maior deslocamento horizontal na parte central do 

talude. Já os deslocamentos totais, foram bastante próximos à curva de calibração dos 

prismas de campo para os maciços rochosos I-GSI 45, INF, H-GSI 40 e IMN; e um pouco 

mais distantes para os maciços rochosos IL e H-GSI 50.  A seção da análise tensão-

deformação realizada indicou o maior deslocamento total na parte central do talude. Com 

relação aos deslocamentos verticais, estes foram bastante próximos à curva de calibração 

dos prismas de campo para os maciços rochosos I-GSI 50, INF, H-GSI 40 e IMN; e um 

pouco mais distantes para os maciços rochosos IL e H-GSI 45. A seção da análise tensão-

deformação realizada indicou o maior deslocamento vertical na parte superior e no pé do 

talude. 

Com relação à flutuação dos parâmeros residuais dos maciços rochosos durante a 

tentativa de calibração para k = 0,5 (Tabela 3.17), os parâmetros dos litotipos H-GSI 50, 

I-GSI 45 e IL foram reduzidos. No litotipo IN / VU os parâmetros foram aumentados para 

tentar se atingir a calibração, e para os litotipos H-GSI 40 e IMN / IAL houve variações 

diversas para a coesão, ângulo de atrito e dilatância. 
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Pela Figura 3.53 é possível observar a presença de deformações cisalhantes na 

interrampa superior. Os vetores deslocamentos indicam maiores deslocamentos totais na 

face do talude e nos contatos das rochas intrusivas e / ou vulcânicas, se estendendo a 

materiais circunvizinhos (Figura 3.54). 

 

 

 
Figura 3.53 – Apresentação das máximas deformações cisalhantes da Seção 2 da Cava 

X considerando k = 0,5. 

 

 

Figura 3.54 – Apresentação dos vetores de deslocamentos totais da Seção 2 da Cava X 

considerando k = 0,5. 

 

2) Variação paramétrica: k = 1,0  

Resultado: convergiu 

 

A análise paramétrica dos parâmetros residuais para os deslocamentos horizontal, 

total e vertical considerando k = 1,0; obtiveram convergência. Foram realizados 21 

modelos na tentativa de calibração, de modo que o modelo que mais se aproximou da 
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curva de calibração das leituras realizadas nos prismas em campo foi o modelo R12, 

apresentados na Figura 3.55 a Figura 3.57 (para os modelos horizontais, totais e verticais; 

respectivamente) 

 

 
 

X Y Distância (m) Deslocamento Horizontal (m) 

1017.374 1415.159265 0 0 

1124.459 1417.332966 107.1076004 0 

1169.656 1404.319883 154.1406895 0.094957284 

1217.534 1382.543782 206.7378991 0 

1287.46 1358.283526 280.7527956 0 

1334.774 1338.548175 332.0179857 0 

1423.909 1299.670596 429.2627572 0 

1431.849 1300.231514 437.2218859 0 

1447.823 1289.395598 456.524697 0 

1496.754 1261.266073 512.9650851 0.2661 

1513.273 1250.333163 532.7740528 0 

1549.288 1232.972235 572.7549272 0.275031884 

1568.469 1221.844 594.9306918 0 

1593.948 1199.963632 628.5152197 0 

1625.062 1175.496789 668.0972564 0 

1643.367 1161.905133 690.8963845 0 

1668.408 1141.175 723.4045851 0 

1696.223 1121.050089 757.736286 0 

1852.726 1049.799372 929.6956362 0 
 



 

173 

 

 
Figura 3.55 – Resultados de calibração dos deslocamentos horizontais da Seção 2 da 

Cava X considerando k = 1,0. 
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X Y Distância (m) Deslocamento Total (m) 

1017.374 1415.159265 0 0.081152357 

1124.459 1417.332966 107.1076004 0.095699419 

1169.656 1404.319883 154.1406895 0.102559786 

1217.534 1382.543782 206.7378991 0.102894425 

1287.46 1358.283526 280.7527956 0.127969537 

1334.774 1338.548175 332.0179857 0.198875765 

1423.909 1299.670596 429.2627572 0.255432294 

1431.849 1300.231514 437.2218859 0.255321474 

1447.823 1289.395598 456.524697 0.253539325 

1496.754 1261.266073 512.9650851 0.272833406 

1513.273 1250.333163 532.7740528 0.270010373 

1549.288 1232.972235 572.7549272 0.282229772 

1568.469 1221.844 594.9306918 0.275942732 

1593.948 1199.963632 628.5152197 0.258069708 

1625.062 1175.496789 668.0972564 0.227139585 

1643.367 1161.905133 690.8963845 0.1968958 

1668.408 1141.175 723.4045851 0.201607787 

1696.223 1121.050089 757.736286 0.19774757 

1852.726 1049.799372 929.6956362 0.645220801 
 
    

    

 

 

Figura 3.56 – Resultados de calibração dos deslocamentos totais da Seção 2 da Cava X 

considerando k = 1,0. 
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X Y Distância (m) Deslocamento Vertical (m) 

1017.374 1415.159265 0 -0.042723853 

1124.459 1417.332966 107.1076004 -0.045576879 

1169.656 1404.319883 154.1406895 -0.038750658 

1217.534 1382.543782 206.7378991 -0.013909 

1287.46 1358.283526 280.7527956 -0.03215267 

1334.774 1338.548175 332.0179857 -0.0631 

1423.909 1299.670596 429.2627572 -0.120356 

1431.849 1300.231514 437.2218859 -0.120495 

1447.823 1289.395598 456.524697 -0.112615484 

1496.754 1261.266073 512.9650851 -0.06024 

1513.273 1250.333163 532.7740528 -0.06204793 

1549.288 1232.972235 572.7549272 -0.063327011 

1568.469 1221.844 594.9306918 -0.085410773 

1593.948 1199.963632 628.5152197 -0.073580127 

1625.062 1175.496789 668.0972564 -0.025576693 

1643.367 1161.905133 690.8963845 -0.008316345 

1668.408 1141.175 723.4045851 -0.014924172 

1696.223 1121.050089 757.736286 -0.00433592 

1852.726 1049.799372 929.6956362 0.4563 
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Figura 3.57 – Resultados de calibração dos deslocamentos verticais da Seção 2 da Cava 

X considerando k = 1,0. 

 

Os deslocamentos horizontais encontrados foram bastante próximos à curva de 

calibração dos prismas de campo para os maciços rochosos IL, I-GSI 45, INF, H-GSI 40 

e IMN; e próximo para o maciço rochoso H-GSI 50.  A seção da análise tensão-

deformação realizada indicou um deslocamento horizontal constante em todo o talude. Já 

os deslocamentos totais encontrados foram também bastante próximos à curva de 

calibração dos prismas de campo para os maciços rochosos I-GSI 45, INF, H-GSI 40 e 

IMN; próximo para o maciço rochoso H-GSI 50, e um pouco mais distante para o maciço 

rochoso IL. A seção da análise tensão-deformação realizada indicou o maior 

deslocamento total na parte central e no pé do talude. Com relação aos deslocamentos 

verticais encontrados, estes bastante próximos à curva de calibração dos prismas de 

campo para os maciços rochosos H-GSI 40 e IMN; próximo para o maciço rochoso INF, 

e um pouco mais distante para os maciços rochosos IL e I-GSI 45. A seção da análise 

tensão-deformação realizada indicou o maior deslocamento vertical no pé do talude. 

