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RESUMO

Esta dissertação apresenta uma metodologia geral pa

ra as atividades de investigação geológica e geotécnica a se

rem realizadas em locais propostos para a construção de Centrais

Nucleares.

Neste trabalho, foram incorporados itens relacionados

às Normas usadas no Licenciamento de Centrais Nucleares, ao

processo de seleção de locais e ã identificação de parâmetros

geológicos e geotécnicos necessários à caracterização regional

e local da área em estudo.

Procurou-se fornecer subsídios para a elaboração de

Relatórios Técnicos, que fazem parte da documentação que o Pro

prietário de uma Central Nuclear terá que submeter ã Comissão

Nacional de Energia Nuclear, com o intuito de instruir o process

so de licenciamento da Instalação. Além disso, o trabalho pode

rá contribuir para o planejamento de campanhas referentes a e£

tudos de campo e laboratório, relativos ã área de implantação

de Centrais Nucleares.



ABSTRACT

This dissertation presents a general methodology for

the tasks of geological and geotechnical investigations, to be

performed in the proposed sites for construction of Nuclear

Power Plants.

In this work, items dealing with the standards applied

to licensing of Nuclear Power Plants, with the selection process

of sites and identification of geological and geotechnical

parameters needed for the regional and local characterizationof

the area being studied, were incorporated.

This dissertation also provides an aid to the writing

of Technical Reports, which are part of the documentation an

owner of a Nuclear Power Plant needs to submit to the Comissão

Nacional de Energia Nuclear, to fulfill the nuclear installation

licensing requirements. Moreover, this work can contribute to

the planning of-field and laboratory studies, needed to

determine the parameters of the area under investigation, for

the siting of Nuclear Power Plants.
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INTRODUÇÃO

1.1 Generalidades

Devido â necessidade de se ter uma blindagem às radia

ções das instalações de uma Central Nuclear, o edifício do rea

tor é construído em concreto armado muito rígido e volumoso, em

comparação com as edificações convencionais, resultando em uma

estrutura extremamente pesada. Consequentemente, o terreno de

fundação deve oferecer uma grande capacidade de suporte.

Embora dependente do tipo de estrutura, usualmente ê

recomendável que as estruturas de fundação do edifício do rea

tor sejam apoiadas diretamente sobre o embasamento rochoso. Quan

do este não se encontra próximo à superfície do terreno, deve-

-se estudar criteriosamente o tipo de fundação a ser utilizada.

Se a realização dos trabalhos em subsuperfície for im

praticável ou de difícil execução, devido ã grande espessura en

tre a superfície do terreno e o embasamento, então a construção

da Central Nuclear neste local deve ser evitada, a menos que ou

tros métodos efetivos para a construção das estruturas de funda

ção sejam conseguidos.

As outras edificações de uma Central Nuclear podem ser

construídas em UM nível mais alto, acima do embasamento, ou com

diferentes tipos de fundação daquela para o edifício do reator,

uma vez que os pesos dessas construções são comparativamente me

nores. Neste caso o edifício do reator deve ser estruturalmente

isolado dos prédios auxiliares, levando-se em conta os recalques



diferenciais do terreno e as características de vibração não

similares dos movimentos devidos à ocorrência de si sinos.

No caso da edificação ser de pequeno peso, possibili

tando o apoio da fundação em camada de areia próxima à superfi

cie do terreno, devem-se fazer certas considerações a respeito

do fenômeno de diminuição da capacidade de carga dessa camada ,

devido à liquefacão da mesma, causada pelo efeito de tremor do

terreno como conseqüência da ocorrência de movimentos sísmicos.

Desta forma, torna-se necessário um conhecimento cia

ro das condições geológicas e geotécnicas do local de implanta

cão da Central Nuclear e das áreas circunvizinhas. Como suporte

para a caracterização dessas áreas, utiliza-se de estudos e

levantamento? realizados a nível regional. Esta avaliação, de

âmbito regie ia1, oferece também subsídios para a identificação

e entendimento dos aspectos sismológicos inerentes ã região de

interesse.

1.2 Objetivo e Estruturação do Trabalho

O presente trabalho procura estabelecer una metodoIo

gia geral para os trabalhos de investigações geológicas e geo

técnicas a serem realizados em locais propostos para a implanta

çâo de Centrais Nucleares.

Cabe observar que a aplicabilidade e a intensidade de

utilização de cada método de investigação ou de cada parâmetro

geológico ou geotécnico apresentado neste trabalho, dependerá

da fase em que se encontra o processo de seleção de locais e



das condições geológicas locais.

O Capitulo 2 apresenta as Normas e Leis aplicáveis no

licenciamento de Centrais Nucleares que tratam, dentre outros

itens, dos aspectos geológicos e geotécnicos envolvidos na ca

racterização e avaliação de locais; além disso, essas Normas for

necem subsídios para o estabelecimento de determinadas bases de

projeto para Centrais Nucleares. Simultaneamente, deu-se ênfase

l situação da normalização brasileira e à posição da Comissão

Nacional de Energia Nuclear como Órgão Licenciador no Brasil.

Pareceu conveniente descrever, de forma resumida, o

processo de seleção de locais, que visa a implantação de uma

Central Nuclear, o que foi feito no Capitulo 3 deste trabalho .

Aqui foram caracterizadas as três fases do processo de seleção.

No que diz respeito aos aspectos geológicos e geotécnicos, pro

curou-se dar uma idéia do grau das informações utilizadas nas

avaliações dos locais, dentro das três fases do processo.

0 Capitulo 4 buscou identificar os parâmetros geológi^

cos e geotécnicos que estão relacionados com o processo de sele

ção de locais, com o estudo de locais e também com as conside

rações a serem feitas na avaliação dos mesmos.

O Capitulo 5 apresenta uma seqüência para os traba

lhos de investigações geológico-geotécnicas necessários para o

conhecimento das características gerais, regionais e locais, do

local proposto para a implantação de Centrais Nucleares.



2. NORMAS, PADRÕES E CÕDIGOS APLICÁVEIS

Compete à Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN),

como Órgão Licenciador no Brasil, normalizar e fiscalizar todo

o processo de licenciamento das Instalações Nucleares. Para tal,

a CNEN avalia a localização, o projeto, a construção, o comi£

sionamento, a operação e o descomissionamento de uma Instalação

Nuclear, levando em conta os Critérios Gerais de Projeto e da

Garantia da Qualidade, as Normas, Padrões e Códigos Aplicáveis.

A fim de cumprir um dos seus objetivos, a CNEN elabo

rou a Norma "Escolha de Locais para Instalações de Reatores de

Potência", editada em 1969 e que atualmente está senr.o revista

e atualizada. Esta norma orienta o Proprietário de uma Central

Nuclear na condução dos trabalhos de investigação e dos estudos

necessários, dentro do processo de seleção de local, para a im

plantação de uma Central Nuclear.

Como a CNEN ainda não possui um número suficiente de

Normas, capaz de envolver todo o processo de licenciamento de

Centrais Nucleares, adota Normas Internacionais com o objetivo

de preencher as lacunas existentes na Normalização Brasileira .

Este procedimento de se adotar Normas Internacionais de países

altamente desenvolvidos no campo da Energia Nuclear é comum en

tre países sub-desenvolvidos e em desenvolvimento.

Com a finalidade de fornecer subsídios gerais para a

avaliação da adequação de locais para implantação de Centrais

Nucleares, sob o ponto de vista da Segurança Nuclear, a CNEN

adota Nornus Morte Americanas, Alemãs e da Agência In

ternacional de Energia Atômica (IAEA).



A maior parte da normalização Norte Americana que tra

ta dos estudos geológicos e geotécnicos de interesse para a im

plantação de Centrais Nucleares» engloba também os aspectos sis

mologicos associados, sendo que este assunto não será tratado a

nível de detalhe no desenvolvimento deste trabalho.

A regulamentação Norte Americana está contida no docu

mento denominado "10 CFR (CODE OF FEDERAL REGULATIONS - Title

10)", publicado pelo "Office of the Federal Register", e tem

força de lei. Deste documento, dest<tca-se a Parte 100 [20] que

fornece critérios detalhados relativos a considerações sísmicas

e geológicas, necessárias para a avaliação da adequação do Io

cal proposto para a construção de Reatores de Potência.

Numa segunda fase figuram os "Regulatory Guides" pu

bliçados pelo órgão Licenciador Americano - "NRC (Nuclear

Regulatory Commission)" - que serve para identificar os aspec

tos de segurança que devem ser considerados no projeto e na

avaliação de Instalações Nucleares e descrevem um conjunto de

princípios e especificações que, se satisfeitos, representam uma

solução para os aspectos de segurança. No que diz respeito aos

aspectos geológicos e geotécnicos destacam-se os "Regulatory

Guides 1.70, 1.132, 1.138 e 4.7" [23, 24, 26 e 22).

