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RESUMO
A Mina N4E, localizada na Província Mineral de Carajás, constitui atualmente uma das
unidades mais importantes da Vale S/A, por conter corpos de minério de ferro de grande
extensão e alto teor. Vários cenários de instabilidades, particularmente no período entre
2001 e 2009, foram detectados ao longo dos flancos sudeste e leste da cava N4E,
caraterizados por processos progressivos e lentos, mobilizando trincas de topo,
deslocamentos crescentes e movimentos de massa de grande magnitude. O
monitoramento de taludes tornou-se, então, uma referência dos trabalhos nas frentes de
exploração por meio do levantamento topográfico de prismas dispostos em áreas de
interesse no acompanhamento das instabilidades mapeadas e mediante leituras
contínuas dos deslocamentos por meio de um radar de superfície tipo SSR – Slope
Stability Radar, particularmente nas zonas dos flancos sudoeste e leste (cava central) da
mina. O presente trabalho visou estabelecer, com base nestes registros de campo, a
simulação do comportamento geomecânico à fluência das rochas brandas da Mina N4E,
que constituem o arcabouço geológico regional. Estes registros foram tratados por meio
de simulações numéricas pelo software Abaqus, adotando-se uma lei de potência como
modelo constitutivo dos maciços rochosos. Os estudos do comportamento à fluência do
maciço rochoso da Mina N4E foram aplicados a duas seções de referência da cava da
mina – denominadas Sg02-2013 e Sg03-2012 – localizadas no flanco leste (cava
central) e no flanco sudoeste da mina, respectivamente. Os valores dos deslocamentos
induzidos no maciço rochoso da cava N4E mostraram-se bastante significativos,
alcançando valores métricos e com taxas também muito elevadas (mesmo considerando
períodos de tempo muito restritos). Estes resultados demonstram que, mesmo na
ausência de atividades de exploração nos flancos da cava, as ações de fluência tendem a
ser extremamente graves, mobilizando a movimentação do maciço em condições
inaceitáveis de operação.
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ABSTRACT
The N4E Mine, located in the Carajás Mineral Province, is currently one of the most
important units of Vale S / A, by contain iron ore bodies of great extent and high grade.
Several scenarios of instability, particularly in the period between 2001 and 2009, were
detected along the southeast and east flanks of cava N4E, characterized by slow and
progressive process, mobilizing tensile cracks at the top, increasing displacement and
mass movements of great magnitude. The monitoring of slopes became, then, a
reference to work on the fronts of exploration through the surveying of prisms arranged
in areas of interest in the monitoring of instabilities and mapped by continuous readings
of dislocations through a surface radar type SSR - Slope Stability Radar, particularly in
areas of southwestern and eastern flanks (central pit) mine. This study aims to establish,
the geomechanical simulation of the creep behavior of soft rocks of the Mina N4E,
comprising the regional geological framework with basis of these field records. These
records were processed by means of numerical simulations by Abaqus software,
adopting a power law as a constitutive model of rock masses. Studies of the creep
behavior of the rock mass Mine N4E were applied to two reference sections of the mine
pit - called Sg02-2013 and Sg03-2012 - located on the east flank (central cava) and the
southwest flank of the mine, respectively. The values of the induced displacements in
the rock mass N4E mine were quite significant, reaching metric values and also with
very high rates (even considering the very limited time periods). These results
demonstrate that even in the absence of exploration activities on the flanks of cava, the
actions creep tend to be extremely serious, involving the movement of mass in
unacceptable operating conditions.
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CAPÍTULO

1

INTRODUÇÃO
1.1. ESTUDO DE CASO: CONTEXTUALIZAÇÃO GERAL

A Província Mineral de Carajás está localizada na porção centro-sul do estado do Pará,
no município de Parapuebas, aproximadamente a 550 km de Belém. A Mina de ferro
N4E pertence à VALE e está situada na parte norte da Serra dos Carajás(Figura 1.1).

Figura 1.1−Localização da Mina N4E no Complexo Minerador de Carajás.
Os corpos de minério de ferro de alto teor da Província de Carajás estão intimamente
associados com as formações ferríferas do Grupo Grão Pará, embora quantidades
significativas de óxidos de ferro também ocorrem associadas a outras rochas
hospedeiras e aos minérios de Cu-Au e Au, incluindo as unidades máficas intercaladas
com as formações ferríferas.
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O depósito N4E apresenta minério friável de alto teor (HM), laminado, com diversos
corpos irregulares de jaspilito. Pequenos corpos de minério compacto de alto teor (HD)
ocorrem em meio ao minério friável. Na porção leste do domínio norte, junto ao contato
inferior da sequência jaspilito-minério, a rocha máfica encontra-se hematitizada,
correspondendo ao chamado minério de baixo teor (MBT). No domínio sul, o minério
apresenta carbonato e lentes de manganês.

Vários cenários de instabilidades, particularmente no período entre 2001 e 2009, foram
detectados ao longo dos flancos sudeste e leste da cava N4E, caraterizados por
processos progressivos e lentos, mobilizando trincas de topo, deslocamentos crescentes
e movimentos de massa; em outros casos, estes eventos ocorreram repentinamente, sem
sinais deflagradores do processo. A solução de estabilização geotécnica adotada em
todos os casos foi o retaludamento local.

O monitoramento de taludes tornou-se, então, uma referência dos trabalhos nas frentes
de exploração por meio do levantamento topográfico de prismas dispostos em áreas de
interesse no acompanhamento das instabilidades mapeadas. Além dos prismas, foram
instalados piezômetros para controle das oscilações do nível de água no contexto da
formação ferrífera e, a partir de 2010, mediante leituras contínuas dos deslocamentos
por meio de um radar de superfície tipo SSR – Slope Stability Radar, particularmente
nas zonas dos flancos sudoeste e leste (cava central) da mina.
Com base nestes registros, torna-se possível estabelecer a simulação do comportamento
geomecânico à fluência das rochas brandas da Mina N4E, que constituem o arcabouço
geológico regional. Estes registros foram tratados por meio de simulações numéricas
pelo software Abaqus, adotando-se uma lei de potência (pela teoria do endurecimento
por tempo transcorrido) como modelo constitutivo dos maciços rochosos.
A lei de potência é definida por três parâmetros constitutivos: 𝐴, 𝑚 e 𝑛, e um objetivo
desta dissertação consiste em se obter o conjunto de valores destes parâmetros que
melhor reproduza as curvas deslocamento x tempo obtidas pelo radar de superfície,
adotando, para isto, métodos de estimativa de parâmetros.

2

1.2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS DO TRABALHO
O fenômeno da mobilização de deformações crescentes ao longo do tempo (fluência) é
um agente indutor de mecanismos de ruptura de maciços rochosos. Este processo é
particularmente sensível em maciços de rochas brandas, materiais mais susceptíveis ao
desencadeamento destes fenômenos, podendo resultar em instabilidades de grande porte
fortemente condicionadoras das atividades rotineiras de exploração de cavas de
mineração, por exemplo. Estes processos foram detectados e descritos como fonte de
mobilização de um grande histórico de instabilidades no âmbito da cava da Mina N4E
da Vale, justificando, assim, a abordagem numérica do processo de fluência neste
estudo de caso.

O objetivo geral desta dissertação, inserido no escopo de um projeto maior de pesquisa
que inclui a modelação numérica do comportamento tensão-deformação dos maciços
rochosos da Mina N4E, consiste em estudar o fenômeno da fluência no domínio da cava
desta mina. Neste propósito, os estudos foram aplicados a duas seções de referência da
cava da mina – denominadas Sg02-2013 e Sg03-2012 – localizadas no flanco leste
(cava central) e no flanco sudoeste da mina, respectivamente, por meio de simulações
numéricas dos processos de fluência, efetuadas pelo Programa Abaqus, aplicando-se
uma lei de potência com a teoria de endurecimento por tempo transcorrido e utilizandose, como base dos dados de correlações, os registros dos deslocamentos do maciço
medidos por um radar de superfície tipo SSR (Slope Stability Radar).

Como objetivos específicos, foram buscados os seguintes propósitos e metas:


Correlações entre fluência e o padrão geomecânico das rochas brandas locais
para a definição das áreas susceptíveis às maiores deformações;



Estimativa dos parâmetros de fluência representativos das condições litológicas
locais da cava da mina N4E;



Correlações entre dados experimentais obtidos em campo e oriundos de
resultados de simulações numéricas;



Domínio e regularidade de utilização do software comercial Abaqus 6.12, como
ferramenta de análise numérica de problemas de fluência em maciços rochosos.
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1.3. ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO
Esta dissertação está estruturada em sete capítulos e contém sete anexos. No Capítulo 1,
expõe-se uma contextualização geral do estudo de caso analisado – Mina N4E do
Complexo Carajás, sendo apresentados os objetivos e o propósito geral do trabalho,
bem como a estrutura utilizada nos capítulos da dissertação.
O Capítulo 2 compreende uma revisão simplificada dos principais conceitos e princípios
envolvidos em estudos relativos ao comportamento geomecânico de maciços rochosos,
particularmente em termos do comportamento tensão-deformação em rochas intactas,
influência das descontinuidades, bem como os modelos e as premissas das principais
classificações geomecânicas adotadas.

O Capítulo 3 também constitui uma abordagem de revisão bibliográfica, incluindo a
apresentação das leis constitutivas de diferentes modelos de fluência (empíricos e
reológicos) comumente adotados em problemas de maciços rochosos. Além dos
modelos descritos de maneira geral, é dada uma ênfase ao modelo efetivamente adotado
nas simulações numéricas realizadas neste trabalho de dissertação.

O Capítulo 4 apresenta uma síntese dos procedimentos que fundamentam as simulações
numéricas implementadas para problemas lineares e não lineares, ilustradas para o caso
de adoção de um processo de discretização do domínio do problema utilizando-se
elementos triangulares com três pontos nodais. O capítulo enfatiza ainda a estimativa de
parâmetros de fluência com base na função objetivo e por meio das análises do
comportamento dos resíduos correspondentes.

O Capítulo 5 trata essencialmente da apresentação do estudo de caso, relativo às
condições de fluência das rochas brandas dos taludes da cava da Mina N4E da Vale em
Carajás /PA. Neste capitulo, são abordados os aspectos de localização, geologia
regional e geologia local do empreendimento, sendo descritas as principais feições
litológicas e estruturais da mina e a caracterização e a classificação geomecânica no
domínio da cava. Apresenta-se também um histórico dos principais eventos das
instabilidades que ocorreram na mina e as técnicas propostas de monitoramento para o
controle preventivo das deformações.
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O Capítulo 6 apresenta os resultados das simulações numéricas do comportamento
geomecânico à fluência das rochas brandas da cava da Mina N4E. As análises
compreenderam ajustes das curvas de monitoramento de campo por um radar tipo SSR
(Slope Stability Radar), por meio de modelação numérica por elementos finitos pelo
software Abaqus, com a estimativa dos parâmetros de uma equação constitutiva da
fluência baseada numa lei de potência.

O Capítulo 7 apresenta as principais conclusões da pesquisa, mediante a síntese
quantitativa dos resultados obtidos, bem como algumas proposições de pesquisas
complementares.

Nos Anexos, são apresentados padrões de classificação geomecânica, as principais
características mecânicas das seções estudadas ao longo da cava da Mina N4E, as
simulações numéricas ajustadas às curvas deslocamentos x tempos, relativas à fluência
do maciço local, bem como a síntese dos resultados finais das modelações numéricas
realizadas.
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CAPÍTULO

2

COMPORTAMENTO GEOMECÂNICO DE MACIÇOS ROCHOSOS
2.1. INTRODUÇÃO

Um maciço rochoso é um conjunto de blocos de rocha justapostos e articulados. A
rocha constituinte destes conjunto de blocos é denominada rocha intacta ou matriz do
maciço rochoso e as superfícies que limitam os blocos constituem as descontinuidades.
Estes materiais são essencialmente heterogêneos, anisotrópicos e descontínuos, e a sua
complexidade resulta da evolução geológica a que foram submetidos (evidentemente, é
a escala da porção do maciço analisado, em relação à obra considerada, que define a
validade destes condicionantes).

Por conseguinte, as características do maciço diferem de local para local, sendo
necessário, portanto, evidenciar e descrever os atributos do meio rochoso que, isolada
ou conjuntamente, condicionam o seu comportamento ante as solicitações impostas pela
obra em questão. Tal procedimento denomina-se caracterização geológico-geotécnica
ou geológico-geomecânica do maciço rochoso.

2.2. COMPORTAMENTO TENSÃO-DEFORMAÇÃO DO MACIÇO

2.2.1. Tensões em maciços rochosos

Tensão é uma grandeza física derivada de outra grandeza, a força. Ambas são fictícias e
não podem ser medidas diretamente mas, apenas, podem ser obtidas pela análise dos
seus efeitos, como em termos das deformações resultantes ou por meio de rupturas de
corpos sólidos. O termo tensão envolve basicamente dois conceitos: tensão em um
plano e tensão em um ponto. O primeiro define a tensão como a força por unidade de
área para um dado elemento de um plano considerado, sendo expressa por duas
componentes: a tensão normal (compressiva ou distensional) e a tensão cisalhante ou de
corte, derivada da força cisalhante e orientada paralelamente ao plano considerado.
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As tensões induzidas em um maciço rochoso podem ser diversas. A tensão atuante, num
dado evento e num dado momento, é aquela resultante de uma complexa interação entre
as ações conjuntas ou sequenciais de esforços de diferentes naturezas, que incluem
eventos gravitacionais, esforços tectônicos, perturbações geradas por empreendimentos
de engenharia, variações de energia térmica e/ou processos físico-químicos.

O estado de tensão natural resulta dos sucessivos eventos da história geológica atuantes
sobre um determinado maciço rochoso, correspondendo, portanto, ao produto de vários
estados sucessivos de tensões. Assim, a tensão natural é o resultado dos efeitos do peso
próprio das camadas sobrejacentes a um ponto considerado do maciço e à evolução de
sua história geológica.

A tensão induzida é dada pelo estado de tensão decorrente da redistribuição de tensões
preexistentes devido à perturbação dos maciços com a implementação de obras de
engenharia. A tensão tectônica, por outro lado, é resultante do deslocamento relativo
entre placas litosféricas ou outro processo geológico da dinâmica interna terrestre que
originam novos relevos e depressões ao longo da crosta terrestre, com a formação de
cadeias orogênicas, planaltos, fossas tectônicas e cadeias vulcânicas. Neste particular, o
território brasileiro está situado inteiramente no interior de uma das grandes placas
litosféricas, a Placa Sul-Americana, afastado de sua borda de colisão com a placa de
Nazca, do Oceano Pacífico (Oliveira e Brito,1998).

A tensão devida somente ao peso da rocha sobrejacente a um ponto ou plano
considerado no maciço corresponde à tensão gravitacional, sendo dada pelo peso da
coluna de rocha sobrejacente por unidade de área. Em profundidade, estas forças, que
dependem do peso específico das rochas, aumentam progressivamente e atuam em todas
as partículas do segmento de rocha considerado. Uma partícula de rocha encerrada a
grandes profundidades, em virtude da carga de rochas que lhe cercam, experimenta uma
pressão semelhante à hidrostática, representando o estado padrão das rochas na crosta, e
recebe também o nome de pressão de carga ou geoestática. A influência, tanto da
pressão confinante quanto litostática, induz aumento do limite de ruptura das rochas,
aumenta a resistência à ruptura, e consequentemente, facilita o escoamento plástico
antes do colapso (Bridgman, 1952; Patterson, 1958).
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Tensões térmicas, por sua vez, representam um estado de tensão estabelecido por
variações de temperatura, enquanto a tensão físico-química é o estado de tensões que
decorre de mudanças químicas e/ou físicas das rochas.

2.2.2. Deformações de maciços rochosos

Entende-se a deformação como uma mudança de forma, orientação, volume e posição,
causada pelas tensões atuantes, correspondendo, assim, à resposta mecânica complexa
dos materiais às tensões aplicadas no meio, durante um determinado período de tempo.

A deformação, em geral, ocorre pelo acúmulo de incrementos infinitesimais ou
deformações incrementais, de forma progressiva, induzindo um estado final de
deformação finita (Figura 2.1). Um processo de deformação pode ser interpretado como
um evento de transformação de uma geometria inicial em uma geometria final por meio
de translação ou rotação de corpo rígido (as massas rochosas podem ser transladadas ou
rotacionadas como unidades rígidas durante uma deformação), deformações internas
e/ou mudança de volume.

(b)

(d)

(c)

(e)

(a)

Figura 2. 1– Estágios de deformação progressiva (Oliveira e Brito,1998)
Por exemplo, os blocos de falha podem mover-se durante a deformação sem acumular
deformação interna. Por outro lado, a deformação interna é aquela que resulta numa
dada mudança na forma, com ou sem mudança no volume, tal que as partículas em uma
rocha mudaram de posição em relação umas às outras. No caso da manutenção da
forma, eventos de expansão ou contração do maciço implicam variações de volume.
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Quando a deformação induzida a um volume de rocha é a mesma em toda a sua
extensão, a deformação é homogênea. A rotação rígida e a translação são, por definição,
homogêneas; portanto, somente a deformação interna e as variações de volume podem
ser heterogêneas. Na deformação homogênea, linhas originalmente retas e paralelas
(feições, xistosidades, bandamentos, foliações) continuam como tais após a deformação.
Nas deformações heterogêneas, ao contrário, feições lineares tendem a se tornar curvas,
feições paralelas perdem o paralelismo e suas orientações originais são modificadas
(Donal, 2009; Haakon, 2010).

As estruturas geológicas constituem o produto de deformações que resultam da
movimentação das massas rochosas por meio de forças tectônicas ou forças atectônicas
(principalmente, forças gravitacionais). Em geral, as estruturas dos maciços refletem
duas categorias básicas de comportamento deformacional: dúctil ou viscoplástica e
rúptil ou frágil. A primeira ocorre quando não se desenvolvem descontinuidades e
prevalece o fluxo, sem a perda da coesão, como nos casos das foliações, dobras e zonas
de cisalhamento dúctil. Na segunda categoria prevalecem os processos de fragmentação,
sendo as juntas e falhas as estruturas mais típicas deste comportamento.

O limite entre os dois comportamentos na natureza não é abrupto (Oliveira e Brito,
1998); existe um campo transicional, no qual o comportamento pode ser classificado ora
como dúctil-rúptil ou semi-dúctil, quando há fluxo e ocorre algum fraturamento, ora
como e rúptil-dúctil ou semi-rúptil, quando se observam rupturas e algum fluxo plástico
(Figura 2.2).

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 2. 2– Esquema de deformação: (a) dúctil (zona de cisalhamento); (b) dúctil-rúptil
(zona de cisalhamento e fraturas sigmoidais) (c) rúptil-dúctil (falha com dobra de
arrasto); (d) rúptil (falha) - (Oliveira e Brito, 1998).
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As forças compressivas conduzem a uma redução do volume da rocha na direção
paralela à atuação das forças e ao seu alongamento na direção perpendicular. Podem
provocar o dobramento e o aparecimento de falhas no material. As forças distensivas
conduzem ao alongamento (estiramento) da rocha, na direção paralela à atuação das
forças. Podem provocar também o aparecimento de falhas no material. Por outro lado,
forças de cisalhamento causam a deformação da rocha por movimentos paralelos em
sentidos opostos, podendo induzir o aparecimento de falhas e de zonas de cisalhamento
dos materiais.

2.3. CARACTERIZAÇÃO GEOLÓGICO-GEOMECÂNICA DO MACIÇO

De um modo geral, as características mais visadas no estudo do comportamento dos
meios rochosos relacionam-se à deformabilidade, à resistência, à permeabilidade (em
especial, no caso de obras hidráulicas e certas obras de escavação) e o estado de tensões
naturais. Tais características compreendem as feições geológicas, os parâmetros
geotécnicos (obtidos através da caracterização geológica-geotécnica do maciço rochoso)
e as propriedades físicas (determinados por meio de ensaios insitu e/ou laboratoriais).

Por outro lado, segundo o foco desta pesquisa, podemos dizer que os maciços rochosos
podem ser considerados de baixa resistência em duas situações distintas: quando o
material rochoso, que o constitui, possui baixa resistência; e quando a presença de um
elevado número de fraturas ou outro tipo de descontinuidade seja responsável por um
comportamento de baixa resistência do maciço, mesmo que a rocha intacta tenha uma
resistência elevada. Para a caracterização geológico-geotécnica do maciço rochoso
precisamos definir independentemente as propriedades da rocha intacta (matriz rochoso)
e das descontinuidades, como detalhado a seguir.

2.3.1. Caracterização da rocha intacta

A matriz rochosa caracteriza-se em princípio como sendo um material heterogêneo, pois
apresenta inúmeras feições, desde a micro escala cristalina até fissuras ou anisotropias
na escala do próprio maciço. Neste contexto, são comumente caracterizadas as seguintes
propriedades e/ou aspectos da rocha intacta:
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CaracterizaçãoLitológica

Esta abordagem busca estudar as rochas por meio da identificação da sua composição
mineralógica, cor (a presença de certos minerais pode conferir cor típica aos litotipos e
sempre deve constar da descrição litológica), textura e arranjo dos materiais, tamanho
de grãos, estruturas e outras feições importantes que possibilitam individualizá-las; o
conjunto destes parâmetros define a caracterização litológica do maciço.


Estado de alteração e de coerência

Os principais tipos de alteração que afetam as rochas são: deutérica ou primária e a
alteração meteórica ou intempérica. O primeiro tipo ocorre em ambiente endógeno, na
dependência de fenômenos magmáticos, enquanto que o segundo ocorre na dependência
da hidrosfera e atmosfera, em ambiente exógeno. Este tipo de alteração é o mais
importante, dada a ação dos processos intempéricos, favorecendo a diminuição da
resistência mecânica e o aumento da deformabilidade. Por esta razão, frequentemente, a
alteração é também chamada decomposição, termo que incorpora o conceito de perda
das características geomecânicas dos materiais rochosos.

Os processos de alteração que atuam sobre o maciço rochoso afetam tanto os blocos de
rocha matriz como os planos de fraqueza ou descontinuidades existentes.
Consequentemente, este processo pode abrir as descontinuidades existentes ou criar
outras novas. Além disso, as descontinuidades são caminhos preferenciais para a água,
ajudando a intensificar o intemperismo físico-químico.

Nas avaliações dos padrões geomecânicos dos maciços rochosos, tende a ser corrente a
adoção de classificações específicas para uma adequada caracterização do estado de
alteração das rochas e de critérios para a definição dos diferentes graus de intensidade
de tais alterações, muitas vezes aplicados a um dado tipo de empreendimento ou a uma
obra em particular. A Tabela 2.1 constitui um exemplo de tais classificações (Oliveira e
Brito, 1998).

11

Tabela 2. 1 – Graus de alteração (Oliveira e Brito, 1998)
Denominações
Rocha sã ou praticamente sã

Rocha medianamente alterada
Rocha muito alterada

Rocha extremamente alterada

Características das Rochas
Apresenta minerais primários sem
vestígios de alterações ou com alterações
físicas e químicas incipientes. Neste caso,
a rocha é ligeiramente descolorida.
Apresenta
minerais
medianamente
alterados e a rocha é bastante descolorida
Apresenta minerais muito alterados, por
vezes, pulverulentos a friáveis.
Apresenta minerais totalmente alterados e
a rocha é intensamente descolorida,
gradando para cores de solo.