Com relação à flutuação dos parâmeros residuais dos maciços rochosos durante a 

tentativa de calibração para k = 1,0 (Tabela 3.18), os parâmetros dos litotipos H-GSI 50, 

I-GSI 45 e IL foram reduzidos. Para os litotipos IN / VU, H-GSI 40 e IMN / IAL houve 

variações diversas para a coesão, ângulo de atrito e dilatância. 

Pela Figura 3.58 observa-se a presença de deformações cisalhantes na interrampa 

superior, e concentradas no pé do talude, o que poderia indicar a presença de trincas de 
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tração em uma zona de alívio de tensões. Os vetores deslocamentos indicam maiores 

deslocamentos na face do talude e nos contatos das rochas intrusivas e / ou vulcânicas, se 

estendendo a materiais circunvizinhos (Figura 3.59). 

 

 

 
Figura 3.58 – Apresentação das máximas deformações cisalhantes da Seção 2 da Cava 

X considerando k = 1,0. 

 

 

 
Figura 3.59 – Apresentação dos vetores de deslocamentos totais da Seção 2 da Cava X 

considerando k = 1,0. 

 

3) Variação paramétrica: k = 2,0  

Resultado: não há calibração. Modelo R5 possui o melhor ajuste, porém os 

parâmetros não são coerentes (atrito residual acima do atrito de pico). 

 

A análise paramétrica dos parâmetros residuais para os deslocamentos horizontal, 

total e vertical considerando k = 2,0; não obtiveram calibração. Foram realizados 

dezessete modelos na tentativa de calibração, de modo que o modelo que mais se 
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aproximou da curva de calibração das leituras realizadas nos prismas em campo foi o 

modelo R5, na Figura 3.60 a Figura 3.62 (referentes aos deslocamentos horizontais, totais 

e verticais; respectivamente). No entanto, os parâmetros encontrados não foram coerentes 

(ângulo de atrito residual com valor superior ao do ângulo de atrito de pico).  

 

 
 

X Y Distância (m) Deslocamento Horizontal (m) 

1017.374 1415.159265 0 0.110884124 

1124.459 1417.332966 107.1076004 0.138856626 

1169.656 1404.319883 154.1406895 0.1474 

1217.534 1382.543782 206.7378991 0.1466 

1287.46 1358.283526 280.7527956 0.159188206 

1334.774 1338.548175 332.0179857 0.2121 

1423.909 1299.670596 429.2627572 0.2501 

1431.849 1300.231514 437.2218859 0.2533 

1447.823 1289.395598 456.524697 0.255910999 

1496.754 1261.266073 512.9650851 0.2855 

1513.273 1250.333163 532.7740528 0.281892213 

1549.288 1232.972235 572.7549272 0.30915539 

1568.469 1221.844 594.9306918 0.300993043 

1593.948 1199.963632 628.5152197 0.300553826 

1625.062 1175.496789 668.0972564 0.296294317 

1643.367 1161.905133 690.8963845 0.288480282 

1668.408 1141.175 723.4045851 0.308079206 

1696.223 1121.050089 757.736286 0.327056318 

1852.726 1049.799372 929.6956362 0.68867 
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Figura 3.60 – Resultados de calibração dos deslocamentos horizontais da Seção 

2 da Cava X considerando k = 2,0. 
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X Y Distância (m) Deslocamento Total (m) 

1017.37 1415.16 0 0.117932 

1124.46 1417.33 107.108 0.150807 

1169.66 1404.32 154.141 0.156234 

1217.53 1382.54 206.738 0.154072 

1287.46 1358.28 280.753 0.162871 

1334.77 1338.55 332.018 0.219726 

1423.91 1299.67 429.263 0.268506 

1431.85 1300.23 437.222 0.272626 

1447.82 1289.4 456.525 0.272959 

1496.75 1261.27 512.965 0.292285 

1513.27 1250.33 532.774 0.289501 

1549.29 1232.97 572.755 0.313392 

1568.47 1221.84 594.931 0.308108 

1593.95 1199.96 628.515 0.306018 

1625.06 1175.5 668.097 0.298607 

1643.37 1161.91 690.896 0.290697 

1668.41 1141.18 723.405 0.311632 

1696.22 1121.05 757.736 0.329543 

1852.73 1049.8 929.696 0.986328 
 

 

 
Figura 3.61 – Resultados de calibração dos deslocamentos totais da Seção 2 da Cava X 

considerando k = 2,0. 
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X Y Distância (m) Deslocamento Vertical (m) 

1017.374 1415.159265 0 -0.040158691 

1124.459 1417.332966 107.1076004 -0.058834222 

1169.656 1404.319883 154.1406895 -0.051791052 

1217.534 1382.543782 206.7378991 -0.047399 

1287.46 1358.283526 280.7527956 -0.034440361 

1334.774 1338.548175 332.0179857 -0.057386 

1423.909 1299.670596 429.2627572 -0.097702 

1431.849 1300.231514 437.2218859 -0.100816 

1447.823 1289.395598 456.524697 -0.094950809 

1496.754 1261.266073 512.9650851 -0.06261 

1513.273 1250.333163 532.7740528 -0.065938073 

1549.288 1232.972235 572.7549272 -0.051351393 

1568.469 1221.844 594.9306918 -0.065828702 

1593.948 1199.963632 628.5152197 -0.057563214 

1625.062 1175.496789 668.0972564 -0.037088631 

1643.367 1161.905133 690.8963845 -0.035825285 

1668.408 1141.175 723.4045851 -0.046920547 

1696.223 1121.050089 757.736286 -0.040406023 

1852.726 1049.799372 929.6956362 0.7061 
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Figura 3.62 – Resultados de calibração dos deslocamentos verticais da Seção 2 da Cava 

X considerando k = 2,0. 

 

Os deslocamentos horizontais encontrados foram bastante próximos à curva de 

calibração dos prismas de campo para os maciços rochosos H-GSI 45 e IL; e próximos 

para os maciços rochosos INF, INM, H-GSI 40 e H-GSI 50. Com relação aos 

deslocamentos totais encontrados, estes foram bastante próximos à curva de calibração 

dos prismas de campo para os maciços rochosos H-GSI 45, INF e H-GSI 40; próximos 

para os maciços rochosos INM e H-GSI 50, e um pouco mais distantes para o maciço 

rochoso IL. Já os deslocamentos verticais encontrados, foram bastante próximos à curva 

de calibração dos prismas de campo para os maciços rochosos H-GSI 50, INM e H-GSI 

40; próximos para o maciço rochoso INF, e um pouco mais distantes para os maciços 

rochosos IL e I-GSI 45. A seção de análise tensão-deformação, para os três tipos de 

deslocamentos, indicou os maiores deslocamentos no pé do talude.  

Com relação à flutuação dos parâmeros residuais dos maiços rochosos durante a 

tentativa de calibração para k = 2,0 (Tabela 3.19), para todas os litotipos houve variações 

diversas para a coesão, ângulo de atrito e dilatância. 

Pela Figura 3.63 pode se observar a presença de deformações cisalhantes 

concentradas no pé do talude, podendo indicar a presença de trincas de tração em uma 

zona de alívio de tensões. Os vetores deslocamentos indicam maiores deslocamentos na 
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face do talude e nos contatos das rochas intrusivas e / ou vulcânicas, se estendendo a 

materiais circunvizinhos (Figura 3.64). 