/. referência [23], no seu item 2.5 - "Geology, Sismo

logy and Geotechnical Engineering" - apresenta as exigências sí£

micas e geológicas, seguindo as orientações delineadas pelo

Apêndice A da Parte 100 do "10 CFR" [21). O documento descreve

os estudos necessários para se levantarem as características geo

lógicas e sismológicas de âmbito regional e local, incluindo

uma descrição da Geologia Regional, Geologia Local, Movimento



Vibratório do Terreno, Falhamento Superficial, Estabilidade dos

Materiais de Subsuperficie e Estabilidade de Encostas. O estudo

e a descrição das características do local de implantação de

Centrais Nucleares deverão demonstrar que o local é seguro ,

não acarretando riscos indevidos para a saúde e segurança do

público.

A referência [24] descreve os programas de investiga

ções de locais que deverão normalmente atender às necessidades

para se avaliar a segurança do local, do ponto de vista do de

sempenho de fundações e obras de terra, scb diversas condições

previstas de carregamento, incluindo sismos. São descritas, tam

bém, as investigações de locais necessárias à avaliação de para

metros geotécnicos de interesse para a análise e projeto de

obras de engenharia. O Apêndice A apresenta a definição de ai

guns termos e parâmetros utilizados no texto do documento; o

Apêndice B mostra os diversos métodos de se conduzir as investi,

gações de subsuperficie e o Apêndice C1 orienta o espaçamento e

a profundidade das sondagens, para as estruturas relacionadas

com a segurança da Instalação em locais de condições geológicas

favoráveis ou uniformes.

A referência [26] descreve os ensaios de laboratório

e a prática de testes aceitáveis para se determinarem as carac

teristicas e propriedades dos solos e rochas, necessárias para

a análise e projeto de engenharia de fundações e obras de terra,

utilizadas na construção de Centrais Nucleares.

A referência [22] discute as principais característi

cas de local, relativas a problemas de segurança, saúde do pú

blico em geral e meio ambiente, que são consideradas pelo Órgão

1 - Apêndice pertencente à referência [24].



Licenciador, na determinação da adequação de locais para Cen

trais Nucleares. O item 1 da "Regulatory Position", deste docu

mento,trata especificamente de problemas geológicos e sismoló

gicos, relacionados a locais de Centrais Nucleares.

Da Agência Internacional de Energia Atômica, são uti

lizados os seguintes documentos: "SAFETY SERIES N9 50-C-C [36]

e "SAFETY SERIES N9 50-SG-S1 [35] . No que diz respeito a Geolo

gia e Geotecnia, esses dt -nentos apresentam os itens relaciona

dos com os aspectos sismológicos e com o movimento vibratório

do terreno. O primeiro deles identifica os fatores do local e

da interação local-instalação, relacionados aos estados opera_

cionais e em condições de acidentes, incluindo aqueles que pode

rão levar a situações de emergência, bem como os eventos natu

rais e artificiais externos ã instalação, que são importantespa

ra a segurança, tais como: estabilidade de taludes, sismos, li

quefação dos solos, falhamento superficial, etc. O segundo do

cumento tem como objetivo principal a determinação das bases de

projeto para Centrais Nucleares referentes ao movimento sísmico

do terreno, assim como a determinação do potencial de falhamen

to superficial no local proposto para implantação da Instalação.

Adicionalmente, o documento trata dè inundações induzidas sismi

camente e dos fenômenos de subsidência, liquefação, colapso

(terrenos cavernosos) e estabilidade de taludes, associados

com sismos.

Como pode ser visto, os padrões internacionais reco

mendados pela CNEN e utilizados pelo Proprietário da Instalação

Nuclear, além de conterem os ispectos da segurança nuclear, for

necem subsídios para a elaborcvão de um programa de investiga
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ções geológicas e geotécnicas de âmbito regional e local, no

local proposto para implantação de Centrais Nucleares e também

auxiliam na caracterização de fenômenos naturais e artificiais,

que irão servir para definir as bases de projeto. Cabe ressal_

tar que a aplicabilidade destes padrões internacionais deve ser

feita criteriosamente, devendo-se levar em conta as condições

brasileiras, uma vez que as características gerais de um local

situado no território nacional podem diferir bastante daquelas

pertencentes ao pais de origem dos padrões adotados.



3. ESCOLHA E ESTUDO DO LOCAL PROPOSTO PARA IMPLANTAÇÃO

DE UMA CENTRAL NUCLEAR

Dentro do processo de licenciamento de uma Central Nu

clear, a primeira etapa a ser cumprida pelo Proprietário da In£

talação Nuclear consiste em conseguir do órgão fiscalizador e

licenciador a Aprovação do Local, que corresponde ao ato pelo

qual este órgão manifesta a sua aprovação da viabilidade do Io

cal proposto para a implantação de determinada Central Nuclear.

O local proposto para a implantação de Centrais Nu

cleares é o resultado de um processo de seleção de locais que

tem inicio com a identificação da demanda de energia, ou seja,,

inicia-se com o reconhecimento da necessidade do aumento da DO

tência instalada na região e termina com a seleção ou escolha

do local.

Depois, na etapa seguinte, é que o Proprietário da

Instalação fará um planejamento do estudo do local proposto, em

um grau maior de detalhe, visando a demonstrar que este local é

seguro e que o mesmo atende as exigências impostas pelo órgão li

cenciador. Tais exigências levam em conta principalmente a

segurança da instalação, a saúde do público em geral e a preser

vação do meio ambiente.

O processo geral de seleção de local para implantação

de Centrais Nucleares consiste, basicamente, de três fases: a

determinação da região de interesse com a conseqüente identif JL

cação das áreas de interesse; determinação dos locais cândida

tos; e a escolha do local proposto.

A primeira fase consiste na identificação da região
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que necessita aumentar a potência instalada, sendo tal identify

cação feita pelos órgãos responsáveis nela geração da energia

elétrica. Este estudo de demanda de energia é baseado no desen

volvimento è crescimento de diversos fatores sócio-econõnicos e

tem como finalidade determinar a melhor solução possível. para

a localização física dos equipamentos de geração e transmissão

de energia, levando em conta a previsão de demanda. De uma ma

neira geral, a região de interesse encerra grandes áreas geográ

ficas. Ainda nesta primeira fase são identificadas as áreas de

interesse e para isso são levadas em conta, as condições relati

vas à segurança, ã engenharia e ao meio ambiente, entre outros

fatores.

A segunda fase procura identificar dentro das áreas

de interesse os locais que oferecem as melhores condições ou as

condições apropriadas para a implantação de Centrais Nucleares.

Para isso aplicam-se aos locais identificados os fatores liirvi

tantes ou fatores excludentes, que têm a finalidade de separar

as áreas mais propicias para a construção da Instalação. Dentre

esses fatores limitantes estão incluídos: a disponibilidade de

área e topografia favorável; a disponibilidade de fonte de água

adequada para resfriamento normal e de emergência e para comba

te a incêndio; a existência de leito de rocha firme para funda

ção do edifício do reator; e a facilidade e disponibilidade de

meios de transporte para equipamentos pesados. De posse desta

avaliação, levando-se em conta outros fatores além das conside

rações de engenharia acima mencionadas, identificam-se os locais

candidatos. Ainda nesta fase não é economicamente viável a rea

lização de medições e análises demoradas nos respectivos locais,
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como por exemplo, medições meteorológicas, sondagens geotécnjL

cas, etc.

A terceira fase do processo de seleção de local ini

cia-se a partir de uma lista especifica de locais candidatos ,

os quais são considerados licenciáveis e capazes de aproveita

mento. Daí faz-se uma avaliação comparativa entre estec locais,

com a finalidade de hierarquizá-los, a ponto de extrair desta

avaliação o local proposto para a implantação da Central Nu

clear. Para esta avaliação é recomendável que se faça um julga_

mento global, ponderando cuidadosamente todas as característ_i

cas e propriedades inerentes a cada local.

Na fase de identificação das áreas de interesse, as

atividades desenvolvidas se destinam a identificar as caracte

risticas mais relevantes da região, que podem influenciar nas

fases subseqüentes. 0 conhecimento de tais características está

condicionado ã disponibilidade de dados sobre a região estudada.

A fase seguinte, que procura determinar os locais candidatos ,

também se utiliza de informações contidas em documentos já pu

blicados, ou em trabalhos realizados nas áreas estudadas. Em

determinados casos é necessário que se faça algum estudo especi

fico de caráter preliminar, sobre determinados parâmetros do Io

cal, com a finalidade de preencher o espectro de informações a

serem utilizados na avaliação. E por fim, na fase em que se e£

colhe o local proposto, utiliza-se de critérios comparativos

aplicados sobre as informações disponíveis.