A coerência, definida com base em propriedades de tenacidade, dureza e friabilidade
das rochas, pode ser caracterizada através da apreciação da resistência que a rocha
oferece ao impacto de um martelo. A Tabela 2.2 constitui um exemplo de tais
classificações.
Tabela 2. 2– Graus de coerência (Oliveira e Brito, 1998)
Denominações
Rocha coerente

Rocha medianamente coerente

Rocha pouco coerente

Rocha incoerente

Características das Rochas
Quebra com dificuldade ao golpe do martelo,
produzindo fragmentos de borda cortantes.
Superfície dificilmente riscável por lâmina
de aço. Somente escavável a fogo.
Quebra com dificuldade ao golpe do martelo.
Superfície riscável com lâmina de aço.
Escavável a fogo.
Quebra com facilidade ao golpe de martelo,
produzindo fragmentos que podem ser
partidos manualmente. Superfície facilmente
riscável com lamina de aço. Escarificável.
Quebra com a pressão dos dedos,
desagregando-se. Pode ser cortada com
lâmina de aço. Friável e escavável com
lâmina.

Os parâmetros de alteração e coerência permitem apreciar, de forma prática e confiável,
a intensidade da ação intempérica sobre um determinado maciço rochoso. Em termos
gerais, os estágios iniciais da alteração resultam em significativa diminuição da
resistência da rocha, em relação à rocha original, enquanto nos estágios mais avançados
de alteração, esta tendência tende a ficar mais atenuada.
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Resistência à compressão

Rocha de baixa resistência é uma designação que surge associada a materiais rochosos
com pouca resistência à compressão uniaxial e cujo comportamento geotécnico situa-se
entre solos e rochas. Em relação aos solos, rochas com baixa resistência são mais duras,
mais frágeis e mais dilatantes. Em relação a outras rochas, elas são mais brandas, menos
frágeis, mais compressíveis, e mais suscetíveis a mudanças induzidas pelas variações na
tensão efetiva. Neste contexto, rochas brandas são aquelas que apresentam resistências à
compressão uniaxial entre 0,5 e 25 Mpa (Tabela 2.3).
Tabela 2. 3 – Caracterização de rochas brandas (Brown, 1981).
σ (MPa)

Descrição

0,25 – 1,0

Extremamente branda

1,0 – 5,0

Muitobranda

5,0 – 25,0

Branda

O limite recomendado por ISO (1997), entre rocha e solo, é um valor de compressão
uniaxial igual a 0,6 MPa. Segundo Anon (1977), a conjugação de maciços com rochas
muito fracas e solos duros, implica resistências entre 0,6 e 1,25 MPa. No entanto, a
prática de engenharia em rochas brandas necessita muito mais da compreensão do
comportamento do maciço rochoso em si do que simplesmente do conhecimento sobre a
rocha branda intacta.
2.3.2. Caracterização das descontinuidades
Em geral, na prática, um maciço rochoso íntegro e homogêneo raramente é encontrado.
A principal preocupação, quase sempre, recai sobre as feições geológicas que
representam ou induzem zonas de fraqueza mecânica e vias de percolação preferencial
no interior das massas rochosas. Tais feições são, em geral, as descontinuidades. Dessa
forma, o estudo das descontinuidades é de importância fundamental, pois estas
estruturas condicionam, de maneira muito forte, o comportamento dos maciços
rochosos, especialmente em relação à deformabilidade, resistência e permeabilidade,
podendo controlar toda a estabilidade do meio rochoso.

13

Algumas descontinuidades, como falhas e juntas de grande extensão lateral, merecem
estudo individualizado devido às suas dimensões, expressivas em relação ao volume do
maciço rochoso considerado, e por possuírem, em geral, propriedades muito distintas
das demais estruturas presentes no meio rochoso. Essas estruturas de maior porte e
expressão também caracterizam o maciço rochoso como meio heterogêneo e
anisotrópico. As descontinuidades de menor extensão que, isolada ou associadamente,
respondem pela estruturação do meio rochoso e, em geral, ocorrem em grande número,
podem ser analisadas conjuntamente, a partir de um caráter estatístico.
Parâmetros descritivos das descontinuidades poderiam ser classificados de acordo coma
resistência ao cisalhamento e o padrão de faturamento. Os parâmetros que influenciam a
resistência ao cisalhamento são a persistência, rugosidade, abertura, preenchimento e a
alteração das paredes das descontinuidades (Oliveira e Brito, 1998; Gonzáles et al.,
2002; Brady e Brown 2004).

A resistência ao cisalhamento ao longo da descontinuidade depende do tamanho da
abertura, da presença ou não de preenchimento, e da rugosidade da superfície das
paredes das descontinuidades (Bieniawski, 1989). Por outro lado, o número, orientação,
espaçamento e a persistência das descontinuidades são os parâmetros característicos que
definem o padrão de faturamento ou grau de faturamento, tamanhos e volume dos
blocos do maciço rochoso.


Rugosidade

A rugosidade é expressa pelos padrões das ondulações presentes nas superfícies das
descontinuidades, que influencia especialmente a resistência ao cisalhamento, que é
devida fundamentalmente ao atrito e à coesão das interfaces. A irregularidade das
paredes da descontinuidade é um dos fatores que mais influenciam no atrito, sobretudo
em para baixas tensões perpendiculares ao plano da interface (Gonzáles, et al., 2002).

Segundo Brady & Brown (2004) a importância da rugosidade diminui com o
incremento da abertura, preenchimento da abertura e um prévio deslocamento de
ruptura por cisalhamento. O meio mais prático para quantificar a rugosidade é
identificar o seu perfil geométrico, dentre diferentes opções (Figura 2.3).
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Figura 2. 3 – Perfis típicos de rugosidade e nomenclatura geral (Brady e Brown, 2004).
Para Brady & Brown (2004), a rugosidade deve ser avaliada sob duas escalas: uma
pequena, onde se pode identificar a superfície áspera ou irregularidades; e outra de
escala maior, para a observação das ondulações. Estas estão ligadas à direção inicial dos
deslocamentos no cisalhamento do plano médio das descontinuidades e são
responsáveis pela dilatância durante o processo. As superfícies ásperas e irregulares
influenciam a resistência ao cisalhamento, tendendo-se a romper durante o cisalhamento
(ABGE/CBMR, 1983).


Abertura

Abertura consiste na distância medida perpendicularmente entre paredes adjacentes de
uma descontinuidade, cujo espaço intermediário é preenchido por ar ou água (Brady e
Brown, 2004). As aberturas das descontinuidades estão associadas aos deslocamentos
cisalhantes, a esforços de tração no maciço, ao carreamento de materiais pela percolação
da água e pela dissolução ao longo das paredes das descontinuidades. Estas aberturas
tendem a se mostrar maiores quanto mais próximas da superfície se encontram, devido à
relaxação de tensões decorrentes dos processos erosivos; ao contrário, quanto mais
profundas as descontinuidades, mais fechadas tendem a ser as aberturas (Figura 2.4).
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Figura 2. 4 – Conceito de abertura: descontinuidades abertas e fechadas (Brady e
Brown, 2004).

A abertura controla a quantidade de água que pode fluir através da descontinuidade
induzindo a lavagem e/ou dissolução dos materiais de preenchimento. Na ausência de
contato das paredes da descontinuidade, o preenchimento da descontinuidade controla
completamente a força de cisalhamento. Quando há o contato ou as descontinuidades
estão interligadas, o preenchimento e o material da rocha controlam a resistência ao
cisalhamento da descontinuidade (Bieniawski, 1989).

A influência da abertura na resistência ao cisalhamento de interface é muito importante,
mesmo em descontinuidades muito fechadas, uma vez que esta modifica as tensões
efetivas que atuam sobre as paredes (Gonzáles, et al., 2002).


Preenchimento

Preenchimento é o termo utilizado para descrever o material que separa as paredes de
rocha adjacentes de descontinuidades. Estes materiais apresentam grande influência
sobre as forças de cisalhamento mobilizadas ao longo das descontinuidades. As origens
dos materiais de preenchimento são as mais diversas, sendo grande parte resultado da
alteração e intemperização das rochas nas paredes das descontinuidades. O
comportamento físico da descontinuidade será afetado pelos seguintes fatores
associados aos materiais de preenchimento/interface: mineralogia dos materiais,
tamanho das partículas, relação de sobre adensamento, conteúdo de água e
permeabilidade, deslocamentos tangenciais prévios, rugosidade das paredes, largura do
preenchimento e fraturamento ou esmagamento da parede da rocha.
16

Cada um destes fatores deverá ser caracterizado quantitativamente e, em casos de
preenchimentos em descontinuidades potenciais de fraturamento (superfícies instáveis),
deverão ser realizadas investigações mais detalhadas, incluindo preferencialmente
ensaios in situ.


Persistência

A persistência é a extensão do traço de uma descontinuidade observada em um
afloramento, podendo ser uma medida aproximada da extensão da mesma em área ou
em comprimento de penetração (ABGE/CBMR, 1983).
A persistência é um parâmetro importante que descreve o maciço rochoso, no entanto, é
um dos mais difíceis de quantificar, pois nem sempre as descontinuidades são contínuas
ou claras. Falhas e juntas de acamamento e de foliação, geralmente, se apresentam
contínuas ou persistentes, sendo facilmente percebidas no campo. A determinação da
persistência de uma descontinuidade, sempre que possível, deverá medir-se em duas
direções: no sentido do mergulho e no sentido da direção da descontinuidade, ajudando
a definir os prováveis planos de escorregamento.
A persistência das descontinuidades tem maior influência na resistência ao cisalhamento
mobilizada ao longo do plano da descontinuidade, e nas características de fragmentação,
escavabilidade e permeabilidade da massa de rocha. Na caracterização do padrão
geomecânico de um maciço rochoso, é fundamental estabelecer as descontinuidades de
maior persistência, relativamente ao domínio investigado (Figura 2.5).

Figura 2. 5 – Padrões de persistência de descontinuidades (Brady e Brown, 2004).
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Espaçamento

O espaçamento corresponde à distância medida perpendicularmente entre duas
descontinuidades adjacentes de uma mesma família. Esta característica interfere
significativamente no comportamento do meio rochoso em relação à deformabilidade da
rocha intacta. O espaçamento entre fraturas é o elemento básico para a definição do
volume de blocos de rocha.

Segundo Gonzáles et al. (2002), nos processos de deformação e ruptura em maciços
rochosos que apresentam grande espaçamento, de ordem métrica, podem prevalecer as
propriedades da matriz de rocha ou dos planos de descontinuidade, dependendo da
escala de trabalho considerada. Se os espaçamentos são da ordem de vários decímetros,
o comportamento do maciço rochoso tende a ser determinado pelos planos de
debilidade.


Tamanho dos blocos e grau de faturamento

As dimensões dos blocos de rocha resultam da intensidade do fraturamento do maciço e
da orientação das descontinuidades presentes. O tamanho dos blocos e à sua resistência
ao cisalhamento, sobre certas condições de tensão, determinam o comportamento
mecânico do maciço rochoso (ABGE/CBMR, 1983).

As características do maciço rochoso estão intimamente ligadas à forma dos blocos que
o constituem, a qual depende do número e da orientação das famílias como também do
espaçamento ou frequência das descontinuidades (Figura 2.6). A forma dos blocos é
produzida, geralmente, pela interseção quase ortogonal de três famílias de
descontinuidades (blocos cúbicos). Por exemplo, os blocos de foliação são resultado do
espaçamento estreito e consecutivo das descontinuidades de uma família, interceptado
por outras duas famílias de descontinuidades, com elevados espaçamentos. Os blocos
também podem ser formados pela interseção de famílias de descontinuidades com
espaçamentos

maiores,

resultando

em

blocos

de

formas

mais

ou

menos

equidimensionais, prismáticos ou irregulares, dependendo de uma orientação mais ou
menos sistemática das descontinuidades presentes.
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Figura 2. 6 – Espaçamento entre fraturas e blocos de rocha (Gonzáles et al., 2002).
A International Society for Rock Mechanics (ISMR, 1978) estabelece três métodos de
medição dos tamanhos dos blocos: índice de tamanho dos blocos (Ib ), contador
volumétrico de juntas (Jv ) e estimativa por simples observação.
A quantificação por tamanho médio (moda de cada domínio de descontinuidades -Ib ) de
um bloco típico exposto na superfície ou em escavações subterrâneas, em testemunhos
de sondagem ou em blocos isolados, pode ser obtido a partir da medida direta de suas
dimensões médias (com uma precisão de 10%).

A densidade de descontinuidades por volume (Jv ) é obtida pela contagem das
descontinuidades em uma família individual (número de descontinuidades por metro) ao
longo de uma linha normal das descontinuidades, com 5 ou 10 m de comprimento de
amostragem, utilizando-se padrões de referência (Tabela 2.4).

A dificuldade em distinguir as descontinuidades naturais, a continuidade dos planos de
fraqueza e as fraturas induzidas pela detonação, influenciam, inevitavelmente, nas
medições. Os resultados são apresentados pelo índice de tamanhos dos blocos Ib ,
contador volumétrico de juntas Jv e descrição do maciço rochoso com sua divisão de
blocos de forma geral, utilizando os termos compacto, em blocos, tabular, irregular e
fragmentado.
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Tabela 2. 4 – Tamanho do blocos por densidade de descontinuidades por volume 𝐉𝐯
(ABGE/CBMR, 1983).
Jv (descontinuidades/m3)

Tamanho dos blocos
Blocos muito grandes

<1

Blocos grandes

1-3

Blocos com tamanho médio

3-10

Blocos pequenos

10-30

Blocos muito pequenos

>30

Blocos triturados

>60

Duncan et al. (2005) definem o tamanho e forma dos blocos pelo número de famílias de
descontinuidades, sua atitude, seu espaçamento e sua persistência.Quando se trata de
formas de blocos usa-se a nomenclatura tabular, quebrado e colunar, enquanto para se
referir a tamanho, utilizam-se termos que variam entre muito grandes (> 8m3) a muito
pequenos (<0,0002m3).


Orientação das descontinuidades

A orientação das descontinuidades é definida pelo ângulo de mergulho e sua direção,
medidos ao longo do plano da descontinuidade. Assim, a orientação ou a atitude de uma
descontinuidade no espaço é descrito pelo mergulho da linha de máxima inclinação na
superfície da descontinuidade, medida a partir da horizontal, e a direção de mergulho ou
de azimute desta linha, medido no sentido horário do norte verdadeiro (Figura 2.7).

Figura 2. 7 – Orientação de uma descontinuidade: mergulho (ψ) e direção de mergulho
(α) (Brady e Brown, 2004).
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Número de famílias de descontinuidades

Corresponde ao número de famílias que compõem um sistema de descontinuidades.
Uma família de descontinuidades é formada por descontinuidades individuais de
características mecânicas e físicas similares, dispostas em um arranjo quase paralelo,
espaçado homogeneamente. A história geológica e a tectônica regional fornecem as
características peculiares de cada família de descontinuidades.

O comportamento mecânico do maciço rochoso, seu modelo de deformação e seus
mecanismos de ruptura ou falha são estritamente condicionados pelo número de
famílias das descontinuidades presentes e estas podem afetar sobremaneira os padrões
de sua escavação. Este parâmetro é comumente utilizado para se estabelecer uma
classificação geomecânica de maciços rochosos (Tabela 2.5).

Tabela 2.5–Classificação de maciços rochosos por famílias de descontinuidades (ISRM
1981)
Maciço rochoso

Número de famílias presentes

I

Nenhumas ou poucas descontinuidades presentes

II

Uma família de descontinuidades

III

Uma família mais descontinuidades esparsas

IV

Duasfamílias de descontinuidades

V

Duas famílias mais descontinuidades esparsas

VI

Trêsfamílias de descontinuidades

VII

Três famílias mais descontinuidades esparsas

VIII

Quatro ou mais famílias de descontinuidades

IX

Rocha esmagada tipo terroso

2.4. CLASSIFICAÇÃO GEOMECÂNICA DE MACIÇOS ROCHOSOS

Os sistemas de classificação geomecânica são comumente propostos para atender os
seguintes objetivos:
 Identificar os parâmetros mais significativos que influenciam o comportamento dos
maciços rochosos;
 Setorizar o maciço em grupos similares de comportamento e qualidades;
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 Fornecer as características básicas para o entendimento de cada setor ou classe de
maciço;
 Relacionar as condições de um local com a experiência encontrada em outros locais.

Os sistemas são baseados em parâmetros estritamente quantitativos, selecionados na
caracterização dos maciços, eliminando assim, vícios subjetivos. Estes sistemas seguem
critérios específicos, relacionados aos objetivos propostos, tais como os métodos de
escavação, cargas atuantes, etc. As características avaliadas que representam os
elementos condicionantes na iteração escavação-maciço devem ser simples e claras. Os
índices característicos dos maciços, sistematizados e hierarquizados numa estrutura
lógica, identificam uma filosofia de classificação geomecânica (Gomes, 1991).
De acordo com Bieniawski, (1989), foram desenvolvidos e aplicados inúmeros sistemas
de classificação geomecânica de maciços rochosos no mundo inteiro para diversas
aplicações e mediante critérios extremamente variados. A seguir, são descritos os
sistemas de classificação geomecânica desenvolvidos por Bieniawski (modelo RMR) e
Barton (modelo Q), de aplicação generalizada em mecânica das rochas.
2.4.1. Sistema RMR de Bieniawski
O sistema de classificação geomecânica RMR (rock mass rating) prevê os seguintes
parâmetros de caracterização de maciços rochosos:
 Resistência à compressão simples;
 RQD (Rock QualityDesignation);
 Espaçamento das descontinuidades;
 Padrão das descontinuidades;
 Ação da água subterrânea;
 Orientação relativa das descontinuidades em relação à escavação.
O grau de alteração, parâmetro presente nas primeiras versões do sistema, foi suprimido
como índice básico de caracterização do maciço, uma vez que seus efeitos já estão
embutidos nos valores de resistência à compressão simples da rocha intacta.
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A influência das descontinuidades é considerada em três parâmetros à parte: o RQD, o
espaçamento médio dos sistemas de juntas e o padrão das descontinuidades. O
parâmetro relativo ao padrão das descontinuidades engloba características de abertura,
persistência, rugosidade, alteração das paredes e condições do material de
preenchimento. A orientação das descontinuidades, em relação à escavação, é
considerada como parâmetro de ajuste, analisado em separado em função da natureza da
obra.
A rigor, os parâmetros RQD e o espaçamento médio das juntas procuram refletir uma
única condição, referente à densidade volumétrica das descontinuidades, ou seja, o
estado de compartimentação do maciço. Parece, portanto, haver uma dupla penalização
decorrente de um mesmo fator. No entanto, é necessário considerar que o espaçamento
expressa tão somente a condição média de compartimentação do maciço, isto é, a
dimensão média dos blocos rochosos.
Este sistema não considera o estado de tensões do meio rochoso; dessa forma, sua
aplicação em maciços de resistência fraca e com comportamentos mecânicos dominados
pelo estado de tensões é limitado (Hoek e Brown, 1980).
O sistema RMR fornece uma atribuição de pesos para cada parâmetro de caracterização
do maciço rochoso, em função dos níveis de variação. A soma destes pesos constitui um
índice correspondente a uma das cinco classes de qualidade de maciço (ver Anexo I.1).
O RMR é um valor de referência que é amplamente adotado para estimar parâmetros
preliminares de resistência e deformabilidade, bem como o tempo de auto-sustentação
do maciço, assim como estabelecer correlações com outras grandezas.O valor do índice
RMR tem sido utilizado para inúmeras correlações, sendo referenciadas abaixo as
seguintes para valores do módulo de deformabilidade (Em ) do maciço rochoso:


Bieniawski (Figura 2.8):

Em = 2 ∗ RMR − 100 (Para RMR >50)


(2.1)

Serafim e Pereira:
RMR−10
40

Em = 10

(Para RMR <50)

(2.2)
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Figura 2. 8 – Módulos de deformabilidade em função de índices RMR
(Bieniawski, 1989).
Bieniawski et al.(2005) e Bieniawski et al.(2007) recomendam que sejam utilizadas as
Equações 2.1 e 2.2. A primeira, para maciços rochosos de média a boa qualidade, e a
segunda, para maciços de média a fraca qualidade, obtendo-se assim um resultado mais
realista, só possível devido ao excelente ajuste das equações aos dados experimentais.

2.4.2. Sistema Q de Barton

Este sistema foi proposto por pesquisadores do NGI por Barton em 1974, a partir de
experiências em obras de escavações subterrâneas. A qualidade do maciço rochoso de
túneis é definida com base no chamado índice Q, expresso por:
Q=

RQD
Jn

J

J

w
∗ Jr ∗ SRF

(2.3)

a

sendo: Q- índice de qualidade do maciço rochoso de túneis; RQD- Rock Quality
Designation; Jn - índice de influência do número de famílias das descontinuidades; Jr corresponde ao índice de influência da rugosidade das paredes das descontinuidades; Ja índice de influência da alteração das paredes das descontinuidades; Jw - índice de
influência da ação da água subterrânea e SRF- índice de influência do estado de tensões
no maciço (Stress Reduction Factor).
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Os termos na expressão para o cálculo do índice Q são interpretados como parâmetros
quantitativos, designados para expressar as contribuições de efeitos individuais, da
seguinte forma:


RQD

: dimensões dos blocos (parâmetro que representa a estrutura do maciço rochoso

Jn

e uma medida indireta do tamanho dos blocos);


Jr
Ja

: resistência ao cisalhamento ao longo das superfícies das descontinuidades

(representa as características de rugosidade e atrito das paredes das descontinuidades
ou dos materiais de preenchimento);


Jw

: tensões atuantes no maciço (descreve a tensão ativa no maciço, sendo também

SRF

um fator empírico que considera a influência dos carregamentos externos, tensões in
situ e a influência da água).
Esta classificação não considera diretamente a influência da orientação das
descontinuidades, nem a resistência da rocha intacta. No entanto, considera as
propriedades da família de descontinuidades mais desfavorável no índice da rugosidade
e no índice de alteração das descontinuidades, fazendo com que a resistência ao
cisalhamento do maciço rochoso e a resistência da rocha intacta seja indiretamente
considerada pelos valores do parâmetro RQD (Hoek e Brown, 1980).
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CAPÍTULO

3

MODELOS DE FLUÊNCIA EM MACIÇOS ROCHOSOS
3.1. INTRODUÇÃO

Nas análises do comportamento tensão-deformação de maciços rochosos, muitos
eventos tendem a ocorrer independentes do tempo e a deformação depende somente da
tensão atuante. Em outros casos, porém, a deformação é resultante de um histórico de
tensões, estando inserida, portanto, numa relação de dependência explícita com o tempo
(Jaeger et.al., 2007). Neste contexto, um dos grandes problemas no estudo da mecânica
das rochas é que o investigador não tem condição de incluir adequadamente o fator
tempo nas análises, pois estas demandam tempos de observação da ordem de horas ou
dias, enquanto os processos geológicos de formação dos maciços rochosos implicam
milhões de anos na sua evolução.