 

 

 
Figura 3.63 – Apresentação das máximas deformações cisalhantes da Seção 2 da Cava 

X considerando k = 2,0. 

 

 
Figura 3.64 – Apresentação dos vetores de deslocamentos totais da Seção 2 da Cava X 

considerando k = 2,0. 

 

4) Resumo dos parâmetros encontrados a partir da calibração dos modelos 

considerando a variação paramétrica do índice k 

 

A partir da calibração da Seção 2 com as deformações medidas em campo entre o 

período de janeiro de 2014 a agosto de 2016, são apresentados na Tabela 3.16 a Tabela 

3.18 os parâmetros pós-pico encontrados para cada valor do índice k (k = 0,5; k = 1,0; k 

= 1,5 e k = 2,0). 
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Tabela 3.16 - Resumo dos parâmetros geomecânicos finais utilizados na calibração da 

Seção 2 da Cava X, considerando k = 0,5. 

Parâmetro/ 

Modelo 

Índices 

físicos/Permeabilidad

e 

Parâmetros deformabilidade e 

de resistência de pico 

Parâmetros deformabilidade e 

de resistência residuais 

𝛾 

(kN/m3) 

K 

(m/s) 
𝐸𝑚 

(GPa) 
𝑣 

c’ 

(kPa) 
Ø’(°) 

𝐸𝑚 

PÓS 

PICO 

cr’ 

(kPa) 
Ø’r(°) 

Dilatânci

a (°) 

H-GSI 40 34 2x10-6 0,32 0,28 107 37 0,72 50 32 0 

H-GSI 50 35 1x10-5 9,34 0,32 145 42 2,54 20 30 5 

AT 30 1x10-5 0,02 0,35 20 26 0,02 10 15 0 

H-GSI 60(1) 35 1x10-5 6,12 0,32 
Mb:2,312 
s:0,00233 

a: 0,503 

1,18 
Mb:0,324 

s:0,0000157 

a: 0,527 

0 

I-GSI 

35/IGO 
28 2x10-6 2,57 0,25 67 38 0,88 8 32 0 

I-GSI 45 31 2x10-6 3,80 0,25 104 43 0,93 45 27 0 

IC(1) 31 1x10-6 4,45 0,25 

Mb:0,568 

s:0,00024 

a: 0,508 

2,95 

Mb:0,173 

s:0,0000161 

a: 0,531 

0 

CG 35 1x10-6 0,20 0,35 50 35 0,20 10 30 0 

INF/VU 23 1x10-7 1,97 0,25 30 32 0,82 25 22 10 

FD/FL 21 1x10-8 2,35 0,25 35 29 
Considerado elástico, pois está 

fora da área de análise. 

QT 27 4x10-6 3,80 0,25 36 41 
Considerado elástico, pois está 

fora da área de análise. 

IMN/ IAL 26 7x10-8 1,65 0,25 49 25 0,53 15 24 5 

IL 28 2x10-6 0,49 0,25 50 36 0,20 0 27 0 

INC 25 1x10-10 1,86 0,25 145 35 0,86 50 30 10 

Nota 1: Critério de resistência utilizado foi Hoek-Brown (2002). Para demais litotipos foram utilizados o critério de Mohr-Coulomb. 
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Tabela 3.17 - Resumo dos parâmetros geomecânicos finais utilizados na 

calibração da Seção 2 da Cava X, considerando k = 1,0. 

Parâmetro/ 

Modelo 

Índices 

físicos/Permeabilidad

e 

Parâmetros deformabilidade e 

de resistência de pico 

Parâmetros deformabilidade e 

de resistência residuais 

𝛾 

(kN/m3) 

K 

(m/s) 
𝐸𝑚 

(GPa) 
𝑣 

c’ 

(kPa) 
Ø’(°) 

𝐸𝑚 

PÓS 

PICO 

cr’ 

(kPa) 
Ø’r(°) 

Dilatânci

a (°) 

H-GSI 40 34 2x10-6 0,32 0,28 107 37 0,72 45 35 0 

H-GSI 50 35 1x10-5 9,34 0,32 145 42 2,54 20 30 5 

AT 30 1x10-5 0,02 0,35 20 26 0,02 10 15 0 

H-GSI 60(1) 35 1x10-5 6,12 0,32 
Mb:2,312 
s:0,00233 

a: 0,503 

1,18 
Mb:0,324 

s:0,0000157 

a: 0,527 

0 

I-GSI 

35/IGO 
28 2x10-6 2,57 0,25 67 38 0,88 8 32 0 

I-GSI 45 31 2x10-6 3,80 0,25 104 43 0,93 40 30 0 

IC(1) 31 1x10-6 4,45 0,25 

Mb:0,568 

s:0,00024 

a: 0,508 

2,95 

Mb:0,173 

s:0,0000161 

a: 0,531 

0 

CG 35 1x10-6 0,20 0,35 50 35 0,20 10 30 0 

INF/VU 23 1x10-7 1,97 0,25 30 32 0,82  20 25 10 

FD/FL 21 1x10-8 2,35 0,25 35 29 
Considerado elástico, pois está 

fora da área de análise. 

QT 27 4x10-6 3,80 0,25 36 41 
Considerado elástico, pois está 

fora da área de análise. 

IMN/ IAL 26 7x10-8 1,65 0,25 49 25 0,53 15 27 5 

IL 28 2x10-6 0,49 0,25 50 36 0,20 0 28 0 

INC 25 1x10-10 1,86 0,25 145 35 0,86 50 30 10 

Nota 1: Critério de resistência utilizado foi Hoek-Brown (2002). Para demais litotipos foram utilizados o critério de Mohr-Coulomb. 
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Tabela 3.18 - Resumo dos parâmetros geomecânicos finais utilizados na 

calibração da Seção 2 da Cava X, considerando k = 1,5 (Tetratech Coffey, 2017). 

Parâmetro/ 

Modelo 

Índices 

físicos/Permeabilidade 

Parâmetros deformabilidade e 

de resistência de pico 

Parâmetros deformabilidade e 

de resistência residuais 

𝛾 

(kN/m3) 

K 

(m/s) 
𝐸𝑚 

(GPa) 
𝑣 

c’ 

(kPa) 
Ø’(°) 

𝐸𝑚 

PÓS 

PICO 

cr’ 

(kPa) 
Ø’r(°) 

Dilatância 

(°) 

H-GSI 40 34 2x10-6 0,32 0,28 107 37 0,72 20 37 6 

H-GSI 50 35 1x10-5 9,34 0,32 145 42 2,54 30 37 6 

AT 30 1x10-5 0,02 0,35 20 26 0,02 10 15 0 

H-GSI 60(1) 35 1x10-5 6,12 0,32 

Mb:2,312 

s:0,00233 
a: 0,503 

1,18 

Mb:0,324 

s:0,0000157 
a: 0,527 

0 

I-GSI 

35/IGO 
28 2x10-6 2,57 0,25 67 38 0,88 8 32 0 

I-GSI 45 31 2x10-6 3,80 0,25 104 43 0,93 50 35 5 

IC(1) 31 1x10-6 4,45 0,25 

Mb:0,568 

s:0,00024 

a: 0,508 

2,95 

Mb:0,173 

s:0,0000161 

a: 0,531 

0 

CG 35 1x10-6 0,20 0,35 50 35 0,20 10 30 0 

INF/VU 23 1x10-7 1,97 0,25 30 32 

0,82 15 28) 

3 (SEÇÃO 2 

15 (SEÇÃO 4) 

(SEÇÃO 1) (SEÇÃO 1) (SEÇÃO 1) (SEÇÃO 1) 

FD/FL 21 1x10-8 2,35 0,25 35 29 
Considerado elástico, pois está 

fora da área de análise. 