No qie diz respeito aos aspectos geológicos e geotéc

nicos na implantação de Centrais Nucleares, o grau das informa

ções utilizadas para as avaliações varia de acordo com a fase do
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processo de seleção de local.

A nível regional, as informações utilizadas são aque

Ias disponíveis em relatórios técnicos que abrangem as áreas

estudadas. Na seleção das áreas de interesse, os fatores geoló

gicos referentes ã geologia estrutural e tectônica são conside

rados excludentes, ou seja, não é adequada a seleção de áreas

que apresentem falhas geológicas ativas ou potencialmente atl.

vas, que tenham gerado movimentos do terreno em tempos recentes

ou que possam ainda sofrer deslocamentos. Ainda nesta fase, ou

tros aspectos geológicos são descritos, com a finalidade de

caracterizar da melhor forma possível, com base nas informações

disponíveis, as condições geológicas estruturais, estratigráf_i

cas e litológicas das áreas de interesse.

Pira a identificação dos aspectos geológicos e geotéc

nicos dos locais candidatos, as informações de caráter regional

passam por um processo de refinamento, aproveitando-se dos da

dos específicos do local em estudo. Além disso são acrescenta

das outras informações, utilizando-se de relatórios mais especí

ficos do local, quando existentes. Também nesta fase, em determi.

nadas situações, são realizadas sondagens indiretas, utilizando-

-se dos métodos geofísicos de exploração, os quais têm a fin£

lidade de detectar, mesmo de forma preliminar, por exemplo, a

profundidade do embasamento rochoso, que é um fator importante

para a concepção do projeto de fundações. Outro exemplo de in

vestigação preliminar que pode ser feita, são

as sondagens mecânicas geológicas, que irão fornecer uma idéia

das formações geológicas presentes e das camadas do subsolo que

formam os terrenos dos locais candidatos. Estas investigações
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preliminares possibilitam avaliar os locais candidatos em um

nível maior de detalhe. Os estudos que são realizados

para auxiliar a identificação destes locais correspondem a tra

balhos de baixo custo, que não chegam a um alto nível de deta

lhe e geralmente não são atividades demoradas. Outro aspecto

importante destas campanhas de estudos preliminares é a utiliza

ção de seus resultados em campanhas subseqüentes, que fazem par:

te do processo de seleção de locais.

Na fase seguinte, em que o local proposto será esco

lhido dentre os locais candidatos, as avaliações são conduzidas,

através de várias interações, utilizando-se de uma análise pro

gressivamente mais detalhada, que por sua vez é baseada nas in

formações disponíveis. Nesta fase são levados em conta para

análise e comparação no que diz respeite à geologia e geotecnia:

a profundidade do embasamento rochoso, a resistência dos terre

nos (capacidade de carga), a estabilidade das encostas, a oco£

rência de jazidas de empréstimo de materiais de construção, a

profundidade do lençol freático, a quantidade de movimento de

terra para a regularização do terreno, e t c

Uma vez escolhido o local proposto para a implantação

da Central Nuclear, inicia-se o planejamento dos trabalhos de

investigação geológico-geotécnica, que de uma maneira geral tem

os seguintes objetivos: avaliar de forma bem precisa as condi,

ções geológicas e geotécnicas do local e áreas circunvizinhas ,

na qual se procura definir bem as linhas de contato, as estru

turas geológicas presentes, a relação dessas feições e outras

características do ambiente com a configuração regional; verifjL

car fenômenos naturais locais como deslizamentos, soerguiroentos,
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existência de terrenos cársticos; determinar a capacidade de

carga dos terrenos; determinar o comportamento das águas sub

terrâneas; mapear as áreas de empréstimo; avaliar as condições

de fundações; e determinar as propriedades estáticas e dinãini

cas dos solos e rochas presentes na área em estudo.

Basicamente, o programa inicial de investigações e de

estudos, para a determinação das características geológicas e

geotécnicas do local escolhido para a implantação da Central

Nuclear e áreas vizinhas, consiste de um levantamento de uma ma

lha sísmica; de um programa de sondagens geológicas e geotécni

cas, incluindo escavações de poços e trincheiras; de um progra

ma para instalação de piezômetros e medidores de nível de água

e de um programa de sondagens elétricas.

A medida que as investigações vão se desenvolvendo e

confirmando a expectativa de que as características geológicas

não comprometem o local — tornando-o de outra forma inviável ou

implicando em projetos especiais de engenharia de custos eleva

dos para contornar a característica indesejável encontrada —

caminha-se para uma etapa de investigações mais específicas ,

agora com uma programação de sondagens visando subsidiar a con_

cepção e projeto das fundações das diversas edificações da Cen

trai Nuclear. Nesta etapa estão incluídas: as sondagens espe

ciais que visam extrair amostras particulares do subsolo; os

ensaios realizados "in situ" em solos e rochas que medem, por

exemplo, a permeabilidade, a resistência, a deformação; a deter

minação em campo das propriedades elásticas dinâmicas dos terre

nos circunvizinhos; a avaliação rigorosa do comportamento das

águas subterrâneas, com a conseqüente coleta de amostras de água
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para as análises químicas; e o mapeamento e caracterização das

áreas de empréstimo que irão fornecer os materiais naturais de

construção. Com a finalidade de identificar as características

físicas e as propriedades de engenharia dos solos e rochas ,

além de verificar o comportamento dos mesmos ao carregamento d_i

nãmico, elabora-se um programa de testes e ensaios de laboratõ

rio sobre as amostras coletadas nas campanhas de investigação de

campo.

Cabe observar que nas diversas etapas das investiga

ções geológico-geotécnicas, o emprego de uma determinada técni

ca de investigação ou de um método de ensaio mais sofisticado

dependerá das condições e características geológicas locais

Desta forma, deverá ser bem avaliada a utilização de qualquer

técnica, antes de sua aplicação nos trabalhos de investigação ,

uma vez que o uso indevido de tais métodos pode acarretar gass

tos desnecessários, e o que é pior, informações inadequadas podem

ser obtidas a partir da aplicação de tal método de investigação.

Através deste conjunto de investigações de campo e de

laboratório, poderão ser extraídos os seguintes dados de proje

to de engenharia geotécnica: capacidade de carga no nível da

fundação, para especificações de cargas estáticas e sísmicas ;

dados para o cálculo do recalque devido às cargas estáticas e

dinâmicas; dados para avaliação do potencial de liquefação dos

terrenos sob a ação de carga sísmica; dados para o cálculo de

estabilidade de taludes naturais e artificiais para a especifi

cação de cortes e aterros; dados para as especificações de esca

vações; dados para a especificação de compactação de aterro, a

partir dos materiais de empréstimo; dados para o projeto básico
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de falhamento de superfície; dados para a localização de mate

rial de empréstimo, etc.

A metodologia apresentada no Capítulo 5 deste traba

lho, ressalta os trabalhos de investigação geológico-geotecnica

a serem desenvolvidos no local proposto para a implantação de

uma Central Nuclear. Esta metodologia supõe que o local esteja

passando pelo processo de seleção, ou seja, os estudos ini

ciam-se com a caracterização da área a nível regional, procuran

do identificar da melhor forma possível, os aspectos geotectõni

cos presentes na região. A medida que os trabalhos de seleção

de local vão se desenvolvendo, as investigações geológicas ga

nham em nível de detalhe, utilizando-se de relatórios mais espe

cificos, fotografias, fotos aéreas, mapas existentes, sobrevôo

na área, etc.. E quando o local de implantação é escolhido ,

os trabalhos de investigação procuram definir, de forma

mais realística, os aspectos geológicos e geotécnicos que carac

terizam o local proposto e áreas circunvizinhas. O início dos

trabalhos procura relacionar as condições levantadas em campo

com aquelas extraídas de documentos técnicos guando da caracte

rização regional; e à medida que os trabalhos vão se desenvol^

vendo, o nível de detalhe das investigações tende a aumentar ,

chegando-se por firo a determinações, em laboratório, das pro

priedades físicas e de engenharia, de interesse no projeto de

fundações da Central Nuclear. Mais uma vez deve-se deixar claro

que o emprego de determinado tipo de investigação de campo ou

de laboratório, citado no capítulo em referência, será em fun

ção das características geológicas intrínsecas do local e áp re

gião e em alguns casos das exigências de projeto e de segurança.
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De posse deste acervo de informações, o Proprietário

da Instalação Nuclear elabora o Relatório de Aprovação do Local

e submete-o ã apreciação do órgão Licenciador, que fará uma aná

lise e crítica dos diversos parâmetros do local de interesse ,

com vistas ã segurança da Instalação. Se o local for julgado

adequado, o Proprietário consegue então a aprovação do Local.