Na ciência dos materiais, a fluência ou creep é o termo usado para descrever a tendência
de um material a se deformar ao longo do tempo. A deformação do material ocorre em
consequência do longo tempo de exposição a níveis de tensão desviatória que estão
abaixo da resistência última do material. A ocorrência da fluência varia em função das
propriedades do material, dos acréscimos das tensões ou sobrecarga aplicadas e do
tempo. De acordo com Costa (1984) e Costa et al. (2005), o comportamento creep é a
evolução das deformações plásticas com o tempo devido à aplicação contínua de
tensões desviatórias constantes.

Diversos autores (Costa, 1984; Assis, 1990; Oliveira, 2004) também reforçam que a
taxa de deformação (dε/dt) é fortemente dependente do nível de acréscimo de tensão
aplicada. A Figura 3.1 apresenta curvas de fluência para diferentes níveis de tensões
desviatórias, sendo ∆𝜎1 < ∆𝜎2 < ∆𝜎3. Observa-se que, quanto maior o nível de tensão,
maior será a velocidade de deformação ou taxa de deformação, ressaltada pelas
inclinações das curvas deste gráfico.
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Deformação

Tempo
Figura 3. 1– Curvas de fluência para diferentes variações de tensão desviatória
A Figura 3.2 apresenta as deformações medidas durante um ensaio de compressão
uniaxial de uma amostra de rocha imersa em água. Em qualquer valor de tensão de
compressão uniaxial (valores entre 10 e 25Mpa), a deformação tende a aumentar
continuamente com o tempo. Observa-se também que a inclinação da curva de fluência
aumenta com o aumento de tensão de compressão, ou seja, a taxa de deformação
também aumenta.

Figura 3. 2– Deformações sob diferentes valores de tensão de compressão uniaxial
(Jaeger et al.,2007).
Constata-se ainda que, nas curvas, tem-se um intervalo de período inicial durante o qual
a deformação aumenta rapidamente, mas com uma taxa de deformação decrescente (ou
seja, a curva é côncava para baixo), ao qual se segue um estágio durante o qual a
deformação aumenta mais ou menos sob uma taxa constante (curva linear).
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Para as três maiores tensões confinantes (18,1 MPa, 20,5MPa e 25MPa), depois de um
certo tempo, a deformação começa a aumentar a uma taxa sempre crescente (curva
côncava voltada para cima), conduzindo eventualmente para um colapso total da
amostra.
3.2. ESTÁGIOS DO COMPORTAMENTO À FLUÊNCIA
A evolução das deformações com o tempo é caracterizada por três estágios de
comportamento, como indicado na Figura 3.3, que representa os resultados típicos de
um ensaio de fluência de um corpo de prova em rocha.

Figura 3. 3 – Curva e estágios de de fluência (Jaeger et al.,2007).
Se uma tensão desviadora é aplicada instantaneamente à amostra, ela dará origem
imediatamente a uma deformação elástica (pelo ponto A na Figura 3.3). A partir daí, as
deformações aumentam, embora em um ritmo cada vez menor, ou seja, a taxa de
deformação vai diminuindo, caracterizando o regime I, referido como fluência primária
ou transiente; a seguir, tem-se um regime II ou secundário, no qual a fluência aumenta
linearmente com o tempo e, finalmente, o chamado regime III ou de fluência terciária,
na qual a taxa de deformação aumenta até que ocorra o processo de ruptura (Goodman,
1989; Jaeger et al.,2007).

Além dos três estágios de comportamento indicados, a recuperação das deformações é
outro fenômeno característico de materiais em regime de fluência. Assim, o corpo de
prova tende a recuperar a configuração original e seguirá a trajetória PQR (Figura 3.3)
se a tensão for subitamente reduzida a zero durante a fase de fluência primária.
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O trecho PQ é caracterizado por uma recuperação rápida e instantânea. Por outro lado, o
trecho QR representa uma recuperação lenta que tende assintoticamente a zero, ou seja,
ocorre a recuperação da configuração original do corpo de prova, não restando
deformações plásticas.

Da mesma forma que na fluência primária, quando o material se encontra em regime de
fluência secundária, a repentina redução do nível de tensões terá como resposta uma
recuperação elástica instantânea, representada pelo trecho TU, seguida de uma
recuperação lenta, representada pelo trecho UV. Todavia, esta recuperação de
deformações (quando o material se encontra em regime de fluência secundária) tende
assintoticamente para uma deformação permanente, o que não ocorre quando o corpo
sólido está em regime de fluência primária.

De acordo com Costa (1984) e Dowling (1999), se um nível constante de tensão
desviatória (sob temperatura constante) é aplicado ao corpo sólido no início de ensaio,
ocorre uma pequena deformação elástica que evolui para o primeiro estágio (transiente
ou fluência primária). Neste estágio, logo que a tensão diferencial é aplicada, a taxa de
deformação é muito alta, ou seja, possui uma elevada velocidade de fluência. Esta taxa
de deformação ou velocidade de fluência tende, então, a diminuir até uma taxa
constante de deformação (Figura 3.4).

Figura 3. 4 – Estágios da fluência: deformação e taxa de deformação (Oliveira, 2004).
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Neste instante, inicia-se o segundo estágio (regime permanente ou estacionário ou
fluência secundária), que se caracteriza por apresentar uma velocidade de deformação
constante com o tempo. Por outro lado, no terceiro estágio (fluência terciária), ocorre a
aceleração da taxa de fluência levando o corpo de prova rapidamente à ruptura (micro
fraturamento em um plano preferencial). Nos materiais rochosos, os efeitos de
cisalhamento tendem a gerar aumentos de volume, caracterizando-se o fenômeno da
dilatância.

A curva de fluência, na forma apresentada nas Figuras 3.4 e 3.3, pode ser expessa pela
seguinte equação geral:
ε = εe + ε1 (t) + V ∗ t + ε3 (t)

(3.1)

sendo: ε- a deformação total; εe - a deformação instantânea elástica; ε1 (t)- a fluência
transiente; V ∗ t- a deformação do estado estacionário (sendoV é a taxa de deformação
constante na região secundária) e ε3 (t)- a fluência terciária ou acelerada.
3.3. MODELOS CONSTITUTIVOS DE FLUÊNCIA

Muitos modelos constitutivos estão apresentados na literatura técnica para descrever o
comportamento de fluência das rochas. A maioria deles foi inicialmente derivada de
estudos de metais e depois adaptados para a mecânica das rochas. Tais modelos podem
ser divididos em dois grandes grupos: empíricos e reológicos.

Os modelos geralmente descrevem somente uma parte da curva típica de fluência;
alguns modelos representam somente o regime transiente; outros, somente o regime
permanente. Existem também modelos que são uma combinação das deformações de
fluência primária e secundária. De qualquer forma, a modelação da terceira fase de
fluência é muito complexa.

Os modelos empíricos são equações matemáticas deduzidas a partir da observação e
ajuste entre o comportamento de uma curva típica de fluência e o seu resultado
experimental para um determinado problema, segundo um dado estado uniaxial de
tensões e deformações.
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De acordo com Lama et al.(1978), um grande número de equações empíricas tem sido
desenvolvido para expressar as condições de regime transiente e regime permanente de
fluência, mas não para aplicações da fluência terciária ou acelerada. Estas relações para
fluência primária (Lama et al., 1978; Rocha, 1981; Jaeger et al., 2007) podem ter
diversas naturezas, particularmente leis exponencial, de potência ou logarítmicas, tais
como:
ε1 (t) = At m

(3.2)

ε1 (t) = A ∗ lnt

(3.3)

onde A e m são constantes que possuem dimensões apropriadas, para ajustes da curva de
fluência transiente obtida pelos ensaios.

Nenhuma destas equações faz uma transição suave para fluência no estado estacionário
quando o tempo aumenta; para que a taxa de deformação V (Equação 3.1) assuma um
valor constante no regime de fluência do estado estacionário, a função ε1 (t) teria que se
aproximar assintoticamente para uma dada inclinação de uma linha, o que não é
possível por meio destas equações empíricas.

Segundo Weishen et al.(2004), os maciços rochosos, muitas vezes, apresentam um
comportamento reológico, especialmente no caso de rochas de baixa resistência e
maciços rochosos altamente fraturados. Os modelos reológicos podem ser usados para
representar o comportamento de materiais que variam com o tempo, como a fluência
nas rochas brandas. Tais modelos são capazes de simular as tensões e deformações de
materiais como dependentes do tempo.

Estes modelos podem ser básicos (sendo os mais comuns: modelo elástico de Hooke,
líquido viscoso de Newton e plástico de Saint Venant) ou complexos (resultantes da
associação destes modelos). Nos itens seguintes, alguns destes modelos são detalhados,
em uma abordagem unidimensional, na qual a deformação gerada e a tensão aplicada
desenvolvem-se em uma mesma direção.
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Estes modelos podem ser discutidos mais simplificadamente em termos de compressão
uniaxial, mas também podem se estender para outros tipos de carregamento, tais como o
cisalhamento. Por esta razão, um símbolo k será usado indistintamente como constante
de proporcionalidade entre tensão e deformação do elemento de Hooke, que pode
representar tanto o módulo de elasticidade como o módulo de cisalhamento,
dependendo do contexto.

3.4. MODELOS REOLÓGICOS DE FLUÊNCIA

3.4.1. Modelos básicos de fluência

O comportamento de um sólido elástico linear pode ser exemplificado por um elemento
de mola (mostrado na Figura 3.5), que segue a lei de Hooke, ou seja, a tensão resultante
da aplicação de uma força em um dado material é diretamente proporcional à sua
deformação, tal que:
σ= k∗ε

(3.4)

sendo σ e ε as tensões e deformações instantâneas, respectivamente e k, a constante
elástica da mola. Neste caso, se uma tensão inicial σo for imposta ao material, a
deformação tende a aumentar instantaneamente até εo , dada por σo /k, comportamento
típico de rochas duras ou relativamente duras (Weishen et al., 2004).

Figura 3. 5– Elemento elástico de mola (Jaeger et al., 2007).
O segundo elemento básico utilizado na construção de modelos reológicos simples é o
amortecedor (mostrado na Figura 3.6), característico de rochas de baixa resistência
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(Weishen et al., 2004), que é expresso por uma relação deformação-tensão da seguinte
forma:
dε

σ = η ∗ (dt) = η ∗ ε̇

(3.5)

M

sendo η- viscosidade em unidade [TL] e dε/dt- derivada da deformação em relação ao
tempo (ou taxa de deformação ε̇ ).

Figura 3. 6– Elemento viscoso newtoniano (Jaeger et al., 2007).
Se uma tensão instantânea σo for imposta ou estabelecida neste elemento, iniciando um
estado de tensão e deformação livre, a relação anterior pode ser integrada, mostrando
que a deformação irá crescer linearmente com o tempo, ou seja, para uma dada tensão
inicial, σo , imposta ou estabelecida, é gerada uma deformação livre, ε, em um dado
tempo t (sendo que a tensão, em t = 0, ε =0) e, portanto:
t=t

ε=ε

σo ∗ ∫t=0 dt = η ∗ ∫ε=0 dε

(3.6)

ε = σo ∗ t/η

(3.7)

O terceiro modelo reológico básico é o de Saint Venant, que pode ser representado por
um bloco de massa m disposto sobre uma superfície áspera e com atrito (indicado na
Figura 3.7). Sendo μ o coeficiente de atrito entre o bloco e a superfície A, a área de
contato com o bloco, este não irá se mover até que a tensão aplicada σ alcance o valor
𝑚 ∗ 𝑔 ∗ 𝜇/𝐴, definido como σ∗ . Assim, a deformação será nula se σ < 𝜎 ∗ e será
indeterminada se σ > 𝜎 ∗ .
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Figura 3. 7–Elemento Plástico de Saint Venant (Jaeger et al., 2007).
3.4.2. Modelo de Maxwell

O Modelo de Maxwell consiste na associação em série de um elemento de mola com
um elemento amortecedor, como apresentado na Figura 3.8a.

Figura 3. 8– Modelo mecânico de Maxwell (Jaeger et al., 2007).
Neste caso, a tensão σ é a mesma em ambos os elementos do sistema, a mola e o
amortecedor e deformação total será dada pela soma das deformações induzidas na mola
e no amortecedor, ou seja:
ε = εmola + εamortecedor
σ

ε=k+

(3.8)

σ∗t

(3.9)

η

Derivando-se a relação 3.9 em função no tempo, tem-se que:
dε
dt

d

σ

= dt (k +

σ∗t
η

)

(3.10)
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dε
dt

Fazendo

1 dσ

σ

= k dt + η
dσ
dt

(3.11)

dε

= σ̇ e dt = ε̇ , resulta que:

σ̇

σ

ε̇ = k + η

(3.12)

Verifica-se que, com base na relação 3.12, se o amortecedor tornar-se rígido (η → ∞), o
modelo de Maxwell se reduz ao da mola e quando a mola se comportar como rígida
(k → ∞), o modelo de Maxwell reduz-se ao modelo do fluido newtoniano.
Por outro lado, considerando a tensão 𝜎0 imposta instantaneamente no modelo de
Maxwell (Equação 3.9), vem:
ε=

σ0
k

+

σ0 ∗t

(3.13)

η

relação que constitui uma função linear, onde

σ0
k

representa o valor da coordenada da

intercessão ao eixo da deformação ε e a inclinação da reta é dada por

σ0
η

(Figura 3.8 b).

Para um dado descarregamento em um tempo qualquer t1 , resulta uma recuperação da
σ

deformação da mola ( k0 ), sem alteração da deformação do amortecedor (

σ0 ∗t1
η

).

Considere-se agora que um material comportando-se de acordo com o modelo de
Maxwell seja submetido a uma variação instantânea de deformação, de 0 a εo , que
depois é mantida constante. Como mencionado acima, o amortecedor não pode sofrer
um salto de deformação, de modo que este precisa, inicialmente, ser inteiramente
absorvido pela mola. Assim, imediatamente após a imposição da deformação, a tensão
na mola será igual a k ∗ εo . Este valor de tensão expressa então a condição inicial para a
equação 3.11 que, rigorosamente, precisa ser aplicada em t=0+, onde 0+ denota um
valor infinitamente pequeno e positivo. Para os tempos subsequentes, a deformação é
dε

constante e, portanto, o lado esquerdo da equação se anula, tal que dt = 0.
Tomando-se o valor da tensão inicial, como k ∗ ε0 , para o tempo t=0, a relação 3.11
pode ser reescrita como:
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1 dσ

σ

0 = k dt + η
σ

∫k∗ε

dσ
0

σ

(3.14)

t k∗dt

= − ∫0

σ

ln (k∗ε ) = −

k∗t

σ = k ∗ ε0 ∗ e

−

0

(3.15)

η

(3.16)

η

k∗t
η

(3.17)

A Equação 3.17 é uma função exponencial e, quando o tempo tende ao infinito (t → ∞),
a tensão tende a zero (σ → 0), gerando uma assíntota ao eixo do tempo como indicado
na Figura 3.8c.
O modelo de Maxwell possui algumas limitações para simular fielmente o
comportamento de fluência dos materiais visco-elásticos. Um exemplo é que este
modelo não tem a capacidade de representar a recuperação dependente com o tempo.
Outra limitação do modelo é que ele não mostra a taxa de deformação decrescente sob
um nível de tensão constante, para as condições de um estágio primário ou transiente de
fluência.
3.4.3. Modelo de Kelvin
O modelo de Kelvin é formado por um elemento de mola e um elemento de
amortecedor, ligados em paralelo (Figura 3.9a). Segundo este modelo, a tensão total 𝜎 é
dada pela soma dos esforços realizados pela mola e pelo amortecedor:
σ = σmola + σamortecedor
σ = k ∗ εmola +

(3.18)

εamortecedor ∗η

(3.19)

t
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Figura 3. 9– Modelo mecânico de Kelvin (Jaeger et al.,2007).
Avaliando, a deformação total é igual à deformação da mola e da deformação do
amortecedor:
ε = εmola = εamortecedor

(3.20)

Logo, tem-se que:
σ= k∗ε+

ε∗η
t

.

(3.21)

Derivando a Equação 3.21 em função no tempo, resulta as relações:
d
dt

d

(σ ∗ t) = dt (k ∗ ε ∗ t + ε ∗ η)

(3.22)

dε

σ = k ∗ ε + η ∗ dt

(3.23)

que pode ser reescrita como:
η

dt = (σ−k∗ε) dε

(3.24)

Considerando uma tensão 𝜎0 aplicada instantaneamente ao material em um tempo
inicial t= 0, para o qual a deformação também é nula, resulta, a partir da integração da
Equação 3.24:
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t

ε

η

∫0 dt = ∫0 (σ

) dε

(3.25)

0 −k∗ε

σ0

ε=

k

∗ (1 − e−

k∗t
n

)

(3.26)

A Equação 3.26 é uma função exponencial que, quando o tempo tende ao infinito (t →
∞), o termo e−

k∗t
n

tende a zero (e−

deformação é dada por : ε =

σ0
k

k∗t
n

→ 0), resultando em uma assíntota quando a

(Figura 3.9c).

No caso de descarregamento (Figura 3.9b), em que a tensão aplicada inicialmente (σ0 )
se anula para um tempo t 0 qualquer, correspondente a uma deformação ε0 , tem-se que:
dε

0 = k ∗ ε + η ∗ dt

(3.27)

Ou ainda:
−

k∗dt
η

=

dε

(3.28)

ε

Integrando a Equação 3.28 com as condições indicadas, resulta:
t k∗dt

− ∫t

0 η

ε dε

= ∫ε

ε = ε0 ∗ e

−

0

(3.29)

ε

k∗(t−t0 )
η

(3.30)

Tomando-se t 0 = 0, tem-se ainda que:

ε = ε0 ∗ e

−

k∗t
η

(3.31)

Nesta relação, quando o tempo tende ao infinito (t → ∞), o termo e−
(e−

k∗t
n

k∗t
n

→ 0), gerando uma curva assíntota no eixo do tempo (Figura 3.9b).
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tende a zero

O modelo de Kelvin é aplicável ao comportamento de rochas de resistências variáveis
entre média e branda (Weishen et al., 2004). Assim como o modelo de Maxwell, o
modelo de Kelvin também possui algumas limitações para simular o comportamento de
materiais visco-elásticos. Uma incoerência do modelo proposto por Kelvin é que ele não
exibe a deformação independente do tempo no carregamento (a deformação
instantânea). Além disso, este modelo não consegue representar a deformação
permanente após o descarregamento.
3.4.4. Modelo de Burgers

O modelo de Burgers é um modelo composto de quatro parâmetros, sendo formado por
meio da associação em série dos modelos de Kelvin e de Maxwell (Figura 3.10a),
definido pelos parâmetros η1 e k1 no elemento Kelvin e pelos parâmetros η2 e k 2 no
elemento Maxwell.

Figura 3. 10– Modelo mecânico de Burgers (Jaeger,et al., 2007).

Neste modelo, a tensão σ é a mesma em ambos os elementos do sistema, ao passo que a
deformação total é dada pela soma das deformações induzidas no elemento de kelvin e
no elemento de Maxwell.
σ = σk = σm

(3.32)

ε = εk + εm

(3.33)

sendo σk e σm as tensões nos elementos Kelvin e Maxwell, respectivamente, e εk , εm ,
as deformações nos elementos Kelvin e Maxwell, respectivamente (Figura 3.10a).
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A tensão induzida no elemento Kelvin é expressa pela seguinte relação:

σ = k1 ∗ εk + η1 ∗

dεk

(3.34)

dt

sendo que:
εk = ε − εm

(3.35)

Substituindo a Equação 3.35 na Equação 3.34, resulta que:
d

σ = k1 ∗ (ε − εm ) + η1 ∗ dt (ε − εm )
dε

(3.36)

σ = k1 ∗ ε − k1 ∗ εm + η1 ∗ dt − η1 ∗

dεm

(3.37)

dt

Por outro lado, a deformação no elemento de Maxwell é dada por:
σ

σ∗t

2

η2

εm = k +

(3.38)

Substituindo a Equação 3.38 na Equação 3.37, tem-se que:
σ

σ∗t

2

η2

σ = k 1 ∗ ε − k 1 ∗ (k +

dε

d

σ

σ∗t

2

η2

) + η1 ∗ dt − η1 ∗ dt (k +

)

(3.39)

Desenvolvendo-se a Equação 3.39, resultam as seguintes equações diferenciais de
equilíbrio:
dε

η

η1 ∗ dt + k1 ∗ ε = k1 ∗
2

d2 ε

dε

η

dσ
dt

η1 ∗ dt2 + k1 ∗ dt = k1 ∗
2

k

η

k

+ (1 + k1 + η1 ) ∗ σ + η1 ∗ σ ∗ t
2

d2 σ
dt2

2

k

2

η

+ (1 + k1 + η1 ) ∗
2

2

dσ
dt

k

+ η1 ∗ σ
2

(3.40)

(3.41)

Considerando um estado de tensão constante (𝜎0 ), a relação anterior torna-se:
d2 ε

dε

k

η1 ∗ dt2 + k1 ∗ dt = η1 ∗ σ0

(3.42)

2
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A resolução da Equação diferencial 3.42 é expressa por:
ε=

σ0
k2

+

σ0 ∗t
η2

σ

+ k0 (1 − e

k ∗t
− 1
η1

1

)

(3.43)

Este modelo matemático apresenta deformação instantânea, fluência transitória e
fluência em estado estacionário (Figura 3.10b). No estágio de fluência estacionária, a
taxa de deformação torna-se (

dε
dt

=

σ0
η2

) e como a taxa de tensão é nula (

dσ
dt

= 0), resulta

para a expressão da deformação (Figura 3.10b):

ε=

σ0 (k1 +k2 )

(3.44)

k1 ∗k2

3.4.5. Modelo de Bingham
Quando um elemento Saint Venant é colocado em série com um amortecedor e depois
ligado em série com uma mola (Figura 3.11a) ou quando este é associado em paralelo
com um amortecedor e em série a uma mola (Figura 3.11b), os arranjos resultantes
representam o chamado modelo de Bingham.

Figura 3. 11– Modelos mecânicos de Bingham (Jaeger,et al., 2007).
Se a tensão instantânea e constante aplicada é menor que a tensão gerada pela força de
atrito atuante no bloco (σ∗ ), o elemento de Saint Venant não vai se mover e o
deslocamento será limitado pela mola elástica. A deformação na mola elástica será dada
por ε =

σ0
k

, condição esta que ocorre em ambas as situações indicadas na Figura 3.11.

Se uma tensão instantaneamente aplicada fosse maior que σ∗ , o bloco de Saint Venant
se moveria nas duas condições mostradas na Figura 3.11. Assim, no primeiro caso, o
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movimento sofrerá uma reação dada pela força de atrito aplicada ao bloco pela
superfície áspera. O equilíbrio de forças sobre o bloco resulta que a tensão transmitida
ao amortecedor será σ0 − σ∗ , com a deformação no amortecedor dada por

(σ0 −σ∗ )∗t
η

.