QT 27 4x10-6 3,80 0,25 36 41 
Considerado elástico, pois está 

fora da área de análise. 

IMN/ IAL 26 7x10-8 1,65 0,25 49 25 0,53 20 25 3 

IL 28 2x10-6 0,49 0,25 50 36 0,20 8 32 5 

INC 25 1x10-10 1,86 0,25 145 35 0,86 50 30 10 

Nota 1: Critério de resistência utilizado foi Hoek-Brown (2002). Para demais litotipos foram utilizados o critério de Mohr-Coulomb. 
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Tabela 3.19 - Resumo dos parâmetros geomecânicos finais utilizados na calibração da 

Seção 2 da Cava X, considerando k = 2,0. 

Parâmetro/ 

Modelo 

Índices 

físicos/Permeabilidad

e 

Parâmetros deformabilidade e 

de resistência de pico 

Parâmetros deformabilidade e 

de resistência residuais 

𝛾 

(kN/m3) 

K 

(m/s) 
𝐸𝑚 

(GPa) 
𝑣 

c’ 

(kPa) 
Ø’(°) 

𝐸𝑚 

PÓS 

PICO 

cr’ 

(kPa) 
Ø’r(°) 

Dilatânci

a (°) 

H-GSI 40 34 2x10-6 0,32 0,28 107 37 0,72 40 43 0 

H-GSI 50 35 1x10-5 9,34 0,32 145 42 2,54 45 43 5 

AT 30 1x10-5 0,02 0,35 20 26 0,02 10 15 0 

H-GSI 60(1) 35 1x10-5 6,12 0,32 
Mb:2,312 
s:0,00233 

a: 0,503 

1,18 
Mb:0,324 

s:0,0000157 

a: 0,527 

0 

I-GSI 

35/IGO 
28 2x10-6 2,57 0,25 67 38 0,88 8 32 0 

I-GSI 45 31 2x10-6 3,80 0,25 104 43 0,93 35 38 0 

IC(1) 31 1x10-6 4,45 0,25 

Mb:0,568 

s:0,00024 

a: 0,508 

2,95 

Mb:0,173 

s:0,0000161 

a: 0,531 

0 

CG 35 1x10-6 0,20 0,35 50 35 0,20 10 30 0 

INF/VU 23 1x10-7 1,97 0,25 30 32 0,82  15 33 10 

FD/FL 21 1x10-8 2,35 0,25 35 29 
Considerado elástico, pois está 

fora da área de análise. 

QT 27 4x10-6 3,80 0,25 36 41 
Considerado elástico, pois está 

fora da área de análise. 

IMN/ IAL 26 7x10-8 1,65 0,25 49 25 0,53 15 35 5 

IL 28 2x10-6 0,49 0,25 50 36 0,20 0 36 0 

INC 25 1x10-10 1,86 0,25 145 35 0,86 50 30 10 

Nota 1: Critério de resistência utilizado foi Hoek-Brown (2002). Para demais litotipos foram utilizados o critério de Mohr-Coulomb. 

3.11 Aplicação da análise paramétrica no estudo de caso – Influência do Índice k 

na geometria proposta para a cava final 

 

A partir da análise paramétrica (retroanálise) realizada no Item 3.10 no qual foram 

calibrados os modelos tensão-deformação com base nas leituras dos instrumentos 

existentes em campo (prismas), e consequentemente obtidos os parâmetros de resistência 

dos maciços rochosos para os valores de k = 0,5; k = 1,0 e k = 2,0; foram realizados 
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modelos simulando os efeitos dessa variação de parâmetros de resistência na geometria 

proposta para a Cava Final da Cava X. 

Para permitir que a comparação fosse a mais representativa possível, os novos 

parâmetros foram aplicados na Seção 2 coincidente com a seção utilizada pela Tetra Tech 

Coffey (2017), assim como a Cava Final proposta (gerada em 2014). 

A seguir, são apresentados os modelos gerados para a Seção 2 da Cava Final 

(Estágio 5) proposta para a Cava X com os parâmetros obtidos a partir da calibração 

realizada para k = 0,5; k = 1,0 e k = 2,0. De forma análoga à retroanálise realizada no Item 

3.10, não foi realizada modelagem considerando o valor de k = 1,5; visto que esta análise 

havia sido realizada pela Tetra Tech Coffey (2017), permitindo a comparação entre os 

resultados obtidos.  

Analisando as respostas dos modelos representados na Figura 3.65 a Figura 3.70, 

é possível apresentar a influência do índice k frente às possíveis novas escavações de 

aprofundamento da cava. 

Com relação às deformações cisalhantes, no modelo que considerou o índice k = 

0,5; é possível observar na Figura 3.65 a presença destas deformações apenas nos contatos 

dos maciços rochosos Itabiríto Compacto e Vulcânica e /ou Intrusiva sã, que indica a 

resposta da diferença de rigidez entre os materiais. Destaca-se também, as deformações 

cisalhantes na direção vertical, na região do contato superior entre os diques de INF e os 

demais materiais. Diferentemente do Cava Atual, não é possível observar presença de 

deformações cisalhantes na interrampa superior. Os vetores deslocamentos indicam 

maiores deslocamentos na face do talude e nos contatos das rochas intrusivas e / ou 

vulcânicas, se estendendo a materiais circunvizinhos (Figura 3.66). 
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Figura 3.65 – Deformações cisalhantes para a Seção 2 da Cava Final proposta 

para a Cava X com os parâmetros obtidos a partir da calibração realizada para k = 0,5. 

 

 

 
Figura 3.66 – Vetores de deslocamentos totais para a Seção 2 da Cava Final 

proposta para a Cava X com os parâmetros obtidos a partir da calibração realizada para 

k = 0,5. 

  

Para a hipótese do índice k = 1, é possível observar na Figura 3.67 a alta 

concentração de deformações na região inferior do talude ligado à alta concentração de 

tensões devido à altura do talude, às características geomecânicas do maciço (Hematita 

Friável) e ao campo de tensões virgens. Esta concentração de tensões pode ser indicativa 

de potenciais processos de alívio de tensão com aberturas de trincas de cisalhamento. São 

observadas ainda concentração de deformações cisalhantes com maior magnitude na 

região da INF, em especial no contato superior com outros litotipos, que indica a resposta 

da transferência dos esforços da parte superior para a parte inferior. A INF, por possuir 

baixa resistência ao cisalhamento e maior deformabilidade entre litotipos mais resistentes 

e mais rígidos, tende a se projetar na direção normal a face escavada. Este tipo de resposta 
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pode ser relacionado a um estufamento ou extrusão deste material. Diferentemente do 

Cava Atual, não é possível observar presença de deformações cisalhantes na interrampa 

superior. Os vetores deslocamentos indicam maiores deslocamentos na face do talude e 

nos contatos das rochas intrusivas e / ou vulcânicas, se estendendo a materiais 

circunvizinhos (Figura 3.68). 