18

4. PARÂMETROS GEOLÓGICOS E GEOTECNICOS

Um dos aspectos considerados para se avaliar a adequa

çâo do local proposto para a construção de Centrais Nucleares

consiste na determinação das características geológicas da re

gião, das áreas circunvizinhas e do local propriamente dito.

Os levantamentos geológicos visam demonstrar que, sob

o ponto de vista da Segurança Nuclear, o local é seguro, não

acarretando riscos indevidos à saúde e segurança do público em

geral.

As considerações geológicas que devem ser levadas em

conta na avaliação de local variam em natureza e grau ao longo

do tempo. A fase de seleção de locais procura definir as carac

teristicas geológicas mais qualitativamente, trabalhando-se nu

ma escala menor. Na fase de estudo do local proposto, as imres

tigações procuram a quantificação destes parâmetros, agora uti

lizando-se de escalas maiores e com um grau de detalhamento mais

apurado.

Uma vez identificada as características geológicas da

região e do local proposto para implantação de Centrais Nuclea

res, a etapa seguinte em escala de maior detalhe, é o estabele

cimento dos parâmetros geotêcnicos. Estes parâmetros também são

considerados na avaliação do local e na concepção do projeto ,

na construção e na avaliação do desempenho das fundações e obras

de terra relacionadas com Centrais Nucleares.

As investigações geotécnicas fornecem uma importante

base para o estabelecimento de critérios do movimento vibrató

rio do terreno e os testes e ensaios em solos e rochas determi
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nam as propriedades estáticas e dinâmicas desses Materials, ca

racterizando-se o comportamento dos mesmos quando solicitados

pelos carregamentos estáticos e dinâmico».

Desta forma, procurar-se-á identificar os parâmetros

geológicos e geotécnicos que estão relacionados com o processo

de seleção de locais, com o estudo de locais e também com as

considerações a serem feitas na avaliação dos mesmos. Cabe res

salvar que a aplicabilidade e a intensidade de utilização de

cada parâmetro geológico ou geotécnico, apresentado neste capjl

tulo, dependerá da fese em que se encontra o processo de seleção

e das condições geológicas locais.

4.1 Parâmetros Geológicos

No estudo das características da região e do local ,

os parâmetros geológicos são os que fornecem o suporte para o

entendimento das condições geológicas de superfície e subsuper

fície, e que por sua vez oferecem subsídios para a avaliação das

condições geotécnicas e para a identificação dos parâmetros re

lativos á engenharia de fundações e a obras de terra do local

proposto para a implantação de Centrais Nucleares.

Geomorfologia

Este parâmetro descreve a composição fisiográfica

da área estudada, ao mesmo tempo que procura identificar os pro
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cessos geomorfológicos ativos, ou potencia2nenteativos, que podem

afetar a segurança do local.

A caracterização da topografia local assume um grau

de importância na avaliação das condições de acesso ao local ,

nos trabalhos de movimentação deterra, no preparo do terreno pa

ra a construção, bem como os aspectos meteorológicos envolvidos,

como por exemplo a dispersão atmosférica que tem influência nos

estudos ambientais.

Estratigrafia

Este parâmetro procura estabelecer as diversas forma

ções geológicas que compõem a região de interesse, com vistas

a uma definição dos estratos presentes na área. Além disso, es

tá incluída neste parâmetro uma análise dos aspectos litológi.

cos, que engloba uma avaliação da composição, do modo de ocor

rência e da idade das várias unidades geológicas que formam o

arcabouço estratigrafico da área estudada.

A identificação e caracterização das camadas do subso

Io fornecem subsídios para uma análise do comportamento das

águas subterrâneas, bem como para o entendimento das condições

de fundações pertencentes ao local de implantação da Central Nu

clear*



Geologia Estrutural e Geotectônica

Este parâmetro busca identificar, avaliar e descrever

todas as feições estruturais existentes dentro dos limites da

região ao redor do local de implantação da Instalação Nuclear .

Esta identificação procura incluir tanto as estruturas situadas

em superfície quanto aquelas presentes em subsuperfície.

O conhecimento das estruturas, pertencentes ao arcabou

ço geotectõnico, que encerra a área estudada, irá fornecer con

dições para uma melhor caracterização da atividade sísmica, ve_

rifiçada para a região em questão.

Inclui-se neste parâmetro uma análise da história

geológica das estruturas tectõnicas subjacentes a circunvizi_

nhança do local de implantação da Central Nuclear.

Além de analisar as feições geológicas potencialmente

adversas, existentes na região, este parâmetro considera para a

caracterização da área, fenômenos mais localizados, tais como :

soerguimento e subsidência.

4.2 Parâmetros Geotécnicos

Os parâmetros geotécnicos, necessários para a caracte

rização e avaliação do local de implantação de Centrais Nuclea

res, são basicamente aqueles utilizados em obras de engenharia

de grande porte, acrescidos de significativas considerações que

dizem respeito âs propriedades dinâmicas dos solos e rochas ,

bem como ao comportamento desses materiais quando solicitados
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por carregamentos dinâmicos.

Neste grupo de parâmetros estão incluídos aqueles re

lativos às águas subterrâneas, ã engenharia de fundações, aos

materiais de construção e ã estabilidade de encostas.

Parâmetros da Água Subterrânea

Estes parâmetros têm como objetivo analisar as condi

ções da água subterrânea regional. Depois, em âmbito local, os

parâmetros têm como finalidade caracterizar as flutuações do

nível da água subterrânea e as condições gerais dessa água, du

rante a construção e a vida útil da Central Nuclear.

Incluem-se nos parâmetros da água subterrânea aqueles

relativos aos aspectos hidrogeológicos, a qualidade da água e a

influência da água subterrânea no comportamento das fundações e

obras de terra.

Além disso, a análise e interpretação das caracteríis

ticas da água subterrânea fornecem condições de avaliar o com

portamento do aqüífero no caso de contaminação do lençol sub

terrâneo.

Parâmetros de Engenharia de Fundações

Estes parâmetros devem relacionar as condições geotéc

nicas do local com o projeto da fundação, com a construçãoe con

&8 considerações de desempenho das fundações, relativas â segu
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rança e operação da Central Nuclear. Para tanto» são utilizadas

as características da geologia local e as condições da água sub

terrânea. Nesta análise das características geotécnicas estão in

cluidos os seguintes itens: capacidade de carga, estabilidade ,

subsidência, recalque e reacomodação, potencial tfe liquefacão e

resposta dos materiais, que constituem o terreno de fundação ,

ao carregamento dinâmico.

Fazem parte destes parâmetros a determinação das ca

racterísticas e das propriedades estáticas e dinâmicas dos so

los e rochas, que formam o local de implantaçjo da Instalação Nu

clear e áreas circunvizinhas.

Parâmetros de Obras de Terra

Estão incluídos neste grupo os parâmetros relativos

aos materiais de empréstimo para a construção, bem como aqueles

referentes à estabilidade de encostas e de taludes naturais e

artificiais.

No caso dos parâmetros do» materiais de empréstimo

estão incluídas as determinações referentes âs características

e propriedades físicas e de engenharia de cada jazida identify

cada. Além disso, somam-se as determinações relativas aos tes

tes e ensaios realizados em campo e em laboratório, sobre amos

trás representativas, extraídas dessas jazidas. As especifica

çôes dos ensaios e testes estão relacionadas com o uso e com as

exigências de projeto para cada material, quer sejam materiais

de terra, agregado ou enrocamento.
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Quanto à estabilidade de encostas, os parâmetros re

presentativos devem fornecer informações e justificativas apro

priadas a respeito da estabilidade de todas as encostas natu

rais e artificiais (ccctes e aterros), cujo colapso poderia afe

tar adversamente a Central Nuclear.
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5. SEQOEtICIA DE ESTUDOS GEOLÓGICOS E GEOTÊCNICOS PARA

IMPLANTAÇÃO DE CENTRAIS NUCLEARES '

Para atender as exigências da Comissão Nacional de

Energia Nuclear, dentro do processo de licenciamento de Ce^rais

Nucleares, a seqüência proposta dos estudos geológicos e geotéc_

nicos tem dentre outras finalidades, a de subsidiar ao Proprie

tário da Instalação Nuclear na elaboração do Relatório de Apro

vação de Local (RAL) e do Relatório de Análise de Segurança (RAS).

A seqüência apresentada neste item procura descrever

as investigações geológicas e geotécnicas necessárias para o

conhecimento das características gerais, regionais e locais, das

propriedades de engenharia dos solos e rochas, das condições

de fundação, dos materiais de empréstimo para construção e dos

tipos de explorações utilizadas. Além disso fornece subsídio

para a determinação dos parâmetros geotécnicos do local, neces_

sários â obtenção dos critérios do movir.dnto vibratório do ter

reno.