Como o amortecedor e o bloco são considerados como rigidamente ligados, a
deformação total do sistema será a soma da deformação da mola e do amortecedor.
Assim a resposta de um material Bingham, para uma tensão instantânea σo ,será
expressa por uma relação do tipo:
ε=

σ0
k

+

(σ0 −σ∗ )∗t

(3.45)

η

No segundo caso, para os elementos ligados em paralelo, as deformações geradas pelo
bloco e pelo amortecedor são similares, sendo designada como deformação viscoplástica (εvp ). De forma análoga, a tensão total induzida no elemento de Bingham é
igual à tensão gerada na mola e é chamada de tensão visco-plástica (σvp ), ou seja:
σ = k ∗ εmola = σvp

(3.46)

Por outro lado, a tensão total no elemento visco-plástico é a soma das tensões do
amortecedor e do bloco:
σvp = σ∗ +

εvp ∗η

(3.47)

t

Ou, em termos da deformação visco-plástica:
εvp =

(σ−σ∗ )∗t

(3.48)

n

Tomando-se a deformação total como a soma da deformação da mola e da deformação
visco-plástica, tem-se que:
ε = εmola + εvp
σ

ε=k+

(3.49)

(σ−σ∗ )∗t

(3.50)

η
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Para uma dada tensão instantânea e constante (σo ), maior que σ∗, a equação 3.50 reduzse à equação 3.45. Por outro lado, derivando-se a equação 3.50 em função no tempo,
tem-se que:
dε

η dσ

η ∗ dt + σ∗ = k dt + σ

(3.51)

3.5. MODELO DE FLUÊNCIA ADOTADO NAS ANÁLISES
Para as simulações práticas pretendidas neste estudo, em função dos dados disponíveis
de deslocamentos medidos em campo para diferentes seções de referência tomadas na
cava da Mina N4E, tornou-se interessante adotar um modelo de análise que conjugasse
um programa computacional consistente e comercialmente disponível com um
procedimento capaz de permitir o ajuste numérico aos valores reais obtidos em campo.
Neste contexto, optou-se pelo Programa Abaqus, disponível no NUGEO – UFOP, e pelo
modelo empírico baseado na lei de potência (power-law model), aplicado à fluência
primária das litologias locais da cava estudada. Esse modelo está disponível no
programa em duas versões: time-hardening (endurecimento das deformações por tempo
transcorrido) e strain-hardening (endurecimento por deformações), sendo estes modelos
mais gerais do que os modelos reológicos apresentados.
A taxa de deformação de fluência da versão time-hardening pelo modelo potencial
empírico é expressa pela seguinte relação:
ε̇ c = A ∗ q̃n ∗ t m

(3.52)

sendo ε̇ 𝑐 - a taxa de deformação equivalente uniaxial de fluência;𝑞̃- a tensão equivalente
uniaxial desviadora; t - tempo e 𝐴, 𝑛 e 𝑚- constantes definidas pelo ajuste da curva de
fluência aos resultados das medições realizadas.
O parâmetro 𝑞̃ constitui a tensão equivalente de Mises, a depender, respectivamente, se
o comportamento de creep é definido como isotrópico ou como anisotrópico. Nas
modelagens realizadas neste trabalho, serão consideradas sempre situações isotrópicas.
Por razões físicas, as constantes 𝐴 e 𝑛 devem ser sempre positivas, ao passo que o valor
da constante m deve estar entre -1 e 0 (−1 < m ≤ 0).
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Por outro lado, a deformação de fluência da versão strain-hardening do modelo
potencial empírico é expressa nos seguintes termos:
εc =

̃n ∗tm
A∗q

(3.53)

m+1

sendo εc - a deformação equivalente de fluência, cuja taxa de variação é expressa por:
1

ε̇ c = (A ∗ q̃n [(m + 1) ∗ εc ]m )m+1

(3.54)
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CAPÍTULO

4

FORMULAÇÃO NUMÉRICA DE PROBLEMAS DE FLUÊNCIA
4.1. INTRODUÇÃO

A maioria dos métodos numéricos baseia-se no princípio da discretização, que
transforma um problema contínuo complexo em um conjunto de pequenas unidades
equivalentes que, devidamente agrupadas, representa o sistema original. Desta forma,
torna-se possível estabelecer uma resposta para o problema, qualquer que seja o nível de
sua complexidade. Tais soluções são sempre aproximadas.

A discretização pode ser feita de várias formas; no método de diferenças finitas, por
exemplo, são discretizadas as equações diferenciais que governam o problema físico; no
método de elementos finitos, por outro lado, é o domínio do problema que é dividido
em um número finito de subdomínios. A abordagem exposta a seguir constitui uma
síntese dos estudos numéricos pelo método dos elementos finitos, com foco direcionado
a problemas de fluência em rochas.

4.2. MÉTODOS NUMÉRICOS POR ELEMENTOS FINITOS

4.2.1. Princípios gerais das análises

A base do método dos elementos finitos requer a divisão do domínio do problema em
subdomínios (discretização), por meio de elementos de dimensões reduzidas e formas
padronizadas (triangular, quadrilateral), com número fixo de nós e lados. A Figura 4.1
ilustra o processo da discretização de um problema por meio elementos finitos.

A Figura 4.1a apresenta o domínio do problema (um meio contínuo dotado de uma
abertura interna submetido a um determinado carregamento). A Figura 4.1b apresenta a
discretização desse domínio, mediante uma composta de elementos triangulares de três
pontos nodais, apresentando na face livre uma maior densidade de elementos, uma vez
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que a variação de tensões e de deformações tende a ser acentuada nessa região. As
condições de contorno do problema podem ser impostas como forças de superfícies ou
deslocamentos prescritos. A Figura 4.1c apresenta um elemento individualizado,
apresentando as componentes de forças e os deslocamentos nodais, nos pontos i, j, k.

Figura 4. 1– Modelação numérica por Elementos Finitos (Brady e Brown, 2004).

A formulação dos deslocamentos pelo método consiste em se estabelecer um conjunto
de funções capazes de definir os componentes dos deslocamentos em qualquer ponto
dentro de um elemento finito, em termos de deslocamentos nodais.

Assim, uma vez que os componentes de deformação são definidos unicamente em
termos de deslocamento, a variação deste define o estado de deformação ao longo de
um elemento. A associação entre esta deformação induzida e as propriedades elásticas
do meio determinam a tensão induzida num dado elemento. A superposição das
condições iniciais e os efeitos das tensões induzidas resulta na determinação das tensões
totais atuantes em cada elemento.

Na formulação numérica, as forças de massa ou de superfície, atuantes em um elemento
qualquer, são substituídas por um sistema de forças estaticamente equivalentes atuando
nos pontos nodais (Jaeger et al.,2007). Assim, o procedimento da metodologia numérica
por elementos finitos consiste em analisar o comportamento de um sistema contínuo,
(Figura 4.1a), em termos de um conjunto de soluções expressas em termos dos
deslocamentos e das forças nodais mobilizadas no âmbito do domínio discretizado
(Figura 4.1b).
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Estas análises são particularmente relevantes na explicitação de problemas geotécnicos
que envolvem complexidades de condições de contorno e/ou sequências construtivas,
ou em simulações de problemas específicos como, por exemplo, mecanismos de
fluência mobilizados em maciços de rochas brandas. As formulações numéricas de
soluções desta natureza são ilustradas a seguir, para uma discretização de domínios por
elementos triangulares.

4.2.2. As funções de deslocamento

Assim, considerando-se os pontos nodais indicados na Figura 4.1c, sejam
uxi , uyi , uxj , uyj , uxk , uyk os deslocamentos induzidos nas direções dos eixos coordenados
adotados. Os deslocamentos 𝐮 em qualquer ponto no interior do elemento é obtido por
interpolação apropriada dos valores dos pontos nodais. Introduzindo apropriadamente as
funções da matriz de interpolação 𝐍, resulta que:
𝐮𝑖
ux
̅𝑖 , 𝐍
̅𝑗 , 𝐍
̅ 𝑘 ] [ 𝐮𝑗 ] = 𝐍𝐮𝑒
𝐮 = [u ] = [𝐍
y
𝐮𝑘

(4.1)

sendo:
uxi
uxj
uxk
𝐮i = [u ] , 𝐮j = [u ], 𝐮k = [u ]
yi
yj
yk
̅ i = [Ni
𝐍
0

Nj
0 ̅
],𝐍j = [
Ni
0

(4.2)

0
̅ k = [Nk
],𝐍
Nj
0

0
]
Nk

(4.3)

Os componentes de 𝐍, ou seja, os termos de Ni , Nj , Nk , são funções de posição ou
funções de interpolação e 𝐮𝑒 é um vetor coluna que compreende os deslocamentos
nodais. Por outro lado, os deslocamentos 𝐮 podem ser representados em termos de
funções lineares (ou quadráticas) relativos à posição, pelas seguintes funções:
ux =∝1 +∝2 x +∝3 y

(4.4)

uy =∝4 +∝5 x +∝6 y

(4.5)
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As constantes ∝i (i = 1, 2, 3, . . . , 6) são determinadas mediante a introdução dos valores
das coordenadas dos nós e igualando as expressões resultantes aos deslocamentos
correspondentes:
uxi =∝1 +∝2 xi +∝3 yi

(4.6)

uxj =∝1 +∝2 xj +∝3 yj

(4.7)

uxk =∝1 +∝2 xk +∝3 yk

(4.8)

uyi =∝4 +∝5 xi +∝6 yi

(4.9)

uyj =∝4 +∝5 xj +∝6 yj

(4.10)

uyk =∝4 +∝5 xk +∝6 yk

(4.11)

Resulta, então, que:
1

∝1 = det𝐀 (ai uxi + aj uxj + ak uxk )

(4.12)

1

∝2 = det𝐀 (bi uxi + bj uxj + bk uxk )

(4.13)

1

∝3 = det𝐀 (ci uxi + cj uxj + ck uxk )

(4.14)

1

∝4 = det𝐀 (ai uyi + aj uyj + ak uyk )

(4.15)

1

∝5 = det𝐀 (bi uyi + bj uyj + bk uyk )

(4.16)

1

∝6 = det𝐀 (ci uyi + cj uyj + ck uyk )

(4.17)
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sendo ai = xj yk − xk yj , bi = yj − yk , ci = xk − xj , aj = xk yi − xi yk , bj = yk − yi , cj =
xi − xk , ak = xi yj − xj yi , bk = yi − yj , ck = xj − xi . O determinante 𝐀 é definido,
então, como:
1 xi
det𝐀 = |1 xj
1 xk

yi
yj | = 2x(área do triângulo de vertices i, j, k)
yk

(4.18)

Finalmente, as componentes dos vetores dos deslocamentos em quaisquer pontos do
elemento e as componentes da matriz de posição ficam expressas por:
1

ux = det𝐀 [(ai + bi x + ci y)uxi + (aj + bj x + cj y)uxj + (ak + bk x + ck y)uxk ] (4.19)
1

uy = det𝐀 [(ai + bi x + ci y)uyi + (aj + bj x + cj y)uyj + (ak + bk x + ck y)uyk ] (4.20)
Ni = (ai + bi x + ci y)

(4.21)

Nj = (aj + bj x + cj y)

(4.22)

Nk = (ak + bk x + ck y)

(4.23)

Ao se definir o campo de deslocamentos em um dado elemento, em termos dos
deslocamentos nodais, o processo de interpolação permite a continuidade dos
deslocamentos através de um elemento de interface (arestas do elemento), ou seja, são
impostos os mesmos deslocamentos nos nós para elementos adjacentes. Uma vez que o
campo de deslocamentos de um elemento é definido, o estado de deformação pode ser
estabelecido de imediato. Para problemas de deformação plana (εzz = 0), o vetor de
deformação 𝛆 pode ser definido por:

εxx
ε
𝛆 = [ yy ] =
γxy

∂ux

∂

∂x
∂uy

∂x

= 0

∂y
∂u

x
[ ∂y +

∂uy
∂x

]

∂

[∂y

0
∂
∂y
∂

ux
[u ]
y

∂x]
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(4.24)

Que, pode ser escrita como:
𝛆 = 𝐋𝐮

(4.25)

Ou ainda, com base na Equação (4.1):
𝛆 = 𝐋𝐍𝐮𝑒 = 𝐁𝐮𝑒

(4.26)

sendo:
∂Ni
∂x

𝐁= 0
∂Ni

[ ∂y

0
∂Ni

∂Nj
∂x

0

0
∂Nj

∂Nk
∂x

0

0
∂Nk

∂y
∂Ni

∂y
∂Nj ∂Nj

∂Nk

∂y
∂Nk

∂x

∂y ∂x

∂y

∂x

(4.27)
]

Para o caso de uma variação linear dos deslocamentos, os termos

∂Ni ∂Ni
∂x

,

∂y

, etc da matriz

𝐁 são constantes e, assim, os elementos de deformação são invariantes ao longo do
elemento.

4.2.3. Tensões internas e forças nodais equivalentes

O estado de tensão total dentro de um dado elemento é a soma das tensões induzidas e
das tensões iniciais. Ignorando quaisquer tensões térmicas, as tensões totais, para as
condições de deformação plana, são dadas por:

σxx
E(1−v)
σ
[ yy ] = (1+v)(1−v)
σxy

1
v
1−v

[0

v
1−v

0

1

0

0

1−2v

2(1−v)]

σ0xx
εxx
[εyy ] + [σ0yy ]
γxy
σ0

(4.28)

xy

Relação que pode ser reescrita nas formas:
𝛔 = 𝐃𝛆 + 𝛔𝟎

(4.29)
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𝛔 = 𝐃𝐁𝐮𝑒 + 𝛔𝟎

(4.30)

sendo 𝛔- o vetor de tensão total; 𝐃- matriz das constantes elásticas e 𝛔𝟎 - o vetor da
tensão inicial.
A simulação numérica consiste em se estabelecer as forças nodais equivalentes, em
função das forças internas que atuam entre as arestas do elemento e as forças de volume
por unidade de volume do elemento, dada por:
bx
𝐛 = [b ]

(4.31)

y

As forças nodais internas são determinadas através da imposição de um conjunto de
deslocamentos virtuais 𝛿𝐮𝑒 nos nós, e igualando o trabalho interno e externo realizado
pelas diversas forças no campo de deslocamento (princípio dos trabalhos virtuais).
Para deslocamentos nodais impostos 𝛿𝐮𝑒 , os deslocamentos e as deformações dentro de
um elemento são dados por:
δ𝐮 = 𝐍𝛿𝐮𝑒

(4.32)

δ𝛆 = 𝐁𝛿𝐮𝑒

(4.33)

O trabalho externo realizado pelas forças nodais 𝐪𝑒 atuantes através dos deslocamentos
virtuais é:
e
∆𝐖externo
= δ𝐮e T 𝐪e

(4.34)

Por outro lado, o trabalho interno por unidade de volume, em virtude do teorema dos
trabalhos virtuais para um dado elemento contínuo, é expresso por:
e
∆𝐖interno

∆V

= δ𝛆T 𝛔 − δ𝐮T 𝐛

(4.35)

Substituindo as equações 4.32 e 4.33 na Equação 4.35, resulta que:
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e
∆𝐖interno

∆V

= (𝐁δ𝐮e )T 𝛔 − (𝐍δ𝐮e )T 𝐛

(4.36)

= δ𝐮e T (𝐁 T 𝛔 − 𝐍T 𝐛)

(4.37)

ou ainda:
e
∆𝐖interno

∆V

Integrando-se a Equação 4.37 no intervalo do volume Ve do elemento, tem-se que:
e
∆𝐖interno
= δ𝐮e T ∫V (𝐁 T 𝛔 − 𝐍T 𝐛)dV

(4.38)

e

O princípio dos trabalhos virtuais ou princípio dos deslocamentos virtuais estabelece
que o trabalho realizado pelas tensões internas na deformação virtual do corpo é igual
ao trabalho realizado pelas forças exteriores nos deslocamentos virtuais dos seus pontos
e
e
de aplicação. Assim, sendo ∆𝐖externo
= ∆𝐖interno
, resulta que:

𝐪e = ∫V 𝐁 T 𝛔dV − ∫V 𝐍T 𝐛 dV
e

(4.39)

e

Substituindo a relação 4.30 na equação 4.39, obtém-se que a força nodal equivalente
para um elemento é expressa por:
𝐪e = ∫V 𝐁 T 𝐃𝐁𝐮e dV + ∫V 𝐁 T 𝛔𝟎 dV − ∫V 𝐍T 𝐛 dV
e

e

e

(4.40)

4.2.4. Solução básica para problemas não-lineares

No caso de problemas não lineares, impõe-se um conhecimento especialista do
problema analisado e de sua abordagem por incrementais aproximados. De fato, estes
passos incrementais tornam-se sempre necessários quando as relações constitutivas do
comportamento tensão - deformação (ou do comportamento deformação –
deslocamento) do material apresenta trajetórias dependentes ou quando a relação
envolvendo deslocamentos e esforços atuantes apresenta variantes distintas em função
dos níveis das tensões aplicadas.
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A solução do problema geral não-linear é formulado de acordo com a relação dada
abaixo, em função de um parâmetro de discretização 𝐚, que descreve os processos
variacionais fundamentais. Para fins de simplificação, o vetor 𝐚 é tomado igual ao vetor
de deslocamentos para um elemento nos nós 𝐮e , em um processo variacional de 𝐧 + 𝟏:
𝛙𝐧+𝟏 = 𝛙(𝐚𝐧+𝟏 ) = 𝐏(𝐚𝐧+𝟏 ) − 𝐟𝐧+𝟏 = 0

(4.41)

Os termos 𝛙, 𝐏 e 𝐟, da Equação 4.41, expressam o vetor força equivalente, o vetor força
interna e o vetor força externa, respectivamente da Equação geral 4.39 (para um
elemento como o indicado na Figura 4.1b), mas no processo variacional em 𝐧 + 𝟏.
Além disso, é importante ressaltar que 𝐟 é um vetor que independe dos parâmetros de
discretização e 𝐏, ao contrário, é um vetor dependente dos parâmetros de discretização.
𝐟 = ∫V 𝐍T 𝐛 dV

(4.42)

𝐏 = ∫V 𝐁 T 𝛔dV

(4.43)

e

e

A solução da Equação 4.41 pode ser obtida a partir da caracterização das condições
iniciais do problema (condições de equilíbrio ou de quase equilíbrio), dadas por:
𝐚 = 𝐚𝐧

(4.44)

𝛙𝐧 = 𝟎

(4.45)

𝐟 = 𝐟𝐧

(4.46)

A solução é obtida mediante a imposição de incrementos aplicados às funções 𝐟𝐧 e 𝐚𝐧 ,
tais que:
𝐟𝐧+𝟏 = 𝐟𝐧 + ∆𝐟𝐧

(4.47a)

𝐚𝐧+𝟏 = 𝐚𝐧 + ∆𝐚𝐧

(4.47b)

Entretanto, como estes incrementos são muito restritos em termos de ∆𝐟𝐧 , a dependência
da solução resume-se aos incrementos ∆𝐚𝐧 .
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Em problemas não lineares, as variações das tensões dependem do histórico dos estados
de deformações e dos deslocamentos (ou seja, ∆𝛔 depende de ∆𝛆 e∆𝐮) e estas relações
podem ser expressas em termos do parâmetro de discretização 𝐚, por meio das seguintes
relações:
𝐮 = 𝐍𝐚

(4.48)

𝛆 = 𝐁𝐚

(4.49)

Uma vez que as variações do parâmetro de discretização dependem das variações
ocorridas devido às deformações e/ou recalques, a sua determinação envolve
necessariamente a adoção de procedimentos iterativos.

4.2.5. Formulação básica do problema de fluência

O fenômeno de fluência é manifestado por uma deformação dependente do tempo, sob
uma tensão constante. Assim, além de uma deformação instantânea, o material sofre
uma deformação de fluência 𝛆𝑐 , que geralmente aumenta com a duração da carga
imposta. A lei do comportamento da fluência é expressa pela taxa de deformação de
fluência que, por sua vez, é definida como uma função determinada das tensões e das
deformações totais de fluência 𝛃(𝛔, 𝛆c ), tal que:
𝛆̇ c ≡

d𝛆c
dt

= 𝛃(𝛔, 𝛆c )

(4.50)

Considerando que as deformações instantâneas são elásticas 𝛆𝑒 , a deformação total 𝛆
pode ser reescrita como:
𝛆 = 𝛆e + 𝛆c

(4.51)

Desprezando-se qualquer deformação inicial ou tensão inicial (residual), ou seja,
tomando-se 𝛔𝟎 ≈ 0, tem-se:
𝛔 = 𝐃𝛆e

(4.52)
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Considerando-se um intervalo de tempo de integração ∆t n , no qual são conhecidos os
parâmetros iniciais do elemento: deslocamentos nodais 𝐚𝐧 , tensões 𝛔𝐧 e a força 𝐟𝐧 ,
torna-se possível obter as condições finais (𝐚𝐧+𝟏 , 𝛔𝐧+𝟏 e 𝐟𝐧+𝟏 ) por meio do seguinte
sistema de equações:
𝛙𝐧+𝟏 = ∫𝑉 𝐁 𝑇 𝛔𝐧+𝟏 𝑑𝑉 − 𝐟𝐧+𝟏 = 0

(4.53)

∆t n = t n+1 − t n

(4.54)

∆𝛆𝑐𝐧 = 𝛆𝑐𝐧+𝟏 − 𝛆𝑐𝐧 , ou 𝛆𝑐𝐧+𝟏 = ∆𝛆𝑐𝐧 + 𝛆𝑐𝐧

(4.55)

𝑒

Assim, no intervalo de tempo ∆t n , o intervalo de deformação de fluência ∆𝛆𝑐𝐧 é dado por
(Equação 4.50):
∆𝛆𝑐𝐧 = ∆t n 𝛃𝐧 (𝛔, 𝛆c )

(4.56)

Por outro lado, no tempo t n+1,o estado de deformação será caracterizado por:
𝛔𝐧+𝟏 = 𝐃𝛆𝑒𝐧+𝟏

(4.57)

𝛆𝐧+𝟏 = 𝛆𝑒𝐧+𝟏 + 𝛆𝑐𝐧+𝟏, ou 𝛆𝑒𝐧+𝟏 = 𝛆𝐧+𝟏 − 𝛆𝑐𝐧+𝟏

(4.58)

Finalmente, substituindo as equações 4.55, 4.56 e 4.58 na Equação 4.57, resulta que:
𝛔𝐧+𝟏 = 𝐃𝛆𝐧+𝟏 − 𝐃𝛆𝑐𝐧 − 𝐃∆t n 𝛃𝐧 (𝛔, 𝛆c )

(4.59)

4.3. ESTIMATIVA DE PARÂMETROS
4.3.1 Formulação direta e indireta dos parâmetros de fluência
A modelação numérica implica a determinação de parâmetros de fluência consistentes
para que as análises sejam efetivamente representativas do problema analisado (Beck e
Arnold, 1977), sendo viável também o problema inverso. No problema direto, busca-se
a solução no domínio, sendo conhecidas as condições iniciais e de contorno e também
os parâmetros do modelo (Figura 4.2).
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Figura 4. 2 – Problema Direto e Problema Inverso
No problema inverso, nem todos estes parâmetros são conhecidos, mas medidas
discretas das variáveis dependentes dentro do domínio podem ser usadas para estimar
valores dos parâmetros (Figura 4.2).