 

 

Figura 3.67 – Deformações cisalhantes para a Seção 2 da Cava Final proposta 

para a Cava X com os parâmetros obtidos a partir da calibração realizada para k = 1,0. 

 

 

Figura 3.68 – Vetores de deslocamentos totais para a Seção 2 da Cava Final 

proposta para a Cava X com os parâmetros obtidos a partir da calibração realizada para 

k = 1,0. 

 

No caso de k = 2 (Figura 3.69), esta concentração de defomações cisalhantes na 

parte inferior do talude se acentua ainda mais, sendo indicativa de possível formação de 

mecanismos de ruptura na interampa inferior do talude, assim como na análise da Cava 

Atual. Analisando os vetores deslocamento, é possível observar que para a hipótese do 
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índice k = 0,5; os deslocamentos ocorrem a partir do contato do Itabirito Compacto, e que 

para todos os valores do índice k ocorrem deslocamentos de maiores magnitudes na face 

do talude e na região do sill de VU. Observa-se que os vetores de deslocamento de 

maiores magnitudes estão na mesma região da cava atual, ou seja, no INF e se estende 

materiais circunvizinhos. Os vetores deslocamentos indicam maiores deslocamentos na 

face do talude e nos contatos das rochas intrusivas e / ou vulcânicas, se estendendo a 

materiais circunvizinhos (Figura 3.70). 

 

 

 
Figura 3.69 – Deformações cisalhantes para a Seção 2 da Cava Final proposta 

para a Cava X com os parâmetros obtidos a partir da calibração realizada para k = 2,0. 

 

 

Figura 3.70 – Vetores de deslocamentos totais para a Seção 2 da Cava Final 

proposta para a Cava X com os parâmetros obtidos a partir da calibração realizada para 

k = 2,0. 
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A partir das respostas dos modelos elaborados fica evidente a influência do índice 

k frente às novas escavações nas análises de tensão deformação da Cava Final proposta 

para a Cava X. Com o aumento deste índice (k com valor próximo à 1), é observada a 

presença de deformações cisalhantes no pé do talude associadas ao alívio de tensões e à 

possível presença de trincas de tração. Na modelagem que considera k = 2; pode ser 

observada a formação de superfície de ruptura na interrampa inferior. 

3.12 Discussão dos resultados – Comparação entre os resultados de determinação 

de tensão in situ obtidos pelos diferentes métodos  

 

A partir da análise dos resultados das deteminação de tensão in situ nas 

profundidades definidas com os métodos utilizados de FH, DCDA e DRA (Tabela 

3.20Tabela 3.19), foi possível observar que para todos os ensaios de DRA os resultados 

das tensões horizontais máxima e mínima são maiores que a tensão vertical.  

 

Tabela 3.20 - Resultados das determinação de tensão in situ nas profundidades 

definidas com os métodos utilizados de FH, DCDA e DRA. 
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Os valores obtidos para o índice k foram bastante diferentes entre os métodos. 

Para o ensaio de FH, os valores de k obtidos com base no ensaio bem-sucedido são kH = 

0,44 e kh = 0,36. Observe que esses valores são muito inferiores aos valores usados 

anteriormente, que eram k = 1,5 (Coffey, 2017) e k = 1,2 (Itasca, 2019). Na verdade, esse 

valor está próximo do limite mínimo de referência conforme Brady e Brown (2007). Este 

valor pode ser explicado pelo fato de que este local pode se comportar como uma zona 

de alívio de tensões, provavelmente causada pela presença de corpos rígidos envoltos por 

maciços rochosos mais alterados. Devido à alta anisotropia dos maciços ensaiados 

(confirmadas pelo ensaio de DRA), não faz sentido a utilização de um índice k médio. 

O método de DRA apresentou valores do índice k dentro da faixa esperada, com 

o kH variando entre 1,24 e 1,55 e o kh variando entre 1,15 e 1,3. Outro ponto observado, 

é que somente na profundidade 281,30 – 304,40 m (Furo FG-00001) do ensaio de DRA, 

o valor de σxx foi superior ao σyy, indicando uma rotação de tensões neste trecho, o que 

pode ser explicado pela presença de falhas geológicas e/ou bandamento. 
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As modelagens numéricas convergiram para índice k com valores 1 e 1,5; de modo 

que para os valores de 0,5 e 2 não houve convergência. Estes resultados são coerentes 

com os valores esperados (adotados em estudos anteriores), e com os resultados obtidos 

pelo método DRA.  

O método DCDA apresentou variações entre o kH e kh para todos os trechos 

analisados, porém estes valores estão próximos da faixa esperada, com o kH variando entre 

1,2 e 1,9 e o kh variando entre 0,3 e 0,6. Os resultados das tensões horizontais máximas e 

mínimas, e consequentemente kH e kh, foram calculados pelo ITV (2020), baseados nos 

ensaios obtidos pelo DCDA. 

Entre os resultados encontrados pelos diferentes métodos, os resultados dos 

ensaios pelos métodos DRA e DCDA se pareceram mais razoáveis quando comparados 

aos estudos anteriores disponíveis para a região, com kH próximo à 1,5 e kh próximo à 1,2. 

Os baixos valores de kh (próximos à 0,4) obtidos com os ensaios de FH e DCDA são 

plausíveis, e podem ser explicados pelo alívio de tensões causada pela presença de corpos 

rígidos envoltos por maciços rochosos mais alterados. 

Todos os ensaios apresentaram valores bem aproximados de σv, da ordem de 10 

MPa. Com relação ao σH, os ensaios DRA e DCDA apresentaram valores próximos, de 

aproximadamente 15 MPa, no entanto bem discrepante do resultado obtido no ensaio de 

FH, que foi da ordem de 4 MPa. Os resultados encontrados para o σh foram próximos para 

os ensaios FH e DCDA (aproximadamente 4 MPa), apresentando maior discrepância 

entre os resultados do DRA, que foram da ordem de 13 MPa. 

Os valores de E ultilizados nos ensaios de DRA foram em geral maiores do que 

os ultilizados nos ensaios de DCDA, ambos medidos nos respectivos laboratórios. Os 

ensaios de DRA ultilizaram valores de E variando entre 81 e 96 GPa, e os ensaios de 

DCDA valores de E entre 63,4 e 78,7 GPa. 

Os valores de ν ultilizados entre os métodos DRA e DCDA estão no geral em 

faixas similares entre os métodos, porém variando bastante em determinadas 

profundidades, como na profundidade 391 – 412,60 m do Furo FG-00024, e na 

profundidade 335,05 – 402,60 m do Furo FG-00001 (ν = 0,22 para o DRA e ν = 0,15 para 

o DCDA). 

De acordo com os resultados obtidos pelo método DRA (Figura 3.30), a tensão 

principal mínima aumenta linearmente de acordo com o aumento da profundidade devido 

à sobrecarga (σ3 = 0,023z). A tensão principal intermediária (σ2) aumenta em 0,036z e a 
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tensão principal máxima (σ1) aumenta em uma taxa de 0,054z, onde z é a profundidade 

abaixo da superfície. O ajuste encontrado foi coerente, considerado como adequado. 