5.1 Informações da Geologia Regional

Com o objetivo de se ter um conhecimento claro dos

procespos ÍÍSÍCOF que formaram a área em questão, bem como o de

avaliar o potencial de atividade sísmica, devem-se investigar

as características geológicas da região ao redor do local pro

posto para implantação de Centrais Nucleares. 0 tamanho da re

gião a ser estudada depende da natureza das áreas circunvizi
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nhas ao local. Baseado nos padrões Norte Americanos, esta re

gião deve ser delimitada por um círculo de 320 km de raio [21],

centrado na Instalação e, em alguns casos, a região fica deliini

tada por uma área que engloba uma província tectõnica. Uma aná

lise mais detalhada das características geológicas deve ser fei_

ta numa área compreendida por um raio de 80 km do local [77] .

Os estudos geológicos de uma determinada região devem

iniciar-se através de uma pesquisa e avaliação da bibliografia

existente e de uma análise dos dados, qaando existentes, de in

vestigações realizadas dentro da área em estudo. As informações

obtidas a partir desta análise deverão ser comparadas com os ma.

pas geológicos publicados por órgãos Oficiais, com a finalidade

de se determinarem as relações estratigráiicas básicas, as es

truturas geológicas existentes e a história geológica da região.

A partir de todos estes estudos, elabora-se um esboço de um ma

pa geológico regional.

Numa segunda fase, utilizando-se da interpretação de

todos os levantamentos aerofotogrametricos disponíveis da área

e das técnicas usuais de mapeamento de campo, elabora-se um ma

pa geológico da região, que procura estabelecer as condições

geológicas estruturais, estratigráficas e lítológicas.

Nas condições brasileiras, o tamanho da região, o

grau de detalhe e o número de informações contidas no mapa geo

lógico dependem da localização da área em estudo dentro do ter

ritório nacional, ou seja, para determinadas áreas é muito gran

de a bibliografia disponível, propiciando uma caracterização per

feita dos aspectos geológicos envolvidos. Em contra-partida ,

para outras áreas ainda é pobre o acervo bibliográfico.
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No Brasil, como fontes de informações geológicas, po

dem-se citar os seguintes Órgãos Oficiais:

- Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM)•

- Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM);

- Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Esta_

tística (FIBGE);

- Órgãos dos Ministérios do Exército, Aeronáutica e

Marinha;

- Departamento Nacional de Obras Contra Secas (DNOCS);

- Superintendências Regionais;

- Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e

Tecnológico;

- Projeto RADAM;

- Órgãos ligados à produção agrícola;

- Petróleo do Brasil S.A.;

- Empresas Nucleares Brasileiras S.A.;

- Institutos de Pesquisa;

- Companhias de Eletricidade;

- Secretarias Estaduais e Municipais.

A seguir são descritos os estudos e as investigações

necessárias nos diversos ramos da geologia, com o objetivo de

caracterizar a região, as áreas circunvizinhas e o local de im

plantação de Centrais Nucleares.
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5.1.1 Geomorfologia

Simultaneamente à revisão detalhada dos dados publica

dos por órgãos ou entidades envolvidas com os aspectos geolõgji

cos, é recomendável a realização de um reconhecimento aéreo e

terrestre da região, com a finalidade de identificar os lineamen

tos superficiais importantes dentro da área estudada, observar

as formas de relevo, os padrões de drenagem, os corpos d'água

superficiais, além de outros fatores. Ainda nesta fase, as foto

grafias aéreas podem ser de grande valia. A descrição das for

mas do terreno deve incluir tanto o relevo regional quanto o Io

cal, procurando estabelecer as relações existentes entre a f_i

siografia local e regional.

Deve-se procurar descrever também os processos geomor

fológicos ativos, ou potencialmente ativos, que podem afetar a segu

rança do local, identificando a história das alterações geológi^

cas que tenham ocorrido. Dentro deste processo, poder-se-ía in

cluir: estabilidade de taludes, esçorregamentos de morro (p.ex.:

deslizamentos de terra), subsidência, soerguimento, erosão de

praias e costas, migrações de areias, etc.

0 resultado final destas investigações é apresentado

em um mapa fisiográfico regional, identificando o local de im

plantação da Instalação, destacando-se todos os aspectos obser

vados durante os estudos realizados.
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5.1.2 Estratigrafia

Dentro da avaliação regional, deve-se descrever a ejs

tratigrafia da região, procurando incluir uma análise dos aspec

tos litológicos, isto é, composição, modo de ocorrência e idade

das várias unidades geológicas presentes na área em estudo. Além

disso, é recomendável que se elaborem seções geológicas e colu

na estratigrafica, com o objetivo de retratar satisfatoriamente

as condições geológicas regionais. Estas informações poderão

ser obtidas através de consulta aos artigos e documentos técni

cos pertinentes e, posteriormente, através do mapeamento das

áreas escolhidas e, em determinados casos, da execução de sonda

gens especiais com aquela finalidade.

As Tabelas 1 e 2 apresentam como exemplo duas colunas

estratigraficas; a primeira foi elaborada pela CPRM, para o Vale

do Ribeira e Litoral Sul de São Paulo; a segunda foi confeccio

nada pela ENGE-RIO Engenharia e Consultoria S.A., e pertencente

ao Projeto do Aperfeiçoamento Hidroelétrico de Xingo, no Rio

São Francisco [13].

5.1.3 Tectônica

Com o objetivo de identificar e descrever as estrutu

ras tectônicas, dentro dos limites da região ao redor do local

da Central Nuclear, devem ser realizados estudos e trabalhos de

investigação, para a caracterização do arcabouço tectônico da

área. Nesta avaliação, incluem-se as falhas, dobras, bacias e
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dofflos. As análises detalhadas de falhas da região servirão para

determinar o potencial de gerar movimento do terreno.

Desta forma, assume importância particular nesta fase

dos estudos a identificação das falhas dentro da área delimita^

da pelos 320 km de raio. As falhas podem manifestar-se de vá

rias formas, em alguns casos elas podem ser observadas em foto

grafias aéreas ou diretamente no campo e em outros casos atra

vés dos trabalhos de perfuração de poços e sondagens. Os traba

lhos para detectar a presença de falhas devem ser baseados em

muitas evidências indiretas, utilizando-se, por exemplo, de téc

nicas de superfície e subsuperfície, comumente aplicáveis. Em

outros casos, onde não for possível a utilização dos métodos in

diretos, outras técnicas, tais como sondagens inclinadas, trin

cheiras e galerias deverão ser usadas para caracterizar os fa

lhamentos existentes na área. As falhas podem ser detectadas

ou inferidas a partir de investigações geofísicas, tais como

estudos gravimétricos, magnéticos, e do levantamento de perfis

do terreno através das técnicas de refração sísmica ou acústi

ca, ou por técnicas de sensoreamento remoto, tais como fotogra

fias aéreas em preto e branco, coloridas e, utilização de in

fravermelho e imagens de radar.

As falhas podem ser reconhecidas através:

a) da presença de descontinuidades estruturais e e£

tratigráficas;

b) da repetição, omissão, ou o aparecimento de cama

das no subsolo;

c) da variação brusca nos facies sedimentares;

d) do deslocamento nítido de vieiros, diques, camadas,
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formações, etc.;

e) da presença de feições características de movimen

to de falha, tais como: arrasto tectônico, espelho tectõnico;

f) da presença de zonas de brecha;

g) de evidências fisiográficas;

h) de condições anormais de água subterrânea.

Os traços na superfície do terreno de falhas recentes

podem ser reconhecidos no campo ou identificados em fotografias

aéreas, através da observação de discordâncias topográficas, pe

los contrastes na vegetação que podem refletir variações na

espessura do aqüífero ou de solos diferentes cruzando um traço

de falha, ou então pelos padrões anormais de drenagem. As feî

ções mais comuns de rompimento de falha, indicando que tenha

havido movimentos recentes são: as escarpas, rios, gargantas ,

direção dos cursos d'água, linhas de nascentes e outras depres_

soes.

Um outro aspecto que se torna necessário nesta fase

das investigações é o estabelecimento de critérios para a cla£

sificação das falhas, no que diz respeito â sua atividade. Ba

seado na bibliografia disponível, nota-se que não há uma defini.

ção universalmente aceita para falha ativa ou falha capaz. As

definições existentes abrangem desde aquelas baseadas em um baî

xo grau de atividade ou recorrência, até aquelas que reservam a

designação falha ativa para falhas com deslocamentos históri

cos [68].

Segundo a referência [68]: "Uma falha ativa é uma

falha que tenha experimentado um deslocamento relativo durante
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o atual regime sismotectonico e que portanto apresenta grande

possibilidade de deslocar-se no futuro".