Existem duas abordagens alternativas para o problema de estimativa de parâmetros de
fluência. Neuman (1973) e Yeh(1986) classificaram as formulações como direta e
indireta. A abordagem direta trata os parâmetros do modelo como variáveis dependentes
num problema de contorno inverso. Aplicações da formulação direta podem ser
encontradas em Ramos (1997), Cividini e Gioda (1997) e Castro (1997). A formulação
indireta é baseada na minimização da discrepância entre os dados medidos e os valores
correspondentes calculados pelo modelo matemático.

Na formulação indireta, recorre-se a um modelo matemático, no qual são calculadas as
grandezas correspondentes às observadas (curva da fluência obtida pelo monitoramento)
em função dos parâmetros a estimar 𝐩. Determina-se então, uma função (F)
representativa do ajuste entre os valores observados, 𝐲 ∗ , e a resposta calculada pelo
modelo, 𝐲(𝐩):
F(𝐩) = f(𝐲(𝐩), 𝐲 ∗ )

(4.60)

O problema de estimativa de parâmetros pode, então, ser formulado como um problema
de otimização, onde se deseja encontrar o vetor dos parâmetros 𝐩 que torne mínima a
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diferença entre os valores medidos e os calculados pelo modelo matemático, ou seja,
minimizar F(𝐩) que é denominada função objetivo. Para resolver o problema, avalia-se
o mesmo com base em um processo iterativo, por meio de estimativa inicial dos
parâmetros 𝐩𝟎 visando, assim, obter o valor mínimo da função objetivo -F(𝐩). A
equação iterativa é descrita por:
𝐩𝐤+𝟏 = 𝐩𝐤 + ∆𝐩𝐤 , 𝐤 = 0, 1, 2, …

(4.61)

sendo 𝐤 a iteração e ∆𝐩𝐤 , a variação da variável corrente (vetor de parâmetros 𝐩𝐤 ). O
processo iterativo descrito pela equação 4.61 é repetido até que as condições de
otimização ou algum outro critério de paralisação sejam satisfeitos (Arora, 2004).

4.3.2 Função objetivo para a estimativa de parâmetros de fluência
Na falta de qualquer informação adicional do problema, além das observações 𝐲 ∗ , o
método mais simples e recomendado (Beck e Arnold, 1977) para a obtenção de
parâmetros de fluência é o chamado ‘método dos mínimos quadrados’, cuja função F é
definida por:
2
F(𝐩) = [𝐲 ∗ − 𝐲(𝐩)]T [𝐲 ∗ − 𝐲(𝐩)] = ∑m
i=1 ri (𝐩)

(4.62)

sendo ri o resíduo, ou seja, a diferença entre os valores medidos e calculados.

Algumas medidas podem ser mais confiáveis do que outras e, desde modo, impõe-se
estabelecer que os parâmetros estimados sejam menos influenciados pelas medidas
menos precisas. A solução para esses dois problemas seria a mesma: ponderar os
resíduos de forma que a função objetivo seja dada por:
2
F(𝐩) = [𝐲 ∗ − 𝐲(𝐩)]T 𝐖[𝐲 ∗ − 𝐲(𝐩)] = ∑m
i=1 wii ri (𝐩)

(4.63)

sendo𝐖uma matriz de pesos diagonale com elementos não negativos. Nesta hipótese
(equação 4.63), o método é classificado como mínimos quadrados ponderados e os
elementos de 𝐖são determinados com base no conhecimento do problema.
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Como procedimentos subjetivos para a escolha dos pesos podem produzir resultados
tendenciosos, podem ser utilizadas formulações estatísticas para a escolha desta matriz
de pesos. Bard (1974) sugere a adoção da inversa da matriz de covariância dos valores
medidos, 𝐂𝐲 , como a matriz de peso, tal que:
F(𝐩) = [𝐲 ∗ − 𝐲(𝐩)]T 𝐂𝐲−𝟏 [𝐲 ∗ − 𝐲(𝐩)]

(4.64)

Se as medidas forem não correlacionáveis, a matriz de covariância das medidas, 𝐂𝐲 , é
uma matriz diagonal, sendo seus elementos dados pelo quadrado do desvio padrão das
medidas, σ2y , ou seja, a variância. Logo, a função objetivo seria definida como:

F(𝐩) = ∑m
i=1

r2i (𝐩)
σ2y

(4.65)

i

sendo que o desvio padrão, σyi , pode ser estimado pela precisão do instrumento de
medida.

4.3.3 Análise dos resíduos

Uma importante questão que surge como consequência da estimativa dos parâmetros de
fluência é se o modelo se ajusta ou não aos dados experimentais. A questão pode ser
respondida afirmativamente se os resíduos, ri , do modelo ajustado podem ser explicados
como erros de medida.

Por outro lado, se os resíduos são muito grandes, ou se apresentam um comportamento
não aleatório, ou seja, são erros sistemáticos, então o modelo não se ajusta aos dados e
deve ser rejeitado (Bard, 1974), ou pelo menos corrigido para incluir os efeitos
observados nos resíduos.

O resíduo, isto é, a diferença entre os valores medidos e calculados, é dado pela soma
do erro inferido no modelo 𝐞𝐦 = 𝐲̃ − 𝐲(𝐩), e do erro inferido nos dados, 𝐞𝐝 = 𝐲 ∗ − 𝐲̃,
sendo 𝐲̃o valor verdadeiro (Figura 4.3).
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Figura 4. 3 – Conceitos de resíduo, erro de medida e erro de modelação.
Tanto o erro de modelação quanto o erro inferido nos dados têm um componente
sistemáticab, e um erro aleatório, ϵ, ou seja:
ri = yi∗ − yi (p) = emi + edi = (bm + ϵm )i + (bd + ϵd )i

(4.66)

Na maioria dos casos, para equipamentos de medições corretamente calibrados, os erros
sistemáticos das medidas são praticamente desprezíveis (bdi ≅ 0), assim como devem
ser pequenos também os erros aleatórios de modelação (ϵmi ≅ 0), devidos a
arredondamentos ou oscilações numéricas.

Lembrando que a estimativa de parâmetros é baseada na hipótese de que o modelo
matemático descreve o mais fielmente possível o sistema real, sendo este representado
por dados pontuais modificados por ruídos de medida, pode-se considerar, ao menos
inicialmente, que os erros sistemáticos de modelação (bmi) são nulos e que, então, as
características estatísticas dos resíduos devem ser, ao menos similares, às características
dos erros aleatórios das medidas (ϵdi ).
Logo, na retroanálise, a distribuição final dos resíduos deve ser consistente com a
distribuição dos erros aleatórios de medida ϵd , e a consideração inicial acerca da
ausência de erros sistemáticos deve ser avaliada, verificandose o sistema verdadeiro é
corretamente identificado pelo modelo.
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Uma hipótese razoável sobre os erros de medida é que eles são variáveis aleatórias não
correlacionáveis, normalmente distribuídas, com média nula. A análise dos resíduos
finais também pode avaliar se a hipótese de normalidade é justificada. A violação dessa
hipótese pode indicar falha na modelação matemática. Uma maneira de se avaliar a
distribuição dos erros pode ser por meio dos gráficos dos resíduos finais.
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CAPÍTULO

5

ESTUDO DE CASO: ROCHAS BRANDAS DA CAVA DA MINA N4E
5.1. INTRODUÇÃO

Na região Amazônica, a VALE opera a maior mina a céu aberto do país, a chamada
Mina N4E, que constitui um dos platôs ferríferos da Serra Norte de Carajás na forma de
um N assimétrico e orientado na direção NNE-SSW a N-S (Figura 5.1), localizada no
Município de Parauapebas, no Estado do Pará. A região da Serra dos Carajás encerra
uma das principais províncias minerais do mundo, com cerca de 7,2 bilhões de
toneladas métricas de reservas provadas e prováveis, com elevado teor de ferro e
reduzido grau de impurezas.

Figura 5. 1 – Localização da Mina N4E na Serra Norte de Carajás/PA (Vale, 2010).
O depósito de minério de ferro da Mina N4E está associado às formações ferríferas do
Grupo Grão Pará, de idade arqueana, subdividido em duas unidades principais:


Formação Parauapebas, constituída por rochas vulcânicas (basaltos, doleritos e
riolitos);
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Formação Carajás, que engloba as formações ferríferas (que incluem, como
principais minérios, jaspilito, hematita mole e hematita dura).

A mina N4E tem uma reserva de 365Mt e a sua produção anual está em torno de 35Mt.
O método de lavra é feito a céu aberto, com bancadas de 15 metros de altura e
operações de perfuração, detonação, carregamento (feito por escavadeiras a cabo e
hidráulicas e pás mecânicas) e transporte do minério até a planta industrial (feito por
caminhões fora-de-estrada até às unidades de britagem).

O desenvolvimento da lavra da mina apresenta um histórico de instabilidades dos
taludes (discutidas em tópico seguinte deste capítulo), particularmente na sua aba
leste/sul e, por esta razão, foi implantado um rigoroso programa de monitoramento das
movimentações (Figura 5.2) por meio de rede de prismas topográficos e por radar de
superfície tipo SSR (Slope Stability Radar), para medição contínua dos deslocamentos
superficiais (Vale, 2010).

Figura 5. 2 – Deslocamentos medidos no setor N4ES (Vale, 2010).
Neste escopo, algumas destas áreas passíveis de grandes deslocamentos e instabilidades
foram detectadas em zonas não diretamente afetadas pelas operações de lavra, pelo que
se tornou relevante uma avaliação mais detalhada do comportamento geotécnico, aos
mecanismos de fluência, das rochas brandas que constituem os maciços rochosos dos
taludes da cava, escopo do presente trabalho de pesquisa.
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5.2. GEOLOGIA REGIONAL

A Província Mineral de Carajás está situada no sudeste do Cráton Amazônico, nos
terrenos arqueanos da Província Geocronológica Amazônia Central, com idade > 2,5 Ga
(Tassinari e Macambira, 2004).

A província mineral compreende importantes depósitos de Fe, Cu, Au e Mn, sendo
considerada como uma bacia neoarqueana constituída de rochas metavulcanosedimentares, sobreposta a um embasamento meso a neoarqueano constituído por
rochas de complexos ígneos e metamórficos (Tassinari et. al., 2000). É recortada por
lineamentos de direções E-W, WNWESE, subordinadamente N-S, representando falhas
regionais sigmoidais (Rosière e Chemale Jr., 2000). A Tabela 5.1 apresenta a coluna
estratigráfica simplificada em escala regional (Macambira et. al., 1990).
Tabela 5. 1 – Coluna estratigráfica regional (Macambira et. al., 1990; adaptada).
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O embasamento cristalino da região da Serra de Carajás é composto por gnaisses e
decomposições variadas, tais como migmatitos, anfibolitos e rochas máficas a
ultramáficas, denominado Complexo Xingu. Sobre este Complexo ocorre uma
sequência metavulcano-sedimentar que compreende as formações ferríferas, cherts e
grandes volumes de rochas decomposição basáltica e riolítica atribuídas ao Grupo Grão
Pará.

O Grupo Grão Pará ocupa a maior parte da área de estudo formando platôs, tendo na
base a Formação Parauapebas, composta por rochas metavulcânicas de baixo
metamorfismo compreendendo a fácies xisto-verde, sotoposta à Formação Carajás
composta por jaspelitos e minérios de ferro e essa sotoposta pela Formação Igarapé
Cigarra compreendendo rochas sedimentares detríticas e químicas, ocorrendo também
rochas intrusivas compostas por diques e sills de rochas básicas. Na Serra dos Carajás,
ainda ocorrem diversos complexos máfico-ultramáficos, como os de Luanga, Serra das
Onças, Vermelho e Santa Inês, que truncam abruptamente todas as sequências
metavulcano-sedimentares presentes na área.

5.3. GEOLOGIA LOCAL
A área da mina N4E insere-se no domínio geológico das formações Parauapebas e
Carajás, pertencentes ao Grupo Grão Pará, descritas a seguir (Geoestrutural, 2007).

5.3.1. Formação Parauapebas
A Formação Parauapebas é constituída por rochas vulcânicas de caráter básico
metamorfisadas, metabasaltos e metadiabásios, em geral muito alterados na porção
oeste da mina (Figura 5.3), formando pacotes espessos de saprolitos argilosos, e menos
alterados nas porções leste e extremo sul.

Estas rochas são denominadas na mina como Máfica Decomposta (MD), Máfica SemiDecomposta (MSD) e Máfica Sã (MS). Estas rochas estão em contato com as formações
ferríferas da mina, compondo seus contatos de capa e lapa. Mostram feições de
deformação dúctil e rúptil (cisalhamentos e famílias de juntas). São em geral recobertas
por cobertura laterítica (canga).
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Figura 5. 3 – Rocha máfica variando de sã a semi-decomposta.
5.3.2. Formação Carajás
Esta formação constitui o minério da mina N4E, representada por intercalações entre
espessas camadas de jaspelitos e lentes de hematita macia e dura (minério de ferro),
cortadas por diques e sills de rocha básica. Os diferentes tipos de minério relacionados
às rochas ferríferas da Formação Carajás são classificados, na mina, de acordo com
parâmetros físicos e químicos, nos seguintes tipos:

5.3.2.1. Jaspelito (JP)

Constitui o principal protominério dos depósitos de ferro de Carajás, composto de
bandas de sílica microcristalina intercalada com bandas de chert ricas em hematita,
martita, magnetita e pirita (Araújo e Maia, 1991; Marçal, 1991). O enriquecimento em
ferro se deve à circulação de águas meteóricas e consequente lixiviação de sílica,
resultando ainda na formação de porosidade secundária nesta rocha. Essas bandas são
cortadas por veios de quartzo varando e dimensões milimétricas a centimétricas, às
vezes com distribuição irregular e aparentemente associados a dobramentos. Na Mina
N4E, esta rocha ocorre principalmente na porção N-NW da cava, apresentando-se
bastante fraturada (Figura 5.4).
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Figura 5. 4 – Fraturamento dos jaspilitos na porção NW da mina.
5.3.2.2. Hematita macia (HM)

Hematita macia, é o tipo predominante de minério que ocorre ao longo de toda a mina,
de forma descontínua e tabular, contendo pequenas lentes de hematita dura (HD).
Forma, em meio às rochas máficas encaixantes, um corpo relativamente estreito e
alongado na direção NS (porção norte) com uma inflexão na porção sul da mina para a
direção EW, formando estrutura semelhante a um ‘J’. O minério friável ocorre
principalmente de três formas: minério pulverulento (HP) com a estrutura original
totalmente destruída (Figura 5.5), o minério fraco a moderadamente laminado (HFML),
composto de finas placas duras e milimétricas, intercaladas com material pulverulento e
o minério fortemente laminado (HFL), com aspecto placóide fortemente dominante.

Figura 5. 5 – Hematita macia pulverulenta.
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5.3.2.3. Hematita dura (HD)

A hematita dura ocorre na mina na forma de pequenos corpos alongados, dispersos na
hematita friável, e normalmente paralelos à estruturação geral da mina. Pode ainda ser
classificada em hematita semi-branda (HSB), composta por bandas de brilho metálico e
compactas alternadas com bandas foscas e porosas, e hematita semi-dura (HSD),
finamente bandada com alternância de bandas cinza azuladas compactas e bandas
vermelhas porosas.
Este tipo de minério ocorre concordante ao bandamento e próximo ao contato com
rochas encaixantes metabásicas. As rochas de HD apresentam bandamento (Figura 5.6)
caracterizado por variações da porosidade provavelmente associadas aos jaspelitose
desenvolvido por mecanismos de lixiviação de sílica, induzindo maior porosidade em
bandas anteriormente ricas neste material. O teor de ferro pode atingir valores
superiores a 67%.

Figura 5. 6 – Detalhe de amostra da hematita compacta (HD) – Flanco sul de N4E.

5.3.2.4. Minério de Baixo Teor (MBT)

O Minério de Baixo Teor (MBT) possui ocorrência esparsa no domínio da cava da Mina
N4E e, portanto, tem influência muito limitada no modelo litogeomecânico local.
Ocorre como um pequeno corpo de hematita, contaminada por rocha vulcânica argilosa,
máfica decomposta, de cor marrom avermelhada (Figura 5.7).
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Figura 5. 7 – Minério de baixo teor em contato com rocha máfica.
5.3.2.5. Canga (CM/CQ)

Depósitos de canga (CM / CQ) podem ser classificados como canga de minério ou
canga química. A canga de minério (CM) caracteriza-se por apresentar alto teor de ferro
e recobre o minério in situ. É formada por blocos de hematita cimentados por óxido de
ferro hidratado. A canga química (CQ) apresenta baixo teor de ferro e recobre as rochas
máficas cimentadas por goethita.

5.3.2.6. Sills e Diques Máficos

Sills e Diques Máficos constituem corpos de rochas metabásicas encaixados nas rochas
ferríferas. Os sills, feições com atitudes concordantes com a estruturação geral das
hematitas (Figura 5.8) apresentam espessuras variando entre 0,5 e 3 m, enquanto os
diques máficos (feições discordantes e com idades mais recentes), tendem a apresentar
espessuras geralmente superiores a 20 m (ver Figura 5.9) e direções em torno de N e
NE, com um grupo subordinado, mostrando trend para SE.

Nenhuma dessas intrusões foi datada na mina, mas algumas provavelmente pertencem à
suíte do Proterozóico Médio reconhecida no Cráton Amazônico (Sial et. al., 1987) ou
podem ser também intrusões relacionadas às feições vulcânicas associadas à Formação
Parauapebas, adjacentes às formações ferríferas.
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Figura 5. 8 – Sill metabásico cortando a formação ferrífera.

Figura 5. 9 – Dique de rocha metabásica cortando a Formação Carajás (flanco leste da
mina N4E).
5.4. GEOLOGIA ESTRUTURAL
As principais estruturas identificadas na área de estudo são o bandamento/foliação na
formação ferrífera, as zonas de cisalhamento e famílias de juntas e falhas, que serão
descritas a seguir (Geoestrutural, 2007).

5.4.1. Bandamento

O bandamento é verificado basicamente na formação ferrífera e com direções variáveis;
normalmente apresenta superfície sinuosa e anastomosada provavelmente relacionada
ao cisalhamento e, por vezes, crenulada ou dobrada (Figura 5.10). Esta estrutura é
penetrativa e persistente, geralmente com mergulho para W (máximo em 270/36), mas
apresentando muitas dispersões devido às deformações sofridas (Figura 5.11).
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Figura 5. 10 – Aspecto ondulado do bandamento na hematita macia.

Figura 5. 11– Estereograma dos pólos do bandamento(BVP Engenharia, 2011).
5.4.2. Zona de cisalhamento
Os planos de cisalhamento são estruturas comuns na região da mina (Figuras 5.12 e
5.13). Condicionam o contato de lapa (footwall) entre a formação ferrífera e o maciço
de rochas metabásicas e aparecem no interior deste maciço, sendo às vezes de difícil
percepção. Estas estruturas são em geral paralelas ao bandamento das formações
ferríferas e também apresentam elevada dispersão, devido às inflexões formadas durante
a deformação em regime dúctil a dúctil-rúptil.
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Na porção sul-sudeste da mina, ocorre uma zona de cisalhamento de caráter dúctil a
dúctil-rúptil, denominado Sistema de Falhas Embaúbas, de direção geral E-W a NESW, que dispõe concordantemente o contato de lapa entre a formação ferrífera e o
maciço metabásico. Este falhamento é importante do ponto de vista geotécnico, pois
tende a condicionar rupturas na mina. Essa zona de cisalhamento pode ter sido a
responsável, por meio de movimentos transcorrentes dextrais, pela grande inflexão
observada no corpo de minério.

Figura 5. 12 – Planos de cisalhamento presentes no flanco leste da cava.

Figura 5. 13 – Ruptura condicionada por plano de cisalhamento.
O estereograma apresentado na Figura 5.14 evidencia claramente as duas direções
principais de cisalhamento na mina, ambas com direção NE-SW e com mergulhos
opostos, para NW (máximos em 332/43) e para SE (com máximo em 149/50), sendo
este ligeiramente mais expressivo.
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Figura 5. 14 –Estereograma dos polos dos planos de cisalhamento dúctil
(BVP Engenharia, 2011).
5.4.3. Família de juntas
As juntas ocorrem indistintamente na área da mina, sendo visualizadas principalmente
nas rochas metabásicas. Apresentam, em geral, superfícies lisas, planas e de persistência
relativamente pequena (métricas). Podem ser abertas, com preenchimento de talco ou
carbonato, ou fechadas e sem preenchimento. As atitudes de seus planos variam muito,
sendo, assim, difícil a individualização de famílias. O estereograma de roseta, mostrado
na Figura 5.15,caracteriza a elevada dispersão das medidas, podendo-se inferir, no
entanto, dois trends principais, um NNE-SSW e outro NW-SE. Os mergulhos dessas
juntas tendem a apresentar-se subverticalizados.

Figura 5. 15 –Estereograma de fraturas na cava da mina (BVP Engenharia, 2011).
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5.4.4. Falhas

Falhas transcorrentes foram registradas em toda a mina, ortogonais a sub-ortogonais ao
cisalhamento (nas rochas máficas) e ao bandamento composicional (nas formações
ferríferas), mostrando variação no trend em função da inflexão daquelas estruturas.
Mostram cinemática dextral e sinistral em pares, formando ‘teclas’ nos corpos rochosos.
Alguns diques máficos ocorrem subparalelos a estas falhas. Na porção leste e sudeste da
mina, observam-se contatos discordantes entre máficas e formações ferríferas (Figura
5.16) condicionados por estas falhas.

Figura 5. 16 – Contato por falha entre rocha máfica e formação ferrífera.
A principal direção dos falhamentos transcorrentes na mina é NW-SE, apresentando
mergulhos médios a subverticalizados para NE e SE (Figura 5.17).

Figura 5. 17 – Estereograma de falhamentos da cava (BVP Engenharia, 2011).
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5.5. CARACTERIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO GEOMECÂNICA DA MINA

As considerações relativas à caracterização geomecânica das descontinuidades e das
rochas presentes na mina N4E serão detalhadas a seguir segundo o relatório interno
fornecido por VBP Engenharia no ano 2011, de forma sintética, de forma a apresentar
uma abordagem geral dos principais índices geomecânicos estabelecidos.

5.5.1. Hematita Dura (HD)

A hematita dura (HD) pertence em geral à Classe II do sistema RMR de Bieniawski,
apresentando baixo grau de alteração, consistência normalmente dura e grau de
fraturamento moderado. O RQD mostrou-se muito variável sendo, entretanto,
comumente caracterizado como excelente. As paredes mostram-se entre moderada a
completamente alteradas sendo, na maioria das vezes, fechadas e de superfície lisa. O
preenchimento predominante é constituído por óxidos, embora, muitas vezes as
descontinuidades se apresentem sem material de preenchimento.

5.5.2. Hematita Friável
Este material concentra-se nas Classes V e IV do sistema RMR de Bieniawski,
apresentando elevado grau de alteração, grau de consistência macio, grau de
fraturamento elevado e RQD muito pobre. As descontinuidades presentes nesse litotipo
encontram-se altamente alteradas, fechadas e com paredes lisas. As descontinuidades
podem apresentar-se preenchidas por argila.