A partir da hidrofratura realizada no Trecho 4 do Furo FG-00024, os valores de σv 

= 9,58 MPa, σH = 4,22 MPa e σh = 3,42 MPa foram obtidos com uma atitude de 

hidrofraturação de 264º / 87º, o que indicou que a maior tensão principal horizontal σH 

pode ser regionalmente condicionada por alinhamentos N / S.   

Os Ensaios 1 a 4 do DRA, respectivamente, apresentaram orientações (direção / 

mergulho) da tensão principal máxima de 207º / 37º, 304º / 26º, 299º / 23º e 309º / 18º. 

Segundo JOGMEC e Fukada (2019), a partir da aplicação do método DCDA nas 

amostras ensaiadas, pode-se observar as seguintes linhas de discussão. Quanto à 

anisotropia das rochas e a aplicabilidade do método DCDA, já era esperado que as rochas 

ensaiadas na região do quadrilátero ferrífero fossem anisotrópicas, visto que a maioria 

destas rochas apresentam estruturas de foliação, e algumas delas, especialmente o 

Itabirito, mostram bandamento. Um dos objetivos desta pesquisa foi determinar a 

validade da aplicação do DCDA a esse tipo de rocha, visando a estimativa da tensão in 

situ a partir da deformação diametral das amostras, considerando a suposição de que estas 

rochas são isotrópicas. Os resultados da medição de Vp e dos ensaios de compressão 

diametral indicaram que o valor de Vp e de E podem alterar em até 10% e 20%, 

respectivamente, nas direções do plano perpendicular das amostras. No entanto, as 

direções dos eixos isotrópicos não mostram concentração em uma direção específica, 

devido ao fato do plano de foliação ser altamente variável e seus ângulos de interseção 

com a seção transversal serem diferentes para cada amostra. Isso sugere que a anisotropia 

das rochas pode ter afetado os resultados dos ensaios DCDA de forma aleatória, devido 

às características errôneas de algumas amostras. Estes resultados podem ser considerados 

possíveis de serem eliminados a partir da determinação de uma tendência geral da 

deformação diametral em uma grande quantidade de amostras, após a remoção dos 

resultados anômalos e / ou incertos.  

Os resultados obtidos pelo método DCDA mostraram as seguintes tendências: 

- As amostras de dolomito de profundidade menor que 330 m do Furo FG-00001 

mostraram direção quase EW de dmax (σmax). Por outro lado, as amostras de Itabirito em 

profundidades maiores que 330 m em ambos os furos mostraram a direção NS de dmax, 

portanto (σmax). A Figura 3.71 e a Figura 3.72 apresentam o mapa topográfico da região e 
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os resultados do método DCDA apresentados na seção vertical NS do Furo FG-00001 

(Seção 2). 

- A deformação diametral da maioria das seções das amostras é pequena, 

indicando um valor de cerca de até 10 MPa para Δσ (tensão diferencial). O contraste da 

direção de σmax observada acima e abaixo da profundidade de 330 m, pode ser explicado 

pelo reflexo da topografia montanhosa circundante, e pelas estruturas de mineração 

existentes nas proximidades. A seção topográfica NS (Figura 3.72) indica que o Furo FG-

00001 está localizado na borda sul de uma montanha e a parede adjacente a este vale 

íngreme pode ter aliviado o componente NS da tensão in situ até certo ponto na parte mais 

próxima à superfície, sendo esta uma possível causa da mudança de direção da tensão in 

situ na profundidade 330 m. A profundidade 330 m pode corresponder ao limite da zona 

onde o componente EW de tensão compressiva é relativamente dominante, devido à 

redução de seu componente NS causado pelo efeito topográfico. No entanto, não há 

nenhuma evidência de possível tensão regional de compressão NS em profundidades 

maiores nesta região. Para confirmar esta hipótese, seria necessária a realização de novos 

ensaios em outros furos de sondagens adicionais no entorno da região em estudo 

(JOGMEC e Fukada, 2019). 

 

 
Figura 3.71 – Mapa topográfico da região, e seções EW (Seção 1) e NS (Seção 2).  
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Figura 3.72 – Resultados do método DCDA apresentados na seção vertical NS do Furo 

FG-00001 (Seção 2). 

 

A direção NS das tensões máximas obtidas pelos ensaios de FH, DRA (Ensaios 2, 

3 e 4) e DCDA para profundidades iguais ou maiores que 330 m foram coerentes, com 

discrepância acentuada no mergulho encontrado. Em profundidades menores que 330 m, 

o Ensaio 1 do DRA foi coerente com os resultados do método DCDA, apresentando 

direção EW.  

O ensaio de FH (Timoshenko e Goodier, 1951), e DCDA (Funato e Ito, 2017) 

trabalham usando a teoria elástica, enquanto o ensaio DRA considera a deformação 

inelástica (Yamamoto et al.,1990) entre sucessivos ciclos de carga em um ensaio uniaxial. 

Como consequência, é possível observar que cada ensaio procura determinar o estado de 

tensões para respostas distintas, bem como diferentes períodos efetivos de tensões in situ 

obtidas, de modo que a resposta inelástica pode apresentar valores mais altos.  Um fato 

que poderia evidenciar esta hipótese, é que em todos os casos, a tensão horizontal mínima 

determinada pelo DRA é bastante superior aos valores obtidos pelos métodos de FH e 

DCDA. Com relação à tensão horizontal máxima, as  determinações realizadas pelos 

métodos de DRA e DCDA apresentaram resultados compatíveis para todas as 

profundidades ensaiadas, no entanto com valor bem superior à determinada realizada pelo 

método de FH. 
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Com relação aos períodos efetivos / tempo geológico das tensões determinadas 

pelos métodos utilizados, há espaço para discussão no que tange ao DRA, devido ao 

conceito da sua metodologia que propõe a determinação de uma tensão prévia, 

anteriormente experimentada pela rocha, e que fica armazenada na sua memória através 

de uma rede de fraturas. O tempo geológico considerado pelo DRA refere-se 

provavelmente ao período após a formação da topografia atual por erosão e antes do 

desenvolvimento das estruturas da mina, de acordo com a história dos processos 

geológicos e dos movimentos tectônicos ocorridos. É importante que qualquer 

determinação de tensão leve em consideração a tectônica recente e a análise os dados 

estruturais. De acordo com os geólogos estruturais, a tectônica mais recente (último 

estágio) está bloqueada no regime estrutural. Os resultados dos ensaios DRA 

normalmente são alinhados com essas orientações, de modo que sua abordagem está na 

mesma linha das outras técnicas, desde que os métodos de alívio de tensão sejam 

corrigidos com base na anisotropia existente. Embora o DRA seja utilizado nas operações 

atuais, seu maior apelo está nos maciços rochosos que estão em fase de exploração. 

Existem limites para o quão raso é possível obter tensões representativas devido aos 

ruídos causados nos resultados pelas medidas dos extensômetros (normalmente menores 

que 250 m). No entanto, o método possuí outras vantagens, como o fato de permitir a 

determinação da tensão in situ de um bloco de rocha extraído da face de uma escavação 

(além de determinar o aumento da tensão devido a esta escavação), e se tratar ainda de 

uma determinação direta da tensão, independente das propriedades da rocha (módulo de 

elasticidade e coeficiente de Poisson), tornando-se um método exclusivo. 