Nos Estados Unidos existem alguns critérios que def_i

nem uma falha como ativa; estes critérios (definições) de uma

maneira geral variam, dependendo do õrgão Oficial do governo a

que pertencem ou ainda da região dentro do território Norte

Americano em que a falha está localizada. Por exemplo, para o

"Bureau of Reclamation", uma falha é considerada ativa quando

tenha apresentado movimento dentro dos últimos 100.000 anos; pai

ra o "Corps of Engineers", o período de recorrência é de 35.000

anos; para o Estado da Califórnia, este período é de 1ÜL000 anos

e para a NRC ("Nuclear Regulatory Commission") é de 500.000 anos

[68J.

O "10 CFR - PART 100 - APPENDIX A" [21], define a ex

pressão falha capaz no contexto de critérios relativos a locais

de Centrais Nucleares, como sendo a falha em que tenha ocorrido

um único deslocamento durante os últimos 35.000 anos ou mais de

um deslocamento durante os últimos 500.000 anos.

A CNEN adota como falha capaz a definição apresentada

no parágrafo anterior.

A definição de uma falha como falha capaz depende do

movimento da falha ter ocorrido em tempos geologicamente peque

nos. Assim os procedimentos usados para classificar a falha des

ta maneira, dependem da idade limitante, se 35.000 anos ou

500.000 anos está sendo considerada. Para avaliar o movimento de

falhas, particularmente em uma área relativamente jovem, podem

ser aplicados os seguintes procedimentos:



1) a idade limitante de 35.000 anos normalmente pode ser estabe

lecida, indiretamente, por métodos geológicos ou de forma ab

soluta por determinações radiocarbonicas, a partir de mate

riais orgânicos ou outros que contenham o carbono radioativo.

2) a idade limitante de 500.000 anos pode ser estabelecida uti

lizando-se alguns métodos geocronológicos, mas que para da

tações absolutas não são exeqüíveis. Para se conhecer esta

idade limitante, utiliza-se normalmente combinações das se

guintes técnicas de datação:

- método geológico, que inclui relações paleontologicas e es

tratigráficas, perfis paleocronologicos e feições geomorfo

lógicas;

- método paleomagnético, onde as medidas para datação são

feitas através do magnetismo remanescente de certas rochas

e minerais;

- método radiométrico, cujas medidas para datação são feitas

através do-decaimento radioativo de vários nuclídeos, que

ocorrem naturalmente em várias rochas e minerais;

- método geoquímico, no jual a datação ê feita através de me

didas das concentrações ou quantidades de elementos espec_í

ficos ou de alguns óxidos (particularmente importante quan

do se trabalha em basaltos e outras rochas vulcânicas).

A Tabela 3 elaborada por "WOODWARD-CLYCE Consultants,

San Francisco - CA, USA", apresenta um sumário de técnicas de

datação para diferentes tipos de formações geológicas [68].

A Tabela 4 apresenta alguns critérios para a identify
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cação de uma falha ativa (68).

A Figura 1 relaciona magnitude de um terremoto, grau

de deformação e período de recorrência.

Desde que a falha capaz tenha sido identificada, res

ta avaliar o seu potencial de gerar um terremoto. Por esta ra

zão, baseado em critérios da referência [21], deverão ser dete£

minadas as seguintes feições de falhas (com comprimentos esti

mados maiores do que os indicados no quadro abaixo):

a) comprimento da falha;

b) magnitude e natureza do deslocamento;

c) história geológica do deslocamento, particularmen

te a idade do último deslocamento; e

d) as relações da falha com outras estruturas tectô

nicas regionais.

COMPRIMENTO MlNIMO DE FALHA X DISTANCIA DO LOCAL

Distância mínima do

Local (km)

0 - 3 2

32 - 80

80 - 160

160 - 240

240 - 320

Comprimento mínimo de falha
a ser considerada (km)

2

8

16

32

64

Além dos estudos referentes â caracterização das fa

lhas da região, a experiência de países desenvolvidos tem mos

trado que o enchimento de barragens e reservatórios,
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o bombeamento ou extração das águas subterrâneas, a exploração

mineira profunda, a abertura de poços para extração de petróleo,

a injeção de fluidos sob pressão, a acomodação de camadas de

solos e rochas, etc, podem induzir terremotos. Desta forma ,

deverão ser investigados os possíveis efeitos de tais ativida_

des dentro da área estudada, nas proximidades do local.

A partir dos resultados dos estudos e das investigai

ções das características estruturais e condições tectônicas re

gionais, deve-se elaborar um mapa tectõnico com a finalidade de

mostrar a distribuição das maiores falhas, dobras e outras fei_

ções estruturais. O mapa tectõnico regional deverá mostrar tam

bém as áreas reais ou potenciais de subsidência, de soergui

mento e de colapso, resultantes das atividades naturais e arti

ficiais (induzidas pelo homem).

5.1.4 História Geológica

Para a caracterização perfeita da região, a última

etapa dos estudos e das investigações da geologia regional é a

reconstrução da história geológica da área, com ênfase especial

no terciário e na história da tectônica das rochas mais jovens.

A caracterização da história geológica da região tem

grande importância, uma vez que por ela são fornecidas as bases

essenciais para o estabelecimento dos padrões e da idade prova

vel da maior deformação que ocorreu na região em estudo, in

cluindo a possibilidade de se detectarem falhamentos recentes na

área. A reconstrução da história geológica deverá ser baseada
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em avaliações extraídas da análise da fisiografia, da estrati

grafia e da tectônica da região.

5.2 Informações da Geologia Local

Dando continuidade aos estudos, numa segunda fase já

em maior detalhe, procurar-se-á estabelecer as características

geológicas do local e de suas áreas circunvizinhas. Para isto,

utiliza-se de técnicas convencionais de campo para a elaboração

do mapeamento geológico, somadas com trabalhos de investigações

detalhadas do subsolo, com o objetivo de se confeccionar mapas

geológicos e seções transversais do local e adjacências.

O tamanho da área a ser mapeada com um nível maior de

detalhe depende das condições geológicas da região estudada ;

usualmente ela deverá conter uma área de aproximadamente 3 a 8

km de raio, ao redor do local Í77J.

O mapeamento geológico da área que abrange o local de

implantação de Centrais Nucleares é importante para integrar e

correlacionar estes estudos geológicos com outras investigações

de campo e ensaios de laboratório, para assegurar que:

1) as relações estratigraficas e as estruturas tectõnicas dos

solos e rochas subjacentes e ao redor do local sejam clara

mente entendidas;

2) não exista perigo geológico potencial na área, que possa afe

tar adversamente o projeto de fundações ou o desempenho futu

ro da8 estruturas da Central Nuclear.
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5.2.1 Fisiografia

Torna-se imprescindível, na atual fase de detalhamen

to dos aspectos geológicos, a elaboração de uma descrição da

fisiografia do local, estabelecendo o seu relacionamento com a

fisiografia da região. Nesta descrição, deve-se incluir uma aná

lise da configuração do relevo e a história das alterações geo

lógicas que tenham ocorrido na área. Ê de importância também pro

curar fazer uma avaliação nas áreas significativas para o local,

dos fenômenos reais ou potenciais, de deslizamento de terra, de

subsidência de superfície ou subsuperfície, de soerguimento ou

de colapso, resultantes de feições naturais, tais como depres_

soes tectônicas e terrenos cavernosos ou cãrsticos.

O resultado final desse estudo deverá ser apresentado

em um mapa topográfico do local, indicando as informações obser

vadas e a localização das principais instalações da Central Nu

clear.

5.2.2 Estratigrafia

Baseado nas informações de caráter regional e nos re

sultados de perfurações exploratórias realizadas nas vizinhan

ças do local, tais como: sondagens, poços, trincheiras, etc. ,

elabora-se o esboço da estratigrafia local, que deve ser apre

sentado em um mapa geológico com escala apropriada, sobre uma

coluna geológica, com registro de ensaios executados em poços

e sondagens e sobre seções transversais.
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Nesta fase âos estudos, deve-se correlacionar a estra

tigrafia local com a regional, incluindo tanto unidades de solo

como de rocha.

A coluna estratigráfica do local vai procurar listar

aquelas unidades e discordân^ias a que o local está sujeito ,

procurando detalhar da superfície do terreno para o embasamento

rochoso . Somado a isto, com o objetivo de ilustrar detalhes es

pecificos ou de fornecer maior clareza dos dados levantados, de

vem-se elaborar seções transversais, que em alguns casos neces»

sitam ter a escala vertical aumentada.

Na deècrição de cada unidade estratigráfica significa

tiva para o local, deverão ser incluídos o nome estratigraficoe

a litologia; esta é que irá descrever os menores constituintes

dos materiais do subsolo, tais como cor, textura, qualidade, e

suas variações nos sentidos vertical e horizontal.