5.5.3. Jaspilito (JP)

Os jaspilitos caracterizam-se pela boa qualidade geotécnica, pertencendo normalmente à
Classe II do sistema RMR de Bieniawski. Seu grau de alteração é baixo, a consistência
é elevada, o grau de fraturamento concentra-se entre muito a moderadamente moderado
e o RQD é variado, mas classificado comumente como bom. As paredes das
descontinuidades presentes nos jaspilitos mostram-se moderadamente alteradas,
fechadas, mostram superfície lisa e são normalmente preenchidas por óxidos.
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5.5.4. Máfica Sã (MS)

As rochas máficas sãs, assim como o jaspilito, apresentam classe geomecânica muito
boa (Classe II do sistema RMR de Bieniawski), sendo seu grau de alteração incipiente e
sua consistência dura, embora se mostrem muito fraturadas. Suas paredes são
normalmente fechadas mas, em outros casos, podem mostrar aberturas pequenas e
preenchidas por argila, apresentando-se altamente alteradas. O RQD é variado, mas
predomina um padrão de qualidade excelente.

5.5.5. Máfica Semi-Decomposta (MSD)

As rochas máficas semi-decompostas classificam-se comumente na Classe III do
sistema RMR de Bieniawski, tendo grau de alteração entre leve e alto, grau de
consistência médio e grau de fraturamento entre moderado a muito fraturado. As
descontinuidades apresentam-se normalmente fechadas e, quando mostram pequena
abertura, estão preenchidas por argila ou óxidos, indicando alta alteração das paredes.
Caracterizam-se por descontinuidades com superfícies quase sempre lisas e o RQD,
embora variado, classifica-se normalmente como excelente.

5.5.6. Máfica Decomposta (MD)

As

rochas

máficas

decompostas

apresentam

classificação

geomecânica

predominantemente muito ruim (Classe V do sistema RMR de Bieniawski) sendo, em
alguns casos, classificada como ruim (Classe IV do sistema RMR de Bieniawski).
Apresentam alto grau de alteração e baixa consistência. Devido às características deste
material, não é possível a classificação em grau de fraturamento, sendo este parâmetro
interpretado, a título de cálculo do RMR.

As descontinuidades observadas mostraram-se fechadas e, assim como nas demais
rochas máficas, podem por vezes estar preenchidas por argila e óxidos, denotando
paredes mais alteradas. Suas superfícies são também lisas e seu RQD é considerado
muito pobre.
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5.5.7. Canga

Em virtude do tipo de material, o mesmo não se enquadra nas classes convencionais do
sistema de classificação geomecânica RMR. Na mina N4E, apresenta grau de alteração,
extremadamente alterado, e grau de consistência médio a macio.

A Tabela 5.2 apresenta um resumo da caracterização do maciço rochoso e a estimativa
dos diferentes módulos de deformabilidade do maciço rochoso (calculados com base
nas equações 2.1 e 2.2). Para estas estimativas dos módulos, a canga foi assumida como
material de classe V do sistema RMR.
Tabela 5. 2 – Caracterização geomecânica do maciço da cava segundo o sistema RMR
(Bieniawski, 1989) e estimação dos módulos de deformabilidade.
Material

litotipo

Classe
RMR (1989)

Modulo de Young
do maciço rochoso(GPa)

Hematita Dura
Hematita Macia
Jaspelito
Máfica Descomposta
Máfica Sã
MáficaSemi-Decomposta
Máfica Descomposta
Canga

HD
HM
JP
MD
MS
MSD
MD
CG

II
V
II
V
II
III
V
V

60
1,78
60
1,78
60
20
1,78
1,78

5.6. INSTABILIDADES E MEDIDAS DE CONTROLE ADOTADAS NA CAVA
Domingos (2004),ao desenvolver a proposta de um modelo estrutural para as unidades
ferríferas da Serra Norte de Carajás, com ênfase na cava da Mina N4E, interpretou a
área da mina como uma grande sinforme, possivelmente uma dobra isoclinal com
caimento de eixo em torno de 48º na direção 300°.Medidas de acamamento efetuadas
pelo autor, nos flancos leste e sul da cava N4E, indicaram mergulhos variando de 20º a
89º, preferencialmente para SW e NW. Em uma de suas conclusões, o estudo mostrou
que, em situações em que os flancos de dobras do acamamento do minério de ferro têm
mergulhos no mesmo sentido da cava, problemas de instabilidades de taludes podem
ocorrer, causando a ruptura na escala de bancadas. Estas condições tenderiam a ser mais
prováveis nas porções E e S da cava N4E.
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De acordo com Sá (2010), a partir de 2003, as minas de ferro de Carajás apresentaram
um histórico de rupturas associadas aos condicionantes geológicos e estruturais e à alta
produtividade operacional. As principais rupturas ocorreram na mina N4E, sendo a
grande maioria condicionada pelo contato do pacote de minério com a rocha encaixante
de lapa (footwall), que se encontra cisalhada e com elevado grau de alteração, com
presença frequente de sills de rocha metabásica alterada, contidos no maciço de
hematita próxima a esse contato.

Essas rupturas, classificadas como do tipo planar e plano-circular, seriam devidas,
principalmente, a escavações no pé dos taludes, associadas aos condicionantes
litológicos (material extremamente alterado e cisalhado) e estruturais (bandamento das
formações ferríferas, cisalhamento disseminado e penetrativo, além de juntas e falhas) e
também à presença de água.

Foram registrados oito importantes eventos de ruptura na Mina N4E, durante o período
de 2001 a 2009, no contato de lapa do minério de ferro e da rocha máfica. A maioria das
rupturas ocorreu nos flancos sudeste e leste da cava N4E, tendo como causas principais
o contato cisalhado entre a rocha máfica decomposta (footwall) e o minério de ferro,
presença de falhas que servem como planos de alivio e presença de água. Esses eventos
geraram trincas de alívio, recalques métricos e rupturas abruptas e as soluções de
estabilização adotadas concentraram-se em grandes retaludamentos da área afetada.

Uma medida de controle preventivo, centrada particularmente nas áreas detectadas
como mais críticas, consistiu, então, no monitoramento dos deslocamentos superficiais
nos taludes das minas de ferro no Complexo de Serra Norte, por meio de três técnicas
distintas: (i) inspeção visual das superfícies de lavra e entorno (incluindo pilhas de
estéril, rampas de acesso e infraestrutura geral); (ii) uso de estação total/redes de
prismas refletores; (iii) utilização de radar de campo do tipo SSR (Slope Stability
Radar).
As medições com redes de prismas são realizadas em bases fixas com a utilização de
Estação Total, que mede ângulos e distâncias entre este instrumento e os prismas. Esta
base deve estar situada em terreno estável, e suficientemente perto da crista do talude
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para que os prismas possam ser visualizados. Para maior confiabilidade dos resultados,
são realizadas medições dos prismas a partir de duas bases fixas, e realizadas medições
entre estas para verificação de possíveis erros. Pontos de referências são necessários,
com objetivo de monitorar a estabilidade da estação base. Assim, estabelece-se um
controle mais efetivo dos deslocamentos superficiais potencialmente mobilizados ao
longo dos taludes da cava.
O uso do radar de campo SSR representa a mais valiosa alternativa tecnológica para o
monitoramento ativo (em tempo real) de taludes em mineração da área de pesquisa. O
radar SSR foi adquirido pela Vale S.A em maio de 2011. O sistema (Figura 5.18) é
centrado em um radar de abertura real, operando na faixa de frequência de 9,55 GHz
(comprimento de onda de 3,14 cm), com largura de feixe de 2° e uma antena de 1,8 m
de diâmetro, com grande flexibilidade de variação de leituras (270° em azimute e 122°
de elevação).

Figura 5. 18 – Configuração do radar de campo tipo SSR.
Em operação, a antena varre a face do talude de interesse, repetidamente, em duas
dimensões, e o sinal em micro-ondas é enviado e seu eco registrado (Figura 5.19). A
fase do sinal que corresponde à medição em um determinado ponto (pixel) é comparada
com as fases correspondentes das varreduras anteriores, sendo as diferenças de fase
obtidas correlacionadas com as respectivas movimentações que ocorreram nas faces do
talude entre as varreduras.
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Figura 5. 19 – Varredura e medições obtidas pelo radar SSR em duas dimensões
(GroundProbe 2013).
O SSR possibilita varreduras para um grande intervalo de distâncias (entre 30m e
3500m), com precisão de deslocamentos medidos na linha de visada de ± 0.1 mm
(GroundProbe, 2013).

O tamanho da célula de resolução fotografada corresponde a um quadrado obtido pela
relação 0,008725 x distância sensor -face. Assim, áreas detectáveis (resolução espacial)
variariam conforme a distância sensor - talude (30 m: 0,26 x 0,26 m; 850 m: 7,41 x 7,41
cm; 3.500 m: 30,5 x 30,5 m). Em operação, o sistema produz uma imagem que mostra a
deformação espacial relativa a uma imagem de referência para a face do talude
fotografado. O histórico dos deslocamentos de cada ponto da imagem pode ser plotado
isoladamente.

Em síntese, o radar SSR coleta medidas de deformação da face do talude e transmite
imagens correspondentes dos mecanismos de evolução de potenciais instabilidades. O
processo de varredura é repetido da base ao topo da face da bancada, de modo contínuo,
medindo-se deslocamentos da área fotografada de modo comparativo entre as
varreduras.
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A Figura 5.20 apresenta o monitoramento de um processo deformacional na face de um
talude de cava de mineração, que é expresso em termos das variações de cores dos
pixels (diferentes tonalidades de cores), indicativas do escalonamento dos diferentes
graus medidos das deformações.

Figura 5. 20 – Exemplo de monitoramento de um talude com o radar SSR
(GroundProbe, 2013).
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CAPÍTULO

6

SIMULAÇÃO NUMÉRICA DO COMPORTAMENTO GEOMECÂNICO
SOB FLUÊNCIA DAS ROCHAS BRANDAS DA MINA N4E
6.1. INTRODUÇÃO
Nesta etapa de simulação foram analisadas duas seções da cava da mina N4E,
denominadas Sg02-2013 e Sg03-2012, e destacadas em amarelo na Figura 6.1. Estas
duas seções estão localizadas no flanco leste (cava central) e no flanco sudoeste,
respectivamente. Na figura, são mostradas também as regiões de monitoramento do
radar SSR, representadas pelos polígonos destacados, podendo-se observar que as
seções de referência estão inseridas nas regiões de monitoramento do radar.

N

Região de
monitoramento
do radar SSR

Figura 6. 1 − Mapa de localização das seções e das regiões de monitoramento do SSR.
Os perfis apresentados nas Figuras 6.2 e 6.3 apresentam as seções Sg02-2013 e Sg032012, respectivamente, sendo destacados alguns pontos que foram utilizados na análise.
Estes pontos representam os locais onde foram coletados os registros dos dados de
deslocamentos x tempos pelo radar SSR, que embasaram a modelagem numérica.
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Estes pontos recebem simbologias específicas; por exemplo, tomando-se o ponto
descrito como Fig#1 N282 do perfil Sg02-2013 (Figura 6.2), o primeiro termo (Fig#1)
refere-se ao ponto relativo aos registros da curva de deslocamento x tempo do radar
SSR e a segunda parte codificada, no caso N282, refere-se à curva de deslocamento x
tempo relativa ao modelo numérico correspondente ao nó 282.

Seção : sg02-2013

Seção : sg02-2013
MD

Fig#1 N 282

Fig#1 N 282

Fig#2 N 95

209 m

Fig#2 N 95
MD

Fig#3 N 92

Fig#1 N 282

Fig#1 N 282

Fig#3 N 92
Fig#2 N 95
Fig#4 N 90

Fig#4 N 90
Fig#2
Fig#5 N
88 N 95

209 m

Fig#3 N 92

Fig#6 N 85

Fig#3 N 92
Fig#5 N 88

Fig#4 N 90
Fig#5 N 88

HM

Fig#6 N 85

MD

418 m

MS

MSD

MD

MSD

209 m

HD

Fig#6 N 85

HM
MSD

MÁFICA
SÃ
MSD:MS:
MÁFICA
SEMI-DECOMPOSTA

MSD

HD: HEMATITA DURA

MD: MÁFICA DECOMPOSTA

MSD

209 m

MS
MSD:
MÁFICA SEMI-DECOMPOSTA

418 m

MD: MÁFICA DECOMPOSTA

MSD

Fig#4 N 90

Fig#5 N 88

HM

HM
HD

Fig#6 N 85

MS

MS

HM: HEMATITA
MACIA
MS: MÁFICA
SÃ

HD: HEMATITA DURA
HM: HEMATITA
MACIA
500 m

500 m
Figura 6. 2 − Seção
Sg02-2013: materiais e pontos de referência.

CG

Seção sg03-2012
Seção sg03-2012

CG

Fig#1 N 115
Fig#1 N 115
Fig#2 N 111
Fig#2 N 111
Fig#3 N 109
Fig#3 N 109
MSD
Fig#4 N 107
Fig#4 N 107
Fig#5 N 105
Fig#5 N 105

MSD

323 m

323 m
MD

MD
MS
MS

625 m
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MSD: MÁFICA SEMI-DECOMPOSTA

MD

MSD: MÁFICA SEMI-DECOMPOSTA
MD: MÁFICA DECOMPOSTA

MD

MD: MÁFICA DECOMPOSTA
MS: MÁFICA SÃ
MS: MÁFICA SÃ

HM

MD

HD: HEMATITA DURA

HM

MD

HD

HD: HEMATITA DURA HM: HEMATITA MACIA

302 m

HD

JP: JASPELITO

HM: HEMATITA MACIA
JP: JASPELITO
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Figura 6. 3 − Seção Sg03-2012: materiais e pontos de referência.
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Durante o período de monitoramento não foram realizadas atividades de mineração nas
seções apresentadas. Assim, as curvas deslocamento x tempo apresentadas nas Figuras
6.4 e 6.5 (dados fornecidos pelo radar SSR) indicam a evolução dos deslocamentos em
função da geometria e das condições naturais dos taludes da cava, sem a contribuição de
esforços externos (fluência do maciço rochosos).

Deslocamento vs Tempo
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Figura 6. 4 − Curvas de fluência fornecidas pelo radar SSR para a seção Sg02-2013
(período entre 07 e 11 de março de 2013).
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Figura 6. 5 − Curvas de fluência fornecidas pelo radar SSR para a seção Sg032012(período entre 27 de agosto e 6 de setembro de 2012).
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O objetivo das análises consiste na determinação das três constantes de ajustes (A, n e
m) que definem a equação constitutiva de fluência do maciço rochoso da cava N4E,
expressa pela lei de potência com a teoria de endurecimento por tempo transcorrido.
Tais determinações foram embasadas pelas correlações entre as curvas gerada pela
simulação numérica do processo de fluência pelo programa Abaqus 6.12, com as
correspondentes curvas de deslocamentos obtidas pelo radar SSR.
6.2. ESTIMATIVA DA CONSTANTE n
As constantes A, n e m definem o comportamento dos estágios da curva geral de
fluência. A constante 𝑚 estabelece o estágio estacionário ou secundário e as constantes
𝐴 e 𝑛 definem o estágio inicial da curva de fluência, conforme abordado no Capítulo 3
desta dissertação.
As constantes A e n estão relacionadas inversamente, como explicitado pela equação
constitutiva 3.69 e como indicado na Figura 6.6, com base em correlações obtidas pela
modelagem numérica, avaliando-se o comportamento à fluência para quatro diferentes
valores da constante n. Na figura, os pontos destacados representam pares de valores
das constantes 𝐴 e 𝑛 que forneceram valores muito próximos para a função objetivo,
permitindo-se, assim, a obtenção da curva geral de ajuste A x n da simulação.

Analise dos parâmetros n e A
4.00E-07
3.50E-07

A(xE-10)

3.00E-07
2.50E-07

2.00E-07
1.50E-07

1.00E-07
5.00E-08

0.00E+00
2.15

2.2

2.25

2.3

2.35

2.4

2.45

2.5

2.55

n

Figura 6. 6 – Constantes A e n da curva de mesmo valor da função objetivo
A análise numérica que resultou nos pontos apresentados na Figura 6.6 foi realizada
considerando o levantamento de dados realizado pelo radar SSR no ponto Fig#1 N90 na
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seção Sg02-2013, como dados de referência. Dessa forma, foram realizadas quatro
diferentes simulações, que estão apresentadas na Tabela 6.1. Nessas análises foram
escolhidos valores fixos da constante 𝑛 (variando de 2,2 a 2,5), sendo então estimados
valores para as constantes A e m, de modo que a curva resultante se aproximasse da
curva fornecida pelos registros do radar (considerada como parâmetro de referência),
apresentada na Figura 6.7, condição alcançada para um valor mínimo da função
objetivo.
Tabela 6. 1 − Constantes obtidas nas simulações numéricas realizadas.
n
2,2
2,3
2,4
2,5

A
3,60E-17
9,90E-18
2,30E-18
5,70E-19

m
-0,788
-0,794
-0,780
-0,774

F(p)
6,13
6,79
6,57
6,29

Deslocamento x Tempo

150
140
130
120

110
100

U1(mm)

90
80

70
60

50
40
30
20
10
0
0

0.5

1

1.5

2

Tempo (dias)

2.5

Fig. #4

N:90 u=0.3 A=3.60E-17 n=2.2 m=-0.7888

N:90 u=0.3 A=2.3E-18 n=2.4 m=-0.78

N:90 u=0.3 A=5.7E-19 n=2.5 m=-0.774

3

3.5

4

4.5

N:90 u=0.3 A=9.9E-18 n=2.3 m=-0.794

Figura 6. 7 − Curva de fluência para a seção Sg02-2013 no ponto Fig#4 N90.
Constata-se, com base nos resultados apresentados na Tabela 6.1 que, para diferentes
valores de n, a função objetivo apresenta valores mínimos equivalentes, o que implica
curvas similares da modelação numérica para diferentes valores de n, (e para o conjunto
de variáveis A, m e n adotadas) conforme indicado na Figura 6.7. Para as curvas da
simulação numérica, a máxima defasagem observada entre pontos homólogos das
curvas foi de 1,8mm.
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Estas constatações tornam-se mais claras quando se estabelecem correlações em termos
dos correspondentes resíduos (diferenças de deslocamentos entre o modelo numérico e a
curva obtida pelo radar) para cada uma das curvas das simulações numéricas (Figura
6.8).
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N:90 u=0.3 A=3.60E-17 n=2.2 m=-0.7888

N:90 u=0.3 A=9.9E-18 n=2.3 m=-0.794

N:90 u=0.3 A=2.3E-18 n=2.4 m=-0.78

N:90 u=0.3 A=5.7E-19 n=2.5 m=-0.774

Figura 6. 8 − Análise de resíduos para a seção Sg02-2013 no ponto Fig#4 N90.
Podemos conclui, portanto, que, para qualquer um dos valores adotados para a constante
n, obtêm-se valores equivalentes para a função objetivo e, consequentemente, curvas de
fluência semelhantes. Com base nestas considerações e análises, adotou-se um valor de
2,5 para a constante de ajuste n para todas as demais simulações numéricas realizadas
neste trabalho.

6.3. SIMULAÇÃO NUMÉRICA DA FLUÊNCIA PARA A BORDA NORTE DA
MINA N4E (CAVA CENTRAL)

6.3.1. Seção Sg02-2013: geometria e características físicas e mecânicas dos
materiais

O comportamento à fluência da borda norte da Mina N4E será analisado com base nas
simulações numéricas aplicadas às condições locais, representadas pela Seção Sg022013 apresentada na Figura 6.2.
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A altura do talude local é de 209 metros e o comprimento da base é de
aproximadamente 500 metros; as dimensões dos contornos laterais do lado direto e
esquerdo são 418 metros e 209 metros, respectivamente.

As propriedades físicas e mecânicas dos litotipos que envolvem a seção analisada são
detalhadas na Tabela 6.2. Nesta tabela, o valor do módulo de Young foi tomado da
Tabela 5.1, os pesos específicos das litologias constam de relatório técnico de avaliação
operacional da mina (VBA Engenharia, 2011) e os valores dos coeficientes de Poisson
foram arbitrados, porque seus limites de variação têm pequena influência sobre os
resultados finais das simulações.
Tabela 6. 2 − Características físicas e mecânicas dos materiais da secção Sg02-2013.
Material
Hematita Dura
Hematita Macia
Máfica Decomposta
Máfica Sã
Máfica SemiDecomposta

HD
HM
MD
MS

Peso
Específico(kN/m3)
3700
3700
1850
2900

Módulo de
Young(GPa)
60
1,78
1,78
60

Coef. de
Poisson
0,3
0,3
0,3
0,3

MSD

2000

20

0,25

Litotipo

6.3.2. Seção Sg02-2013: condições de fronteira e carga geostática

Nos contornos laterais da seção, foram restringidos os deslocamentos na direção x e
admitidos livres na direção y; e na base, restritos nas duas direções x e y (ver Anexo
II.1). Admitiu-se uma carga de tipo gravitacional com a aceleração da gravidade com
valor de 9,8 m/s2 (ver Anexo II.2).
6.3.3. Seção Sg02-2013: tipo de elemento e avaliação da malha
O tipo de elemento mais utilizado no processo de discretização foi o plano quadrangular
quadrático com oito nós, sendo que alguns elementos triangulares quadráticos com seis
nós foram utilizados nas zonas onde o elemento quadrangular não se ajustava à
geometria do talude (ver Anexo II.3). Para avaliação do tamanho do elemento ótimo, foi
realizada uma análise de sensibilidade da malha para o material HM (hematita macia),
pois este material possuía registros de deslocamentos fornecidos pelo radar SSR.
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Nessa análise, foram avaliados os efeitos das dimensões do elemento em relação ao
deslocamento na direção x (para os quais, o programa Abaqus usa a simbologia U1).
Dessa forma, foram atribuídos diferentes valores de comprimento do elemento,
variando entre 0,5 e 20,0m, conforme indicado na Tabela 6.3.
Tabela 6. 3 − Apresentação dos resultados para diferentes comprimentos dos elementos.
U1 (m)
máximo

Número de
elementos

Comprimento aproximado
do elemento (m)

0,09533
0,0953
0,09527
0,09525
0,09512
0,09526
0,09512
0,09505
0,09401

77370
20887
5841
2991
2021
1486
1063
808
681

0,5
1
2
3
4
5
7
10
20

Como previsto, quanto menor o comprimento do elemento, maior o número de
elementos utilizados na malha, o que, em princípio, proporciona análises mais
criteriosas. Contudo, verifica-se que, a partir de um comprimento do elemento de 5m, o
deslocamento U1 tende a se tornar constante (Figura 6.9). Assim, foi tomado este valor
como base para as análises numéricas da Seção Sg02-2013 (ver Anexo II.3).

Sensibilidade da Malha para a Seção Sg02-2013
0.097
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0
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50000

60000

70000

80000

Numero de elementos

Figura 6. 9 − Sensibilidade da malha em função do comprimento dos elementos
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6.3.4. Seção Sg02-2013: ajuste individual para os pontos de análise
As curvas de deslocamentos medidos pelo radar SSR, indicadas na Figura 6.4, foram
ajustadas às simulações numéricas estabelecidas para cada um dos pontos de referência
adotados, com o foco de estimar as constantes A e m para cada curva (e para uma
condição de valor mínimo da função objetivo), tomando-se a constante n sempre com
valor igual a 2,5.