As técnicas de Fraturamento Hidráulico e DRA podem ser classificadas como 

ativas, pois atuam diretamente na resistência da rocha, ao contrário da técnica DCDA que 

pode ser considerada como passiva, pois utilizam somente relações entre deformações 

elásticas, sem submeter a amostra à novos carregamentos (ITV, 2020). 

A técnica DRA permite analisar o estado de tensões principais usando uma 

amostra recuperada de uma sondagem, enquanto a técnica DCDA somente pode dar 

informação do estado de tensões no plano normal à sondagem, de modo que para construir 

o estado de tensões seria necessário que houvesse amostras recuperadas de sondagens 

com diferentes orientações (Yabe, 2019). 

Segundo Dight (2006), a idade da amostra recuperada de um testemunho de 

sondagem não afeta os resultados dos ensaios de DRA, conforme ensaios realizados em 
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amostras de até cinco anos, desde a perfuração do furo. Por outro lado, o método DCDA 

que á baseado em relações elásticas, exige que o ensaio seja realizado em testemunhos 

mais recentes, de modo que o ideal seria algo em torno de até um ano deste a perfuração 

do furo. 

Enquanto a maioria dos resultados de determinação de tensão obtidos por outros 

métodos (como o Fraturamento Hidráulico e o DCDA) dependem da interpretação de um 

módulo isotrópico e coeficiente de Poisson para calcular as tensões, o DRA mede a tensão 

diretamente, de forma independente da teoria elástica. Como consequência, o método 

também é independente da influência da anisotropia. Um benefício exclusivo do método 

DRA, é que o Módulo de Elasticidade, o Coeficiente de Poisson, as Ondas P e S, o 

Módulo de Elasticidade Dinâmico e o Coeficiente Dinâmico de Poisson são medidos, 

podendo então ser relatados separadamente. Esses dados permitem a interpretação da 

anisotropia da rocha testada.  

O ensaio de Fraturamento Hidráulico clássico tem a suposição fundamental de que 

uma das tensões principais tem que ser aproximadamente vertical ou paralela ao eixo da 

sondagem. Segundo Dight (2006), a suposição em geral é correta em profundidade, mas 

não perto de sistemas de falhas, o que acontece na maioria de sistemas mineralizados. Os 

resultados dos ensaios de DRA mostraram que as amostras são bastante anisotrópicas, o 

que poderia indicar que esta hipótese do método FH neste caso não ser representativa 

(ITV, 2019). 

Com relação ao método de Fraturamento Hidráulico, apesar de se tratar de um 

método extremamente consagrado de estimativa de tensões in situ, nota-se que há uma 

baixa acertabilidade na sua aplicação para este tipo de maciço rochoso. Nas experiências 

acompanhadas pelo autor, foram realizados uma quantidade maior de ensaios, dos quais 

apenas 12,5% (aproximadamente) puderam ser aproveitados. Houve diversos 

problemasrelacionados a área de geologia / modelamento, como a - determinação e a 

localização do material adequado para a realização do ensaio (os materiais de formação 

ferrífera são via de regra extremamente bandados), gerando dificuldades na realização do 

imageamento, problemas de movimentação dos revestimentos e das paredes dos furos 

gerando o travamento de ferramentas, estouro das borrachas da ponta do equipamento 

com posterior dificuldade na aquisição de sobressalentes (necessidade de planejamento 

de aquisição prévia por parte do fornecedor).  
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Uma grande vantagem do método DCDA é em relação à sua facilidade de 

utilização, com baixo custo associado. Por ser um método que requer procedimentos e 

equipamentos extremamente simples, este método pode ser aplicado em testemunhos de 

sondagens disponíveis, podendo ser utilizado rotineiramente para aplicação em 

avaliações geotécnicas de projetos de mineração. 

Outro ponto importante que vale ser ressaltado, é que a atividade de execução do 

ensaio de Fraturamento Hidráulico possui uma certa complexidade, requerendo um 

planejamento detalhado prévio e o envolvimento de diversas áreas da empresa, deste a 

definição da locação dos furos a serem realizados e na determinação dos trechos a serem 

ensaiados (de forma a serem representativos da tensão in situ) – área de geologia / 

modelamento, na abertura e manutenção de praças de sondagem – área de infra estrutura 

de mina, na disponibilização de equipamentos como as sondas e equipamentos 

específicos de fraturamento e de imageamento, entre outros – empresa fornecedora da 

sondagem e do ensaio; além do fato de todos estes recursos precisarem estar mobilizados 

no momento adequado previsto pelo planejamento.  Observa-se a necessidade de verba e 

contrato específicos para este fim, com disponibilidade de sonda desde a execução dos 

furos até durante o apoio na execução dos ensaios, assim como o incentivo da alta direção 

da empresa, e consequentemente das diversas áreas de interface (Penido et al., 2020). 

Para a região de interesse do estudo de caso desta tese (Quadrilátero Ferrífero), 

não há na base do World Stress Map (WSM) nenhuma determinada de tensão disponível. 

A informação mais próxima encontrada foi a de um terremoto ocorrido em 1964 no estado 

do Mato Grosso do Sul, à distância aproximada de 1400 km. No Brasil, não são muitas 

as referências em que podem ser encontradas de estudos que efetivamente realizaram  

determinações de tensões in situ. No caso do Quadrilátero Ferrífero, especificamente, 

podemos citar os estudos de Trópia e Figueiredo (2015), e de Brandani, Armelin e 

Figueiredo (2016). No entanto, apesar da localização próxima, estas  determinações foram 

realizadas em outras formações rochosas, com um contexto lito-estrutural distinto, e em 

profundidades bem maiores. 

Caso a atividade execução do ensaio seja oriunda de uma iniciativa isolada da 

equipe local, de modo que os recursos, contratos e parte da verba sejam aproveitados de 

outras áreas da empresa quando disponíveis, isto pode dificultar o sucesso da execução 

dos ensaios e consequentemente da obtenção dos resultados. Se contrato de execução do 

ensaio de Fraturamento Hidráulico não prever a disponibilização de uma sonda específica 
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por conta dos trabalhos, assim como o apoio necessário da sonda durante a realização do 

ensaio, pode ocorrer interesses distintos na mesma praça de trabalho, como a priorização 

da produtividade da sondagem (metragem a ser perfurada), versus a análise detalhada e 

cuidadosa de cada trecho, associada à busca na qualidade na realização do ensaio de 

Fraturamento Hidráulico. 

A Figura 3.73 apresenta um roteiro que resume as experiências adquiridas durante 

a realização da tese / ensaios, visando contribuir com conhecimento para novas 

determinações de tensão in situ nos maciços rochosos itabiríticos do Quadrilátero 

Ferrífero, ou em outros tipos de maciços rochosos, além das ações que podem ser 

realizadas para evitar ou minimizar a ocorrência de problemas durante a realização dos 

ensaios. Uma fonte valiosa que pode ser utilizada como base para orientar de forma geral 

este tipo de estudo, é a metodologia para a estimativa de tensão em rochas proposta por 

Stephansson e Zang (2012) - Figura 2.47, de modo a permitir a definição de um modelo 

de tensão in situ para determinado local (FRSM – Final Rock Stress Model). A Figura 

3.74 apresenta de forma alternativa, um segundo roteiro, que resume as etapas mínimas 

que precisam ser cumpridas para a realização de um ensaio de determinação de tensões 

in situ. 
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Figura 3.73 - Roteiro indicativo das etapas e ações visando minimizar problemas 

na determinação de tensões in situ dos maciços rochosos na visão de um engenheiro de 

minas / mecânica de rochas, com base na experiência adquirida em uma mina à céu 

aberto com maciços rochosos itabiríticos do Quadrilátero Ferrífero Brasileiro. 
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Figura 3.74 - Roteiro alternativo, resumindo as etapas mínimas que precisam ser 

cumpridas para a realização de um ensaio de determinação de tensões in situ. 
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4. CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA FUTURAS 

PESQUISAS 

 

4.1 Conclusões 

 

O valor do índice k possui grande influência nos resultados das análises de tensão-

deformação realizadas para a avaliação da segurança de cavas de mineração, de modo 

que a realização de ensaios para determinar as magnitudes e as orientações das tensões in 

situ, são fundamentais para garantir a confiabilidade destas análises. 