Na descrição dessas variações verticais e horizontais

do subsolo, torna-se importante incluir as mudanças de fácies ,

as características cio intemperismo atmosférico, as característi

cas de acamamento e da origem e grau de consolidação de cada

unidade lítológica.

A Tabela 5 í rnece uma lista de informações que deve

rão ser incluídas na descrição das unidades estratigráficas de

solo e rocha. Cabe observar que os padrões recomendados, como

por exemplo, para a iíoncii nção de cores, acamamento e disjun

çâo, são os aplicac • nos Estados Unidos da América, cabendo ao

usuário fazer as devidas adaptações para as condições brasileJL

ras.
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5.2.3 Características da Geologia Estrutural

Os estudos e as investigações realizados no local e

áreas circunvizinhas da Central Nuclear, necessários para a ca

racterização do arcabouço estrutural, devem ser executados com

particular atenção para unidades estruturais específicas, sign_i

ficativas para o local, tais como: dobras, falhas, sinclinais ,

anticlinais, domos e bacias.

No que diz respeito às falhas, as preocupações são

as mesmas, quando da avaliação regional, ou seja, uma vez iden

tifiçada a falha, deve-se verificar o seu potencial de gerar mo

vimento vibratório do terreno.

As normas aplicadas nos Estados Unidos estabelecem

que sejam realizados estudos detalhados numa área de 10 km de

raio em torno do local, empregando-se de todas as técnicas dijs

poníveis de exploração do terreno, com a finalidade de identi

ficar o comportamento de todas as falhas existentes dentro da

área em questão. Particular atenção deverá ser dada a eventuais

falhas de comprimento maior que 300 m, que poderão ser conside

radas como falhas capazes.

Além de procurar identificar os processos de falhamen

to existentes nae vizinhanças do local, as explorações realiza

das no subsolo propiciarão a elaboração de um mapa, mostrando o

contorno estrutural do embasamento rochoso, que além de caracte

rizar a distribuição das feições estruturais existentes, servi^

rá também de subsídio para os estudos geotécnicos a serem realjL

zados na área de implantação da Central Nuclear.
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5.2.4 Condições das Águas Subterrâneas

De posse de resultados dos estudos realizados, onde

já se dispõe da topografia do terreno, das diversas formações

que compõem a geologia da área, do conhecimento das camadas de

subsolo, das estruturas geológicas, da profundidade do embasamen

to rochoso, além de outros dados obtidos através das investiga

ções, deve-se procurar estabelecer o padrão de comportamento

das águas subterrâneas.

Nesta fase dos trabalhos é conveniente que sejam ca

dastrados e locados em planta todos os poços, cisternas, naseen

tes, lagos, etc, existentes no local é áreas vizinhas, procu

rando, quando possível, extrair o maior número de informações ,

no que diz respeito â descrição dos poços, unidade aqüífera ,

quantidade retirada e outras informações pertinentes.

Numa outra fase, utilizando-se das investigações hi

drogeológicas, programadas para o local, incluindo a implanta

ção de medidores de nível d'água e piezõmetros, além de outras

técnicas utilizadas para a caracterização das condições das

águas subterrâneas, poder-se-á elaborar um mapa hidrogeologico

da área, que fornecerá informações das unidades aqüíferas ,

da direção de fluxo, velocidade, vazão de retirada, da avalia

ção do efeito potencial sobre o desempenho das fundações e eis

truturas de obras de terra, das características para a constru

ção, rebaixamento de lençol, e do potencial de utilização e de

contaninação, no caso de acidente.
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5.3 Investigações da Geologia Local e das Propriedades de

Engenharia dos Solos e Rochas

Neste item, procurar-se-ã identificar as técnicas mais

comuraente utilizadas de investigações geológico-geotécnicas ,

que têm a finalidade de levantar as informações necessárias pa

ra a caracterização geológica do local e para a determinação das

propriedades de engenharia dos solos e rochas que formam o sub

solo local.

Estes estudos de campo e de laboratório necessários pa

ra demonstrar a viabilidade do local proposto para a implanta

ção de uma Central Nuclear, procuram definir os aspectos da geo

logia local, incluindo perfis de solos e rochas e as proprieda_

des desses materiais, exigidas para o projeto de fundaçãoepara

o desenvolvimento de critérios do movimento vibratório do terre

no. Em geral, esses critérios incluem a classificação do solo

e rocha, a distribuição lateral e em profundidade das camadas

que compõem o subsolo, o nível da água subterrânea e as proprie

da des de engenharia do embasamento rochoso e de cada camada si£

nificativa de solo, existente entre a superfície do terreno e o

topo do embasamento rochoso.

5.3.1 Investigações de Campo

As investigações de campo consistem basicamente em

levantamento geológico, sondagens,poços de exploração e de cole

ta de amostras indeformadas, trincheiras, galerias, sondagens
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especiais, ensaios especiais "in situ" e levantamentos geofisi.

cos, em que o seu maior ou menor grau de utilização é função

das características do local.

5.3.1.1 Levantamento Geológico

Na fase de reconhecimento preliminar, utiliza-se de

técnicas convencionais de mapeamento geológico, servindo-se

de fotografias, fotos aéreas, mapa geológico regional, coluna

estratigráfica, mapas tectônicos e de qualquer outra atividade

de reconhecimento.

De posse da análise dessas informações e das visitas

a pontos de afloramento do embasamento, se existentes na área,

esboça-se o mapa geológico local, identificando as formações

geológicas presentes, as linhas de contato, pontos de aflora

mento, direção e mergulho e o que mais for possível inserir

neste mapa, com a finalidade de se ter um razoável grau de deta

lhamento da área.

Normalmente este mapa geológico do local é acrescido

de informações, ã medida que os programas de investigação geo

lógico-geotécnica são desenvolvidos.

5.3.1.2 Sondagens

0 primeiro passo na investigação geológico-geotécnica

de local proposto para implantação de Central Nuclear é a sonda
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gero, que abrange processos de sondagem de reconhecimento, com

cravação de amostrador padronizado nos trechos em solo e com

perfuração rotativa, nos trechos não perfuráveis a percussão

Geralmente é o método direto mais prático de reconhecimento das

condições de subsolo.

Dentro da área em estudo, as sondagens que têm a fina

lidade de reconhecimento geológico, ou para extrair alguma in

formação ou para confirmar uma característica do subsolo, ge

ralmente são mais espaçadas e procuram ter uma distribuição que

seja a irais representativa possível da área, para atender as

necessidades de'uma caracterização detalhada da geologia do Io

cal e áreas adjacentes.

O número e a profundidade dos furos de sondagem, com

finalidade geotécnica, a serem realizados no local, consideran

do carregamento estático, dependem das características das ejs

truturas da Central Nuclear e da complexidade e comportamento

do terreno para cada local específico das edificações. As carac

terísticas estruturais que devem ser consideradas no planeja

mento das sondagens incluem: carregamento, dimensões, tipos de

construção, finalidade das edificações, critérios de desempenho

das estruturas e as cotas dos vários elementos de fundação. Le

vando-se em conta que uma Central Nuclear consiste usualmente

de muitas estruturas de vários tamanhos e carregamentos, as son

dagens deverão ser programadas para atender a cada local especí

fico de estrutura e em toda a área do local, uma vez que procu

ra-se definir as condições do subsolo dentro da área de influên

cia das fundações, bem como verificar a continuidade dessas con

dições ao longo do local de implantação da Central Nuclear.
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A Tabela 6 é uma adaptação do "APPENDIX C — Regula

tory Guide 1.132" [24], que mostra as diretrizes para se estabe

lecer o espaçamento e a profundidade de perfurações ou sondagens,

para estruturas relacionadas com a segurança da Central Nuclear,

situada em região de condições geológicas favoráveis ou unifor

mes.

Para edificações menores e menos importantes sob o pon

to de vista da segurança nuclear, uma ou duas sondagens podem

ser suficientes. Entretanto um número muito maior de sondagens

serão necessárias para as estruturas maiores e mais importantes,

sob o ponto de vista da segurança nuclear. O número ideal de

sondagens dependerá, na realidade, da variação e complexidade

das condições do subsolo. Usualmente, uma ou mais sondagens de

verão penetrar no embasamento rochoso ou nos solos compactos

altamente densos (com penetração de algumas dezenas de metros),

para o estabelecimento das condições do solo e do embasamento

rochoso para o cálculo da resposta do terreno. Estas sondagens

profundas geralmente identificam e verificam a competência do

embasamento rochoso, estabelecendo a continuidade do mesmo ,

bem como dos depósitos mais profundos de solo, os quais não são

tipicamente ultrapassados pelas sondagens rasas, feitas em in

vestigações de fundações usadas para carregamento estático.