O objetivo do ajuste individual é o de estabelecer o intervalo dos valores limites destas
constantes para caracterizar numericamente o material equivalente à hematita macia. A
Figura 6.10 apresenta o ajuste das simulações numéricas para o ponto de referência
Fig#1 N282, sendo os demais ajustes apresentados no Anexo III desta dissertação.

Deslocamento x Tempo para a seção Sg02-2013 (ponto Fig#1 N 282)
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Tempo (dias)
Fig. #1

N:282 u=0.3 A=6.6E-22 n=2.5 m=-0.2515

Figura 6. 10 − Curva ajustada para o ponto de referência Fig#1 N282.
Deve-se ressaltar que as curvas ajustadas (Figura 6.10 e Anexo III) apresentam,
naturalmente, diferentes valores para as constantes A e m (Figura 6.11). Assim, é
preciso estabelecer o intervalo de valores limites (máximos e mínimos) das constantes
de ajustes obtidas, com o objetivo de caracterizar os valores representativos do material
equivalente. Na Figura 6.11, os pontos destacados são os pares das constantes A e m que
correspondem aos valores mínimos da função objetivo para cada ponto analisado (Fig#1
N282, Fig#2 N95, Fig#3N92, Fig#4 N90, Fig#5 N88 e Fig#6 N85).
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m
Fig#1 N:282 u=0.3 A=6.6E-22 n=2.5 m=-0.2515

Fig#2 N:95 u=0.3 A=9.9E-20 n=2.5 m=-0.6336

Fig#3 N:92 u=0.3 A=3.4E-19 n=2.5 m=-0.784

Fig#4 N:90 u=0.3 A=5.7E-19 n=2.5 m=-0.774

Fig#5 N:88 u=0.3 A=1.7E-18 n=2.5 m=-0.797

Fig#6 N:85 u=0.3 A=1.5E-19 n=2.5 m=-0.775

Figura 6. 11–Gráfico das constantes A e m para a secção Sg02-2013.
6.3.5. Seção Sg02-2013: Ajuste total para os pontos de análise
Nas análises precedentes, foram obtidos intervalos da constante 𝑚 entre -0,8 e -0,25 e
da constante 𝐴 entre 6,6 x 10-22Kg-2,5m10s4,8 até 1,7 x 10-18 Kg-2,5m10s4,25. Com base
nestes valores, foram processadas novas análises para todas as curvas obtidas pelo radar
SSR e simuladas numericamente, gerando-se, portanto, um valor da função objetivo
total que é o somatório dos valores das funções objetivos parciais, obtidas para cada
ponto de avaliação da seção Sg02-2013.

A Tabela 6.4 resume os resultados das funções objetivos totais obtidas, ressaltando-se
que as células de cor laranja representam os limites da avaliação da função objetivo
total (valores mais altos) e as células de cor verde, do tom mais claro para o mais
escuro, representam o afastamento da função objetivo total do valor mínimo limite. O
valor limite inferior da função objetivo tal é destacado na tabela pela cor amarela, com
valores das constantes iguais a 𝐴 =1,9 x 10-19 Kg-2,5m10s4,7 e 𝑚= -0,7 (no Anexo IV, são
apresentados

os resultados dos resíduos dos valores das curvas deslocamentos x

tempos, para quatro conjuntos de valores tomados para as constantes de ajuste
correspondentes ao valor mínimo da função objetivo).
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Tabela 6. 4 − Resumo dos resultados das funções objetivos totais: Seção Sg02 – 2013.
m
1.70E-18
1.50E-18
1.30E-18
1.10E-18
9.00E-19
8.00E-19
7.00E-19
6.40E-19
6.00E-19
5.90E-19
5.30E-19
4.80E-19
4.30E-19
3.70E-19
3.20E-19
2.60E-19
2.10E-19
1.90E-19
1.00E-19
4.80E-20
6.60E-22

A

-0.8
1760203
257395.4
239956
236013.7
216622.2
205746.8
199715.9
198931.3
203713.9
216057.1
231933.1
239734.2
332428
327598.8
366989.7

-0.75
463625.2
407939.2
394806.7
325029.3
277763.9
240499.6
209190.5
194445.5
190574.8
199062.1
205483.1
297735.8
330621.3
377254.3

-0.7
1119568
966795.5
930111.7
729663.7
585600.2
462806.4
344125.8
269689.9
210444.2
186709.5
183878.3
219531.5
322291.4
424180.2

-0.65
2955297
2563849
2468807
1941862
1551492
1206737
855257.4
615891.1
395253.5
268888.6
233423
184628.9
242959.8
396918.8

-0.6
64056503
6787206
4244736
3347665
2404774
1735466
1079780
662690.6
530247.6
192039.2
201784.5
420531.2

-0.55
-

-0.5
-

-0.45
-

-0.4
-

-0.35
-

-0.3
-

-0.25
3.13E+10
6.29E+09
307739.2

Com base nestes valores das constantes (correspondentes ao valor limite inferior de
todos os resultados da função objetivo total), foram refeitas as simulações numéricas
para ajuste das curvas de campo (Figura 6.12), em relação ao comportamento à fluência
do maciço rochoso do setor norte da cava N4E (cava central). Na Figura 6.13, são
indicados os intervalos dos valores dos resíduos das curvas de campo e das curvas
obtidas pelas simulações numéricas: os maiores valores foram obtidos para a faixa entre
100mm (para as curvas correspondentes ao ponto Fig#6 N85) e 200 mm, para o ponto
Fig#5 N88.
Deslocamento vs Tempo para seção Sg02-2013
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Fig. #3
Fig. #6
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Figura 6. 12−Curvas numéricas para o valor limite inferior da função objetivo total
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Figura 6. 13–Valores dos resíduos para as curvas da Figura 6.12
A Figura 6.14 apresenta o modelo numérico final da seção analisada da cava N4E, com
os valores das constantes 𝐴 =1,9 x 10-19 Kg2,5m10s4,7, 𝑛 =2,5 e 𝑚 =-0,7; o deslocamento
máximo na direção x foi de 0,76m, com uma taxa de deslocamento máxima igual a 0,17
m / dia.

Figura 6. 14–Campo de deslocamentos horizontais do modelo numérico final, no
período de 07 a 11/03/2013 (𝐴 =1,9 x 10-19 Kg2,5m10s4,7, 𝑛 =2,5 e 𝑚 =-0,7).
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6.4. SIMULAÇÃO NUMÉRICA DA FLUÊNCIA PARA O FLANCO SUDOESTE
DA MINA N4E

6.4.1 Seção Sg03-2012: geometria e características físicas e mecânicas dos
materiais
O comportamento à fluência do flanco sudoeste da Mina N4E será analisado com base
nas simulações numéricas aplicadas às condições locais, representadas pela Seção Sg032012 apresentada na Figura 6.3.

A altura do talude local é de 323 metros e o comprimento da base é de
aproximadamente 735 metros; as dimensões dos contornos laterais do lado direto e
esquerdo são 302 metros e 625 metros, respectivamente.

As propriedades físicas e mecânicas dos litotipos que envolvem a seção analisada são
detalhadas na Tabela 6.5. Nesta tabela, o valor do módulo de Young foi tomado da
Tabela 5.1, os pesos específicos das litologias constam de relatório técnico de avaliação
operacional da mina (VBA Engenharia, 2011) e os valores dos coeficientes de Poisson
foram arbitrados, porque seus limites de variação têm pequena influência sobre os
resultados finais das simulações.
Tabela 6. 5 − Características físicas e mecânicas dos materiais da secção Sg03-2013
Peso
Módulo de Coef. de
Material
Litotipo
3
Específico(kN/m ) Young(GPa) Poisson
Hematita Dura
Hematita Macia
Jaspelito
Máfica Descomposta
Máfica Sã
Máfica Semi-Decomposta
Canga

HD
HM
JP
MD
MS
MSD
CG

3700
3700
3700
1850
2900
2000
3000

60
1,78
60
1,78
60
20
1,78

0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,25
0,2

6.4.2 Seção Sg03-2012: condições de fronteira e carga geostática
Similarmente ao caso anterior, nos contornos laterais da seção, foram restringidos os
deslocamentos na direção x e admitidos livres na direção y; e na base, restritos nas duas
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direções x e y (ver Anexo V.1). Admitiu-se uma carga de tipo gravitacional com a
aceleração da gravidade com valor de 9,8 m/s2 (ver Anexo V.2).

6.3.6. Seção Sg03-2013: tipo de elemento e avaliação da malha

O tipo de elemento utilizado integralmente no processo de discretização foi o plano
quadrangular quadrático com oito nós (ver Anexo V.3). Para avaliação do tamanho do
elemento ótimo, foi realizada uma análise de sensibilidade da malha para o material MD
(máfica decomposta), pois este material possuía registros de deslocamentos fornecidos
pelo radar SSR.

Nessa análise, foram avaliados os efeitos das dimensões do elemento em relação ao
deslocamento na direção x (para os quais, o programa Abaqus usa a simbologia U1).
Dessa forma, foram atribuídos diferentes valores de comprimento do elemento,
variando entre 1,0 e 40,0m, conforme indicado na Tabela 6.6.
Tabela 6. 6 − Apresentação dos resultados para diferentes comprimentos dos elementos.
U1 (m)
máximo
0.8552
0.8534
0.8491
0.8449
0.8461
0.8338
0.8263
0.8166
0.8118
0.8111

Número de
elementos

Comprimento aproximado
do elemento (m)

54282
15690
7874
5111
3615
2156
1476
1127
1036
1054

1
2
3
4
5
7
10
20
30
40

Os resultados mostrados na Figura 6.15(e também na Tabela 6.6) indicam que os
valores dos deslocamentos estão concentrados em torno de 0,85m, mesmo quando se
aumenta bastante o número de elementos (ou se diminui o comprimento do elemento).
Conclui-se, pois, que, para comprimentos dos elementos menores que 5m, para o
material MD, o comportamento obtido será similar e, assim, foi tomado este valor como
base para as análises numéricas da Seção Sg03-2012 (ver Anexo V.3).
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Sensibilidade da Malha para Seção Sg03-2012
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Figura 6. 15 − Sensibilidade da malha em função do comprimento dos elementos.
6.3.7. Seção Sg03-2012: ajuste individual para os pontos de análise
As curvas de deslocamentos medidos pelo radar de superfície SSR, indicadas na Figura
6.5, foram ajustadas às simulações numéricas estabelecidas para cada um dos pontos de
referência adotados, similarmente ao caso anterior, descrito para a Seção Sg02-2013,
tomando-se as constantes A e m para a rocha máfica decomposta, tomando-se também a
constante n com valor igual a 2,5. A Figura 6.16 apresenta o ajuste das simulações
numéricas para o ponto de referência Fig#1 N115, sendo os demais ajustes apresentados
no Anexo VI desta dissertação.
Deslocamento x Tempo para a seção Sg03-2012 (ponto Fig#1 N115)
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N:115 u=0.3 A=1.90E-18 n=2.5 m=-0.46

N:115 u=0.3 A=1.90E-18 n=2.5 m=-0.45
N:115 u=0.3 A=1.90E-18 n=2.5 m=-0.47

Figura 6. 16 − Curva ajustada para o ponto de referência Fig#1 N115.
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Observa-se, pelas correlações da Figura 6.16, que as curvas modeladas numericamente
(curvas apresentadas no nó N115), não se ajustaram adequadamente aos valores dos
registros de campo correspondentes ao período de avaliação (período entre 27 de agosto
e 6 de setembro de 2012). Assim, optou-se por uma curva ajustada a um intervalo de
tempo menor que o do período de observação, que forneceu os seguintes valores das
constantes: 𝐴 =1,9 x 10-18 Kg2,5m10s4,46, 𝑛 =2,5 e 𝑚 =-0,46 (curva destacada em verde
na Figura 6.16).

Deve-se ressaltar que as curvas ajustadas (Figura 6.16 e Anexo VI) apresentam
diferentes valores para as constantes A e m (Figura 6.17). Assim, é preciso estabelecer o
intervalo de valores limites (máximos e mínimos) das constantes de ajustes obtidas, com
o objetivo de caracterizar os valores representativos do material equivalente. Na Figura
6.11, os pontos destacados são os pares das constantes A e m que correspondem aos
valores mínimos da função objetivo para cada ponto analisado (Fig#1 N115, Fig#2
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1.60E-08
1.50E-08
1.40E-08
1.30E-08
1.20E-08
1.10E-08
1.00E-08
9.00E-09
8.00E-09
7.00E-09
6.00E-09
5.00E-09
4.00E-09
3.00E-09
2.00E-09
1.00E-09
-1.00E-24
-1.00E-09
-2.00E-09

Região onde flutua
o valor central

0

-0.05

-0.1

-0.15

-0.2

-0.25

-0.3

-0.35

-0.4

-0.45

-0.5

-0.55

-0.6

-0.65

-0.7

-0.75

-0.8

-0.85

-0.9

-0.95

m

Fig#1 N:115 u=0.3 A=1.9E-18 n=2.5 m=-0.465

Fig#2 N:111 u=0.3 A=1.5E-22 n=2.5 m=-0.9

Fig#3 N:109 u=0.3 A=6.1E-19 n=2.5 m=-0.584

Fig#4 N:107 u=0.3 A=7.4E-23 n=2.5 m=-0.041

Fig#5 N:105 u=0.3 A=8.3E-20 n=2.5 m=-0.586

Figura 6. 17 − Gráfico das constantes A e m para a secção Sg03-2012.
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N111, Fig#3N109, Fig#4 N107, Fig#5 N105).

6.3.8. Seção Sg03-2012: Ajuste total para os pontos de análise
Nas análises precedentes, foram obtidos intervalos da constante 𝑚 entre -0,9 e -0,05 e
da constante 𝐴 entre 7,4 x 10-23 Kg-2,5m10s4,9 até 1,9 x 10-18 Kg-2,5m10s4,05. Com base
nestes valores, foram processadas novas análises para todas as curvas obtidas pelo radar
SSR e simuladas numericamente, gerando-se, portanto, um valor da função objetivo
total que é o somatório dos valores das funções objetivos parciais, obtidas para cada
ponto de avaliação da seção Sg03-2012.
A Tabela 6.7 resume os resultados das funções objetivos totais obtidas, ressaltando-se
que as células de cor laranja representam os limites da avaliação da função objetivo
total (valores mais altos) e as células de cor verde, do tom mais claro para o mais
escuro, representam o afastamento da função objetivo total do valor mínimo limite. O
valor limite inferior da função objetivo total é destacado na tabela pela cor amarela, com
valores das constantes iguais a 𝐴 = 3,7 x 10-19 Kg-2,5m10s4,7 e 𝑚= - 0,7 (no Anexo VII,
são apresentados os resultados dos resíduos dos valores entre as curvas deslocamentos
x tempos, para quatro conjuntos de valores tomados para as constantes de ajuste
correspondentes ao valor mínimo da função objetivo).
Tabela 6.7−Resumo dos resultados das funções objetivos totais: Seção Sg03 – 2012.

A

1.90E-18
1.70E-18
1.50E-18
1.30E-18
1.10E-18
9.90E-19
9.40E-19
8.90E-19
8.40E-19
7.90E-19
7.40E-19
7.00E-19
6.90E-19
6.40E-19
5.90E-19
5.30E-19
5.20E-19
4.80E-19
4.30E-19
3.70E-19
3.20E-19
2.60E-19
2.10E-19
1.60E-19
1.10E-19
6.00E-20
1.00E-20
7.40E-23

-0.9
29102994
30988314
38780321

-0.85
28995506
29072137
29163353
29269255
29389954
29525557
29493984
29676193
-

-0.8
28516888
28457078
28427889
28429532
28462214
28526193
28369027
28621724
28749077
28908568
29142837
29186468
29374240
29638993
30001408
30341362
30795914
31214686
-

-0.75
30378049
29846469
29383099
28988436
28663030
28407440
27959793
28222281
28108192
28065869
28110898
28128656
28229251
28422087
28753325
29114034
29650778
30186908
30806517
31513609
-

-0.7
32287360
31209515
31130541
30140715
29319754
28560275
28457862
28117970
27851456
27767409
27897376
29298659
28872635
29583149
30528197
31691555
-

-0.65
-

-0.6
1.23E+08
49894086 1.1E+08
47508953
45754852 97071438
42020764 85327116
38697830 74588125
35261635 63061710
34748134 61286885
32865257 54616171
30901018 47251932
29125097 39879238
28139301 34988575
28563666 30669609
28603314 28402792
28530023 28490598
29162567 28684094
30730092 29356088
-

m
-0.55
-0.5
-0.45
-0.4
-0.35
-0.3
5.57E+10
8.01E+09
1.5E+08
38095586
31119150
28604568 34657786
28767475 28706935 33319094
31075724 29701316 28977129 28871766 32083972
29081996
-

-0.25
-

-0.2
-

-0.15
-

-0.1
-

-0.05
6.44E+10
6.32E+10
28877001

Com base nestes valores das constantes (correspondentes ao valor limite inferior de
todos os resultados da função objetivo total), foram refeitas as simulações numéricas
para ajuste das curvas de campo (Figura 6.18), em relação ao comportamento à fluência
do maciço rochoso do flanco sudoeste da cava N4E. Nota-se uma perda completa de
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ajuste para as curvas correspondentes aos pontos Fig#1 e Fig#3, o que é bem
evidenciado pelos respectivos valores muito elevados dos resíduos das curvas de campo
e das curvas obtidas pelas simulações numéricas (Figura 6.19). Estes valores assumem
valores máximos da ordem de 2100 mm para o ponto Fig#1N115 e de 1600mm para o
ponto Fig#3 N109.

U1(mm)

Deslocamento x Tempo para a seção Sg03-2012
2500
2400
2300
2200
2100
2000
1900
1800
1700
1600
1500
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
-100

0

1

2

3

4

5

6

7

Tempo (dias)

Fig. #1
Fig. #4
N:111 u=0.3 A=3.7E-19 n=2.5 m=-0.7
N:105 u=0.3 A=3.7E-19 n=2.5 m=-0.7

Fig. #2
Fig. #5
N:109 u=0.3 A=3.7E-19 n=2.5 m=-0.7

8

9

10

Fig. #3
N:115 u=0.3 A=3.7E-19 n=2.5 m=-0.7
N:107 u=0.3 A=3.7E-19 n=2.5 m=-0.7

Figura 6. 18 − Curvas numéricas para o valor limite inferior da função objetivo total.
Comportamento dos residuos para a seção Sg03-2012
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0
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0

1

2
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4

5

6

7

8

9

-1000
-1500
-2000
-2500
-3000

Tempo (dias)

N:115 u=0.3 A=3.7E-19 n=2.5 m=-0.7
N:107 u=0.3 A=3.7E-19 n=2.5 m=-0.7

N:111 u=0.3 A=3.7E-19 n=2.5 m=-0.7
N:105 u=0.3 A=3.7E-19 n=2.5 m=-0.7

N:109 u=0.3 A=3.7E-19 n=2.5 m=-0.7

Figura 6. 19 − Valores dos resíduos para as curvas da Figura 6.18.
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10

A Figura 6.20 apresenta o modelo numérico final da seção analisada da cava N4E, com
os valores das constantes 𝐴 = 3,7 x 10-19 Kg2,5m10s4,7, 𝑛 = 2,5, 𝑚 = -0,7; o deslocamento
máximo na direção x foi de 1,448m, com uma taxa de deslocamento máxima igual a
0,145 m / dia.

Figura 6.20 – Campo de deslocamentos horizontais do modelo numérico final, no
período de 07 a 11/03/2013 (𝐴 = 3,7 x 10-19 Kg2,5m10s4,7, 𝑛 = 2,5 e 𝑚 = -0,7).