Os resultados apresentados podem auxiliar na compreensão das deformações e 

tensões induzidas pelas atividades de lavra de taludes de mineração no Quadrilátero 

Ferrífero e seus impactos nas estruturas de entorno. Assim, os resultados encontrados 

podem auxiliar em uma análise mais refinada, a partir da determinação de uma faixa mais 

provável de variação do índice k mais confiável, e do desenvolvimento de modelos que 

representem o comportamento dos maciços rochosos.  

Apesar das grandes divergências entre os resultados encontrados pelos diferentes 

métodos, os resultados dos ensaios pelos métodos de DRA e DCDA se pareceram mais 

razoáveis quando comparados às modelagens numéricas realizadas e aos estudos 

anteriores disponíveis para a região, com kH próximo à 1,5 e Kh próximo à 1,2; sendo esta 

a faixa considerada como a mais representativa para a região. Os valores altos de kH 

obtidos nos ensaios de DCDA não se parecem reais, por não serem observados indícios 

em campo que pudessem confirmar altas tensões atuantes. Os baixos valores de kh obtidos 

com os ensaios de FH e DCDA podem ser explicados pelo alívio de tensões causado pela 

presença de corpos rígidos envoltos por maciços rochosos mais alterados, o que pode ser 

evidenciado pelo trancamento de ferramentas constante que ocorreu durante as 

perfurações dos furos. 

Os maciços rochosos presentes no entorno do talude escolhido como estudo de 

caso (e nas rochas do Quadrilátero Ferrífero em geral), são caracterizadas pela presença 

de diversas estruturas geológicas, como o bandamento e a foliação. Assim, foi observado 

que há uma grande dificuldade para a realização de ensaios de  determinações de tensão 
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in situ nestes maciços rochosos. Devido à alta anisotropia destes maciços ensaiados, não 

é aplicável a adoção de um índice k médio. 

As técnicas de FH e DCDA avaliam respostas elásticas e a DRA respostas 

inelásticas. Para uma análise adequada dos resultados, além da avaliação de semelhanças 

entre os valores obtidos, é necessário avaliar com atenção as condições geológicas e 

litológicas do local, assim como a eficiência dos ensaios in situ e a integridade das 

amostras, visto que no presente estudo os ensaios de DCDA e DRA foram realizados em 

material anisotrópico, gerando diversos testemunhos em condições ruins (presença de 

distorções laterais, arranhões significativos nas superfícies e trincas visivelmente 

abertas). 

Os resultados dos ensaios DRA mostram tensões horizontais mínimas muito 

superiores aos valores dos ensaios de FH e DCDA. Já o resultado do ensaio de FH mostra 

uma tensão horizontal máxima muito inferior aos valores obtidos com os ensaios de DRA 

e DCDA. 

O resultado dos ensaios FH e DCDA, guardam relação numa faixa próxima de 

valores para a tensão horizontal mínima, embora que a comparação pode não ser 

representativa, devido ao fato de ter sido obtido sucesso somente no ensaio de FH na 

profundidade de 399 m, impossibilitando a comparação com outros testemunhos em 

diferentes profundidades. Baseado no único resultado de FH a uma profundidade de 399 

m, não permite concluir que os ensaios de DCDA sejam adequados para determinar as 

tensões in situ em itabiritos dolomíticos. Para que esta avaliação fosse efetiva, seria 

necessário que houvesse outros resultados de FH, de modo a permitir comparações entre 

os resultados obtidos. 

Os ensaios DRA mostram uma marcada diferença comparado com os resultados 

de FH e DCDA, com tensões horizontais maiores que a vertical. 

A direção NS das tensões máximas obtidas para profundidades iguais ou maiores 

que 330 m foram coerentes entre os métodos, assim como para profundidades menores 

do que 330 m, em que foram encontradas direções EW.  O contraste da direção de σmax 

observada acima e abaixo da profundidade de 330 m pode ser explicado pelo reflexo da 

topografia montanhosa circundante (vales com direção NE/SW), e pelas estruturas de 

mineração existentes nas proximidades (com direções NW/SE). 

Os ensaios de FH mostraram pouca eficiência nos maciços rochosos itabiríticos, 

tendo-se obtido sumamente 12,5% de ensaios bem-sucedidos. Os ensaios de DRA e 
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DCDA além de possuírem custos menores obtiveram eficiência razoável, com 11% de 

ensaios bem-sucedidos para o DRA e 68% para o DCDA, o que torna uma vantagem 

destes métodos em relação ao FH. O método DRA é mais rigoroso no que diz respeito 

aos requisitos de condições mínimas de qualidade (amostras compostas por rochas 

competentes) e comprimento dos testemunhos do que o método DCDA, porém 

considerando o cumprimento destes requisitos, a eficiência obtida com o método DRA 

foi total. 

O método DCDA se trata de um método relativamente novo, com pouquíssimas 

publicações associadas, de modo que esta tese contribuí para uma possível aprovação da 

técnica. Uma grande vantagem deste método é com relação à sua facilidade de utilização, 

com baixo custo associado. Por se tratar de um método que demanda procedimentos e 

equipamentos extremamente simples, este método pode ser aplicado em testemunhos de 

sondagens disponíveis (desde que as amostras sejam compostas por rochas isotrópicas e 

competentes), de modo a ser utilizado de forma rotineira nas avaliações geotécnicas de 

empreendimentos minerários. 

4.2 Sugestões para Futuras Pesquisas 

 

Recomenda-se a continuidade nos estudos de determinação das tensões in situ, 

com o uso do DRA, do DCDA e de outros métodos, para permitir a comparação dos 

resultados obtidos entre os métodos e definir a real aplicabilidade de cada método no tipo 

de rocha em questão.  

Como grande parte dos problemas e dificuldades encontradas foram proveniente 

das características dos maciços rochosos (no geral extremamente fraturados), foi definido 

que para uma melhor determinação das tensões in situ regionais nos maciços rochosos do 

Quadrilátero Ferrífero, a recomendação é principalmente a execução de novos ensaios de 

Fraturamento Hidráulico (FH) e de ensaios de Fraturamento Hidráulico em Fraturas Pré-

Existentes (HTPF), onde se buscará para cada trecho de ensaio escolhido uma fratura pré-

existente e construir uma solução matricial. O inconveniente está na necessidade de haver 

pelo menos seis ensaios válidos (cada um com pelo menos três ciclos de pressurização e 

despressurização), em que cada fratura a ser pressurizada tenha uma atitude diferente da 

outra para se proceder os cálculos necessários (Rede e Geosol, 2019). 
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