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1. a) Se a parte mais alta da crosta tiver uma densidade média de 2500 kg/m³, qual seria a                   
profundidade calculada para uma tensão vertical (σᵥ) de 25 MPa?  Adote g = 9,81 m/s² 

b) Se o estado de tensão é litostático, quais são as magnitudes das principais tensões (σ₁, σ₂,                 
σ₃) na profundidade calculada anteriormente?  

2. A falésia da Figura 1 tem cerca de 120 metros de altura e é composta por fluxos de lava                    
basáltica com finas camadas de solo entre os fluxos de lava. Se a densidade média das                
camadas de rocha que constituem a falésia é de 2600 kg/m³3 e o mergulho das falhas é em                  
média de 73°, encontre:  

(a) a tensão vertical (σᵥ) na falésia ao nível do mar 

(b) as tensões normais (σn) e de cisalhamento (στ) nas falhas normais a uma profundidade 
de 100 metros, ou seja, 20 metros acima do nível do mar (onde há uma camada de solo 
excepcionalmente espessa e clara entre a lava fluxos). Suponha que a tensão vertical (σᵥ) seja 
o máximo de tensão compressional principal (σ₁) e que a tensão compressional mínima 
principal (σ₃) é um terço da tensão vertical (σᵥ)  

3. Uma falha normal é reativada em um campo de tensão onde a tensão máxima de                
compressão principal σ₁ é horizontal na direção E-W e a mínima tensão de compressão              
principal σ₃ é vertical. A falha possui uma direção N-S e mergulha 80°E. Medições de campo                
mostram que as magnitudes no campo de tensão são as seguintes: σ₁ = 30 MPa e σ₃ = 10                   
MPa. 

(a) Ilustre o problema por meio de um desenho. 

(b) Calcule as tensões normais e de cisalhamento no plano de falha. (Se possível mostre os                
resultados usando um Círculo de Mohr (ou semicírculo)) 
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