99

CAPÍTULO

7

CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA PESQUISAS ADICIONAIS
7.1. CONCLUSÕES
Os estudos do comportamento à fluência do maciço rochoso da Mina N4E foram
aplicados a duas seções de referência da cava da mina – denominadas Sg02-2013 e
Sg03-2012 – localizadas no flanco leste (cava central) e no flanco sudoeste da mina,
respectivamente. Simulações numéricas dos dados de fluência pelo Programa Abaqus,
aplicando-se uma lei de potência com a teoria de endurecimento por tempo transcorrido
permitiram a avaliação e a evolução dos deslocamentos do maciço ao longo do tempo,
mediante a determinação de constantes de ajustes (A, n e m), obtidas a partir dos
registros dos deslocamentos medidos em campo por meio de um radar de superfície tipo
SSR.
Numa fase preliminar, as simulações numéricas foram utilizadas como critério de
determinação da constante n, da modelação pretendida que indicaram que um valor
deste parâmetro igual a 2,5 resultava na obtenção de curvas de fluência semelhantes,
pelo que foi adotado como padrão em todas as demais simulações numéricas realizadas
neste trabalho.
Na geometria das malhas para as simulações numéricas, foram adotados elementos do
tipo plano quadrangular quadrático com oito nós (para a Seção Sg02-2013, utilizou-se
secundariamente elementos triangulares quadráticos com seis nós para a obtenção de
um ajuste melhor à geometria do talude). Análises de sensibilidade foram realizados
com base nos valores dos deslocamentos medidos pelo radar SSR, para ambas as seções
analisadas (considerando a hematita macia na borda norte da cava e a rocha máfica
decomposta, no flanco sudoeste da mesma), permitiram a definição dos comprimentos
ótimos dos elementos adotados. As condições de contorno foram estabelecidas em
termos de deslocamentos prescritos na direção x e admitidos livres na direção y; e na
base, restritos nas duas direções x e y, afetos apenas a cargas de tipo gravitacional.
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No caso da cava central (Seção Sg02-2013), as constantes A e m da modelação
numérica foram determinadas para os valores mínimos da função objetivo definidas
para o seguinte conjunto de pontos: Fig#1 N115, Fig#2 N111, Fig#3N109, Fig#4 N107,
Fig#5 N105. Analogamente, utilizando-se estas referências de dados, foram processadas
análises numéricas sobre as curvas obtidas em campo pelo radar SSR, obtendo-se as
funções objetivos totais correspondentes, que forneceram, como limite inferior das
medidas, os seguintes valores para as constantes da lei de fluência do maciço rochoso
local: A =1,9 x 10-19 Kg-2,5m10s4,7; n =2,5 e m= -0,7. Na modelação numérica final do
maciço, para um período de 4 dias de observações (entre 7 e 11 de março de 2013), o
deslocamento máximo na direção horizontal foi de 0,76m, com uma taxa de
deslocamento máxima igual a 0,17 m / dia.
No caso do flanco sudoeste (Seção Sg03-2012), as constantes A e m da modelação
numérica foram determinadas para os valores mínimos da função objetivo definidas
para o seguinte conjunto de pontos: Fig#1 N282, Fig#2 N95, Fig#3N92, Fig#4 N90,
Fig#5 N88 e Fig#6 N85. Com base nestes valores, foram reprocessadas numericamente
as curvas obtidas em campo pelo radar SSR, obtendo-se as funções objetivos totais
correspondentes, que forneceram, como limite inferior das medidas, os seguintes
valores para as constantes da lei de fluência do maciço rochoso local: A = 3,7 x 10-19
Kg2,5m10s4,7; n =2,5 e m=-0,7. Na modelação numérica final do maciço, para um
período de 10 dias de observações (entre 27 de agosto e 6 de setembro de 2012), o
deslocamento máximo na direção horizontal foi de 1,448m, com uma taxa de
deslocamento máxima igual a 0,145 m / dia.
Os valores dos deslocamentos induzidos no maciço rochoso da cava N4E são bastante
significativos, alcançando valores métricos e com taxas também muito elevadas (mesmo
considerando períodos de tempo muito restritos). Estes dados refletem, evidentemente,
as leituras dos registros de campo. Assim, torna-se evidente que, mesmo na ausência de
atividades de exploração nos flancos da cava, as ações de fluência tendem a ser
extremamente graves, mobilizando a movimentação do maciço em condições
inaceitáveis de operação. Resulta, pois, ser crítica a influência e os condicionantes
geotécnicos dos efeitos de fluência na cava da Mina N4E da VALE em Carajás/PA.
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Os modelos finais para as duas seções estudadas não se ajustaram bem ao trecho inicial
da curva deslocamento - tempo, indicando a influência das tensões iniciais do maciço
ou a necessidade de ajuste do modelo teórico às condições do estudo de caso analisado;
há que se levar em conta ainda possíveis interferências localizadas dos registros de
campo em função da eventual ocorrência de mecanismos de instabilidade localizada ao
longo das seções analisadas (quedas de blocos, por exemplo).
7.2. SUGESTÕES PARA PESQUISAS ADICIONAIS
Como proposição inicial, seria interessante adotar diferentes modelos constitutivos para
estudar os efeitos da fluência na cava da Mina N4E, conforme apresentado na revisão
bibliográfica deste trabalho, incluindo modelos reológicos, de forma a se estabelecer
diferentes cenários de avaliação e de comparação de resultados.
Uma contribuição adicional seria introduzir parâmetros geotécnicos obtidos diretamente
de ensaios realizados em campo e em laboratório, a partir da coleta de amostras
indeformadas das litologias presentes em cada uma das seções analisadas (concepção
incluída no projeto de pesquisa global no qual esta dissertação está inserida). Neste
sentido, é importante considerar os efeitos de escala, para a obtenção de amostras que
sejam efetivamente representativas do maciço como um todo.
Por outro lado, as curvas fornecidas pelo radar SSR foram avaliadas para intervalos de
tempo muito curtos (4 dias para a Seção Sg02-2013 e 10 dias para a Sg03-2012), pelo
que não foi possível a aferição do desenvolvimento da fase secundária por completo.
Recomenda-se, então, um programa maior de monitoramento em áreas não afetadas
pelas atividades operacionais da mina.
Adicionalmente, poderiam ser estudadas outras seções, preferencialmente em locais de
exploração desativada, uma vez que, em função de interesses claros, os registros de
monitoramento pelo radar SSR foram centrados naquelas zonas do maciço que
apresentavam movimentações críticas. Nas seções estudadas não foram instrumentadas
as reais condições do NA efetivo, pelo que seria recomendável análises contemplando o
detalhamento destas influências específicas.
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ANEXO I: CLASSIFICAÇÃO GEOMECÂNICA

109

I. 1 − Sistema de classificação RMR de Bieniawski

110

I. 2 − Sistema de classificação RMR de Bieniawski (Condição das descontinuidades)
Comprimento da
descontinuidade
(persistência)
peso
Separação
(abertura)
peso

<1m

1-3m

3 - 10 m

10 - 20 m

> 20 m

6

4

2

1

0

Nenhuma

<0,1 mm

0,1 - 1,0 mm

1 - 5 mm

> 5 mm

6

5

1

0

Rugosidade

Muito rugoso

Rugoso

Quase liso

Liso

Peso

6

Preenchimento

Nenhuma

Peso

6

1
Mole com
espessura
< 5 mm
2

0
Mole com
espessura
> 5 mm
0

Grau de alteração

Não alteradas

Muito alteradas

Em decomposição

Peso

6

5
Duro com
espessura
< 5 mm
4
Ligeiramente
alteradas
5

4
Ligeramente
Rugoso
3
Duro com
espessura
> 5 mm
2
Moderadamente
alteradas
3

1

0
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ANEXO II: CARACTERISTICAS INICIAIS PARA MODELAGEM
NUMÉRICA PARA SEÇÃO Sg02-2013

112

II. 1 − Condições de fronteira para a seção Sg02-2013.

Hematita Dura
Hematita Macia
Máfica Decomposta
Máfica Sã
Máfica Semi-Decomposta
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II. 2 − Carga geostática para a seção Sg02-2013.
Hematita Dura
Hematita Macia
Máfica Decomposta
Máfica Sã
Máfica Semi-Decomposta
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II. 3 − Tipo de elemento da malha para a seção Sg02-2013.
Hematita Dura
Hematita Macia
Máfica Decomposta
Máfica Sã
Máfica Semi-Decomposta
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ANEXO III: CURVAS AJUSTADAS PARA OS PONTOS Fig#2 N95, Fig#3
N92, Fig#4 N90, Fig#5 N88, Fig#6 N85 DA SEÇÃO Sg02-2013

116

III. 1− Curva ajustada do ponto Fig#2 N95.
Deslocamento x Tempo para a seção sg02-2013 (ponto Fig#2 N95)

300

280
260
240
220
200

U1(mm)

180
160
140

120
100
80
60
40
20
0
0

0.5

1

1.5
Fig. #2

2

2.5

3

3.5

4

4.5

4

4.5

Tempo (dias)
N:95 u=0.3 A=9.9E-20 n=2.5 m=-0.6336

III. 2 − Curva ajustada do ponto Fig#3 N92.
Deslocamento x Tempo para a seção Sg02-2013 (ponto Fig#3 N92)

300
280

260
240

220
200

U1(mm)

180

160
140
120
100
80

60
40
20
0
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

Tempo (dias)

Fig. #3

N:92 u=0.3 A=3.4E-19 n=2.5 m=-0.784
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3.5

III. 3 − Curva ajustada do ponto Fig#4 N90.
Deslocamento x Tempo para a seção Sg02-2013 (ponto Fig#4 N90)

300
280
260
240

220
200

U1 (mm)

180
160
140
120

100
80
60
40
20
0
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

4

4.5

Tempo (dias)
Fig. #4

N:90 u=0.3 A=5.7E-19 n=2.5 m=-0.774

III. 4 − Curva ajustada do ponto Fig#5 N88.
Deslocamento x Tempo para a seção Sg02-2013 (ponto Fig#5 N88)

300
280
260
240

220
200

U1(mm)

180
160

140
120
100
80

60
40
20
0
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

Tempo (dias)
Fig. #5

N:88 u=0.3 A=1.7E-18 n=2.5 m=-0.797
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3.5

III. 5 − Curva ajustada do ponto Fig#6 N85.
Deslocamento x Tempo para a seção Sg02-2013 (ponto Fig#6 N85)

300

280
260
240
220
200

U1(mm)

180
160
140

120
100
80
60
40
20
0
0

0.5

1

1.5

2

Fig. #6

2.5

3

3.5

Tempo (dias)
N:85 u=0.3 A=1.5E-19 n=2.5 m=-0.775
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4

4.5

ANEXO IV: RESULTADOS DO MEDELAGEM NO ENTORNO DO
MINIMO DA FUNÇÃO OBJETIVO PARA A SEÇÃO Sg02-2013
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IV. 1 − O comportamento do deslocamento (U1) no tempo na secção Sg02-2013 para o material HM, nas constantes A=6,0E-19 n=2,5
m=-0,8; A=6,0E-19, n=2,5, m=-0,6; A=4,8E-20, n=2,5, m=-0,75; A=6,6E-22, n=2,5, m=-0,6
A=6E-19 n=2,5 m=-0.8

A=6E-19 n=2,5 m=-0.6
Deslocamento x Tempo para seção Sg02-2013
400

350

350

300

300

250

250

U1(mm)

U1(mm)

Deslocamento x Tempo para seção Sg02-2013
400

200

200

150

150

100

100

50

50

0

0
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

0

0.5

1

1.5

2

Tempo (dias)

Fig. #1
Fig. #4
N:282 u=0.3 A=6E-19 n=2.5 m=-0.8
N:90 u=0.3 A=6E-19 n=2.5 m=-0.8

2.5

Fig. #3
Fig. #6
N:92 u=0.3 A=6E-19 n=2.5 m=-0.8
N:85 u=0.3 A=6E-19 n=2.5 m=-0.8

Fig. #1
Fig. #4
N:282 u=0.3 A=6E-19 n=2.5 m=-0.6
N:90 u=0.3 A=6E-19 n=2.5 m=-0.6

Fig. #2
Fig. #5
N:95 u=0.3 A=6E-19 n=2.5 m=-0.6
N:88 u=0.3 A=6E-19 n=2.5 m=-0.6

A=4,8E-20 n=2,5 m=-0.75

3.5

4

4.5

Fig. #3
Fig. #6
N:92 u=0.3 A=6E-19 n=2.5 m=-0.6
N:85 u=0.3 A=6E-19 n=2.5 m=-0.6

A=6,6E-22 n=2,5 m=-0.6

Deslocamento x Tempo para seção Sg02-2013

Deslocamento x Tempo para seção Sg02-2013

400

400

350

350

300

300

250

250

U1(mm)

U1 (mm)

3

Tempo (dias)

Fig. #2
Fig. #5
N:95 u=0.3 A=6E-19 n=2.5 m=-0.8
N:88 u=0.3 A=6E-19 n=2.5 m=-0.8

200

200

150

150

100

100

50

50

0

0
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

0

0.5

1

1.5

Tempo (dias)

Fig. #1
Fig. #4
N:282 u=0.3 A=4.8E-20 n=2.5 m=-0.75
N:90 u=0.3 A=4.8E-20 n=2.5 m=-0.75

Fig. #2
Fig. #5
N:95 u=0.3 A=4.8E-20 n=2.5 m=-0.75
N:88 u=0.3 A=4.8E-20 n=2.5 m=-0.75

2

2.5

3

3.5

4

Tempo (dias)

Fig. #3
Fig. #6
N:92 u=0.3 A=4.8E-20 n=2.5 m=-0.75
N:85 u=0.3 A=4.8E-20 n=2.5 m=-0.75

Fig. #1
Fig. #4
N:282 u=0.3 A=6.6E-22 n=2.5 m=-0.6
N:90 u=0.3 A=6.6E-22 n=2.5 m=-0.6
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Fig. #2
Fig. #5
N:95 u=0.3 A=6.6E-22 n=2.5 m=-0.6
N:88 u=0.3 A=6.6E-22 n=2.5 m=-0.6

Fig. #3
Fig. #6
N:92 u=0.3 A=6.6E-22 n=2.5 m=-0.6
N:85 u=0.3 A=6.6E-22 n=2.5 m=-0.6

4.5

IV. 2 − O comportamento dos residuos na secção Sg02-2013 para o material HM, nas constantes A=6,0E-19, n=2,5, m=-08; A=6,0E-19,
n=2,5, m=-06; A=4,8E-20, n=2,5, m=-0,75; A=6,6E-22, n=2,5, m=-0,6
A=6E-19 n=2,5 m=-0.8

A=6E-19 n=2,5 m=-0.6
Comportamento dos residuo para a seção Sg02-2013
500

400

400

300

300

200

200

100

100

ri (mm)

ri (mm)

Comportamneto dos residuo para seção Sg02-2013
500

0
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

0
0

-100

-100

-200

-200

-300

-300

-400

-400

-500

0.5

1

1.5

2

2.5

3.5

4

4.5

-500
Tempo (dias)

Tempo (dias)

N:282 u=0.3 A=6E-19 n=2.5 m=-0.8

N:95 u=0.3 A=6E-19 n=2.5 m=-0.8

N:92 u=0.3 A=6E-19 n=2.5 m=-0.8

N:282 u=0.3 A=6E-19 n=2.5 m=-0.6

N:95 u=0.3 A=6E-19 n=2.5 m=-0.6

N:92 u=0.3 A=6E-19 n=2.5 m=-0.6

N:90 u=0.3 A=6E-19 n=2.5 m=-0.8

N:88 u=0.3 A=6E-19 n=2.5 m=-0.8

N:85 u=0.3 A=6E-19 n=2.5 m=-0.8

N:90 u=0.3 A=6E-19 n=2.5 m=-0.6

N:88 u=0.3 A=6E-19 n=2.5 m=-0.6

N:85 u=0.3 A=6E-19 n=2.5 m=-0.6

A=6,6E-22 n=2,5 m=-0.6

A=4,8E-20 n=2,5 m=-0.75

Comportamento dos residuos para seção Sg02-2013

Comportamento dos residuos para a seção Sg02-2013
500

500

400

400

300

300

200

200

100

100

0
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

ri (mm)

ri (mm)

3

0
0

-100

-100

-200

-200

-300

-300

-400

-400

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

-500

-500

Tempo (dias)

Tempo (dias)
N:282 u=0.3 A=4.8E-20 n=2.5 m=-0.75

N:95 u=0.3 A=4.8E-20 n=2.5 m=-0.75

N:92 u=0.3 A=4.8E-20 n=2.5 m=-0.75

N:90 u=0.3 A=4.8E-20 n=2.5 m=-0.75

N:88 u=0.3 A=4.8E-20 n=2.5 m=-0.75

N:85 u=0.3 A=4.8E-20 n=2.5 m=-0.75
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N:282 u=0.3 A=6.6E-22 n=2.5 m=-0.6

N:95 u=0.3 A=6.6E-22 n=2.5 m=-0.6

N:92 u=0.3 A=6.6E-22 n=2.5 m=-0.6

N:90 u=0.3 A=6.6E-22 n=2.5 m=-0.6

N:88 u=0.3 A=6.6E-22 n=2.5 m=-0.6

N:85 u=0.3 A=6.6E-22 n=2.5 m=-0.6
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ANEXO V: CARACTERISTICAS INICIAIS PARA MODELAGEM
NUMERICA PARA SEÇÃO Sg03-2012
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V. 1 − Condições de fronteira para a seção Sg03-2012
CANGA
HEMATITA DURA
HEMATITA MACIA
JASPELITO
MÁFICA DECOMPOSTA
MÁFICA SÃ
MÁFICA SEMI-DECOMPOSTA
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V. 2 − Carga geostática para a seção Sg03-2012
CANGA
HEMATITA DURA
HEMATITA MACIA
JASPELITO
MÁFICA DECOMPOSTA
MÁFICA SÃ
MÁFICA SEMI-DECOMPOSTA
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V. 3 − Tipo de elemento da malha para a seção Sg03-2012
CANGA
HEMATITA DURA
HEMATITA MACIA
JASPELITO
MÁFICA DECOMPOSTA
MÁFICA SÃ
MÁFICA SEMI-DECOMPOSTA
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ANEXO VI: CURVAS AJUSTADAS PARA OS PONTOS
Fig#3 N109, Fig#4 N107, Fig#5 N105 DA SEÇÃO Sg03-2012
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Fig#2 N111,

VI. 1 − Curva ajustada do ponto Fig#2 N111.

Deslocamento x Tempo para a seção Sg03-2012 (ponto Fig#2 N111)
2900
2700
2500
2300
2100

1900
U1(mm)

1700
1500
1300
1100
900
700
500
300
100
-100

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9

10

Tempo (dias)
Fig. #2

N:111 u=0.3 A=1.5E-22 n=2.5 m=-0.9

VI. 2 − Curva ajustada do ponto Fig#3 N109.
Deslocamento x Tempo para a seção Sg03-2012 (ponto Fig#3 N109)
2900

2700
2500
2300
2100
1900
U1(mm)

1700
1500
1300
1100
900

700
500
300
100
-100

0

1

2

3

4

5

6

Tempo (dias)
Fig. #3

N:109 u=0.3 A=6.1E-19 n=2.5 m=-0.584
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7

8

VI. 3 − Curva ajustada do ponto Fig#4 N107.
Deslocamento x Tempo para a seção Sg03-2012 (ponto Fig#4 N107)
2900
2700
2500
2300

2100
1900
U1(mm)

1700
1500
1300
1100
900
700
500
300
100
-100

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9

10

Tempo (dias)
Fig. #4

N:107 u=0.3 A=7.4E-23 n=2.5 m=-0.041

VI. 4 − Curva ajustada do ponto Fig#5 N105.

Deslocamento x Tempo para a seção Sg03-2012 (ponto Fig#5 N105)
2900
2700
2500
2300

2100
1900
U1(mm)

1700
1500
1300
1100
900
700
500
300
100
-100

0

1

2

3

4

5

6

7

Tempo (dias)
Fig. #5
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N:105 u=0.3 A=8.3E-20 n=2.5 m=-0.586

8

ANEXO VII: RESULTADOS DO MEDELAGEM NO ENTORNO DO
MINIMO DA FUNÇÃO OBJETIVO PARA A SEÇÃO Sg03-2012
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VII. 1 − O comportamento do deslocamento (U1) no tempo na secção Sg03-2012 para o material MD, nas constantes A=5,2E-19, n=2,5
m=-0,8; A=5,2E-19, n=2,5, m=-0,55; A=2,1E-19, n=2,5, m=-0,8; A=2,1E-19, n=2,5, m=-0,55.
A=5,2E-19 n=2,5 m=-0.8

A=5,2E-19 n=2,5 m=-0.55
Deslocamento x Tempo para seção Sg03-2012

U1(mm)

U1 (mm)

Deslocamento x Tempo para a seção Sg03-2012
2500
2400
2300
2200
2100
2000
1900
1800
1700
1600
1500
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
-100 0

1

2

3

Fig. #1
Fig. #4
N:111 u=0.3 A=5.2E-19 n=2.5 m=-0.8
N:105 u=0.3 A=5.2E-19 n=2.5 m=-0.8

4

5

6

7

Tempo (dias)
Fig. #2
Fig. #5
N:109 u=0.3 A=5.2E-19 n=2.5 m=-0.8

8

9

10

2500
2400
2300
2200
2100
2000
1900
1800
1700
1600
1500
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
-100 0

1

2

3

4

5

Fig. #1
Fig. #4
N:111 u=0.3 A=5.2E-19 n=2.5 m=-0.55
N:105 u=0.3 A=5.2E-19 n=2.5 m=-0.55

3

4

5

6

7

8

9

10

U1 (mm)

2500
2400
2300
2200
2100
2000
1900
1800
1700
1600
1500
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
-100 0

1

2

Tempo (dias)
Fig. #1
Fig. #4
N:111 u=0.3 A=2.1E-19 n=2.5 m=-0.8
N:105 u=0.3 A=2.1E-19 n=2.5 m=-0.8

9

10

Fig. #3
N:115 u=0.3 A=5.2E-19 n=2.5 m=-0.55
N:107 u=0.3 A=5.2E-19 n=2.5 m=-0.55

Deslocamento x Tempo para seção Sg03-2012

U1 (mm)
2

8

A=2,1E-19 n=2,5 m=-0.55

Deslocamento x Tempo para a seção Sg03-2012

1

7

Fig. #2
Fig. #5
N:109 u=0.3 A=5.2E-19 n=2.5 m=-0.55

A=2,1E-19 n=2,5 m=-0.8

2500
2400
2300
2200
2100
2000
1900
1800
1700
1600
1500
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
-100 0

6

Tempo (dias)

Fig. #3
N:115 u=0.3 A=5.2E-19 n=2.5 m=-0.8
N:107 u=0.3 A=5.2E-19 n=2.5 m=-0.8

Fig. #2
Fig. #5
N:109 u=0.3 A=2.1E-19 n=2.5 m=-0.8

Fig. #1
Fig. #4
N:111 u=0.3 A=2.1E-19 n=2.5 m=-0.55
N:105 u=0.3 A=2.1E-19 n=2.5 m=-0.55

Fig. #3
N:115 u=0.3 A=2.1E-19 n=2.5 m=-0.8
N:107 u=0.3 A=2.1E-19 n=2.5 m=-0.8
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3

4

5

6

Tempo (dias)
Fig. #2
Fig. #5
N:109 u=0.3 A=2.1E-19 n=2.5 m=-0.55

7

8

9

10

Fig. #3
N:115 u=0.3 A=2.1E-19 n=2.5 m=-0.55
N:107 u=0.3 A=2.1E-19 n=2.5 m=-0.55

VII. 2 O comportamento dos resíduos na secção Sg03-2012 para o material MD, nas constantes A=5,2E-19 n=2,5 m=-08; A=5,2E-19,
n=2,5, m=-0,55; A=2,1E-19, n=2,5, m=-0,8; A=2,1E-19, n=2,5, m=-0,55.
A=5,2E-19 n=2,5 m=-0,8

A=5,2E-19 n=2,5 m=-0,55

Comportamento dos residuos para a seção Sg03-2012

Comportamento dos residuos para a seção Sg03-2012

3000

3000

2500

2500

2000

2000

1500

1500

1000

1000

500

ri(mm)

ri(mm)

500
0

-500

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

-500

-1000

-1000

-1500

-1500

-2000

-2000

-2500

0

1

2

3

4

5

-3000

Tempo (dias)

8

9

10

N:115 u=0.3 A=5.2E-19 n=2.5 m=-0.8

N:111 u=0.3 A=5.2E-19 n=2.5 m=-0.8

N:107 u=0.3 A=5.2E-19 n=2.5 m=-0.8

N:105 u=0.3 A=5.2E-19 n=2.5 m=-0.8

Tempo (dias)

N:109 u=0.3 A=5.2E-19 n=2.5 m=-0.8

N:115 u=0.3 A=5.2E-19 n=2.5 m=-0.55

N:111 u=0.3 A=5.2E-19 n=2.5 m=-0.55

N:107 u=0.3 A=5.2E-19 n=2.5 m=-0.55

N:105 u=0.3 A=5.2E-19 n=2.5 m=-0.55

A=2,1E-19 n=2,5 m=-0,8

N:109 u=0.3 A=5.2E-19 n=2.5 m=-0.55

A=2,1E-19 n=2,5 m=-0,55

Comportamento dos residuos para a seção Sg03-2012

Comportamento dos residuos para a seção Sg03-2012

3000

3000

2500

2500

2000

2000

1500

1500

1000

1000
500

ri(mm)

500

ri(mm)

7

-2500

-3000

0
-500

6

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0
-500

-1000

-1000

-1500

-1500

-2000

-2000

-2500

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

-2500

-3000

-3000

Tempo (dias)

N:115 u=0.3 A=2.1E-19 n=2.5 m=-0.8
N:107 u=0.3 A=2.1E-19 n=2.5 m=-0.8

N:111 u=0.3 A=2.1E-19 n=2.5 m=-0.8
N:105 u=0.3 A=2.1E-19 n=2.5 m=-0.8

Tempo (dias)
N:115 u=0.3 A=2.1E-19 n=2.5 m=-0.55
N:107 u=0.3 A=2.1E-19 n=2.5 m=-0.55

N:109 u=0.3 A=2.1E-19 n=2.5 m=-0.8
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N:111 u=0.3 A=2.1E-19 n=2.5 m=-0.55
N:105 u=0.3 A=2.1E-19 n=2.5 m=-0.55

N:109 u=0.3 A=2.1E-19 n=2.5 m=-0.55
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