De uma maneira geral, para o trecho em solo, empre

gam-se perfurações a trado (sem lavagem), até encontrar-se o ní̂

vel d'água (N.A.), passando-se â perfuração por circulação de

água (lavagem) abaixo desse nível. Em casos especiais, dependen

do das condições locais, poderão ser adotadas modificações des

se procedimento. A partir de onde o revestimento se fizer nece£
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ser cravado acompanhando de perto o aprofundamento do furo para

as amostragens sucessivas. Durante a operação de perfuração são

anotadas as profundidades das transições de camadas por exame

táctil-visual e da mudança de coloração dos materiais trazidos

ã boca do furo pelo trado ou pela água de lavagem. Neste trecho,

a amostragem é feita coletando-se uma parte representativa do

solo colhido pelo trado e, posteriormente, a cada metro de per

furacão, são colhidas amostras dos solos por meio do amostrador

padrão (ver Figura 2). Esse processo de extração de amostras ofe

rece a vantagem de permitir uma avaliação da consistência ou com

pacidade dos solos, por meio da medida da resistência do araos»

trador ao penetrar no terreno. O amostrador padrão, conectado

às hastes de perfuração, é descido no interior do furo de sonda_

gem, posicionado na profundidade desejada de ensaio e encostado

no fundo do furo. O ensaio de penetração consiste na cravação do

amostrador no solo, através de quedas sucessivas de um martelo.

Procede-se ã cravação de 45 cm do amostrador, anotando-se, se_

paradamente, o número de golpes de martelo necessários à crava

ção de cada 15 cm do amostrador.

O índice de resistência â penetração - SPT - "Standard

Penetration Test", definido por Terzaghi-Peck, é o número de

golpes dados com um peso padrão, caindo em queda livre, de uma

altura constante, necessários para a penetração do amostrador

padrão â profundidade dos 30 cm finais na cravação do mesmo

Ainda que o ensaio de resistência ã penetração não possa ser

considerado como um método preciso de investigação, os valores

do SPT, obtidos através de ensaios, fornecem uma indicação pre
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liminar bastante útil da consistência (solos argilosos) ou esta

do de compacidade (solos arenosos) das camadas de solo do terre

no investigado (ver Tabela 7).

As Figuras 3, 4 e 5 apresentam, respectivamente, a ins_

talação típica de uma sondagem a percussão, o exemplo de um per

fil individual de uma sondagem e o exemplo de um perfil longitu

dinal do subsolo, utilizando-se resultados de sondagens a pe£

cussão.

No trecho de perfuração em rocha, que é dificilmente

atravessado por ferramenta de percussão e não ultrapassável pe

Io amostrador percutido, utiliza-se a perfuração rotativa, com

o emprego de amostradores adequados (barriletes simples e barri

letes especiais, duplo ou triplo; ver Figuras 6 e 7) para a re

cuperação da maior parte do horizonte perfurado a cada manobra.

A operação consiste em instalar a sonda sobre uma plataforma

devidamente ancorada no terreno, a fim de se manter constante a

pressão sobre a ferramenta de corte. A seguir, a composição (has

tes, barrilete, alargador e coroa) é acoplada â sonda e antes

desta ser acionada, põe-se em funcionamento a bomba que injeta

o fluido de circulação (ver Figura 8). A execução da sondagem

rotativa consiste basicamente na realização de manobras conse

cutivas, isto é, a sonda imprime âs hastes os movimentos rotati

vos e de avanço na direção do furo e estas os transferem ao bar

rilete provido da coroa (elemento de corte). O avanço de cada

manobra é determinado pelo comprimento do barrilete, que é em

geral de 1,5 a 3,0 m. Terminada a manobra, o barrilete é alçado

do furo e os testemunhos são cuidadosamente retirados e colocn

dos em caixas especiais com separação e obedecendo â ordem de
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avanço da perfuração (ver Figura 9). Deverão constar do boletim

de resultados da sondagem, além de informações intrínsecas de

cada manobra, a classificação litológica do material atravessa

do, o estado de alteração das rochas para fins de engenharia

(extremamente alterada, muito alterada, medianamente alterada ,

pouco alterada, sã ou quase sã), o grau de fraturamento (oca

sionalmente fraturada, pouco fraturada, medianamente fraturada,

muito fraturada, extremamente fraturada, em fragmentos), a per

centagem de recuperação do testemunho e o RQD ("Rock Quality

Designation"). Este último, Deere (1967) o introduziu, no intujL

to de englobar num só parâmetro os critérios de fraturação e

estado de alteração das rochas investigadas (ver Figura 10)[40].

A Tabela 8 apresenta, em forma resumida, alguns para

metros geomecãnicos utilizados para descrever sondagens rotati

vas.

Ainda referente ãs investigações realizadas através

das sondagens, destaca-se uma outra forma de suas aplicações ,

a qual corresponde às sondagens inclinadas, que na maioria dos

casos, são utilizadas para verificar a ocorrência de alinhamen

tos estruturais, detectados pelas investigações geofísicas.

Muitas vezes os alinhamentos detectados pela explora

ção indireta são de difícil visualização, uma vez que são enco

bertos e normalmente não se denunciam por feição morfológica na

superfície do terreno. Desta maneira, uma das etapas das invés

tigações está em utilizar-se de furos inclinados, bem orienta^

dos, com a finalidade de se verificar como se materializa a

natureza daqueles alinhamentos estruturais, revelados pelos le

vantamentos geoflsicos.
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Para esta finalidade, é comum utilizar os equipaiaen

tos de sondagem rotativa em toda extensão do furo, incluindo

solo e rocha, coletando no barrilete, na parte en solo, amostras

embuchadas e, na parte em rocha, os testemunhos convencionais

de uma sondagem rotativa. Devem-se tomar cuidados especiais ,

utilizando-se de equipamentos apropriados, para se obter amos_

trás significativas do trecho perfurado.

Em aditamento ã identificação e classificação de cam

po dos solos e rochas, as sondagens determinara outros parame

tros, tais como: distribuição e espessura das camadas de solo

do local, profundidade do embasamento e condições das águas sub

terrâneas.

5.3.1.2.1 Espessura da Camada de Solo

Para definir a espessura de camadas dentro de um paço

te de solo, são tomadas, geralmente, amostras verticais espaça^

das a cada metro, enquanto que intervalos maiores são adotados

para locais que apresentam pouca variação de camadas. Por outro

lado, locais que possuem acamamento mais complexo, com lentes

de pequena espessura de material, normalmente exigem uma amos

tragem com intervalos mais freqüentes

A finalidade deste estudo é apresentar seções ao lon

go do alinhamento dos furos, identificando os estratoseagrupan

do o maior número possível de informações extraídas das investi,

gações realizadas através da execução de sondagens.
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5.3.1.2.2 Profundidade do Embasamento Rochoso

A profundidade do embasamento ou de materiais alta

mente compactos é determinada diretamente através de sondagens.

O emprego de sondagens para este fim ê limitado, por

razões econômicas e de trabalhabilidade, dependendo da maior ou

menor profundidade em que se encontra o embasamento. Para pro

fundidades maiores, utiliza-se de métodos indiretos de investi

gação; entretanto os resultados dessas pesquisas são, na maioria

dos casos, verificados através de sondagens.

No caso de Centrais Nucleares, onde o peso das estru

turas é consideravelmente elevado, é de interesse assentar es

sas estruturas diretamente em rocha, o que torna de grande im

portância a determinação mais real possível da profundidade em

que se encontra o embasamento rochoso; este parâmetro é necessá_

rio para o cálculo de resposta do local.

5.3.1.2.3 Condições das Águas Subterrâneas

Na avaliação do comportamento das águas subterrâneas,

uma forma direta de se conhecer a variação do nível das águas e

da espessura do aqüífero, é através da instalação de medidores de

nível d'água (MNA) em furos de sondagens.

A quantidade de MNAs instalados é função das condições

locais, mas em princípio deve-se aproveitar o maior número pos

sível de furos, tanto aqueles com finalidade geológica, oxccu

tados mais espaçadamente, quanto aos furos correspondentes âs



50

investigações geotêcnicas. Cabe ressaltar o cuidado que se deve

ter de não instalar MNA em furos onde, para a estabilização de

suas paredes, quando na perfuração, foram utilizadas lanas ben

toniticas, pois estas modificam consideravelmente o comportanen

to das águas, além de entupir o elemento filtrante do MNA insta

lado, trazendo corto conseqüência dados de leituras irreais, bem

como a perda do aparelho com o passar do tempo.

Embora já estejam disponíveis, na atual fase das in

vestigações, as seções geológico-geotécnicas definindo as carac

teristicas de acamamento, a profundidade do embasamento, a topo

grafia local e a rede de MNAs instalada, possibilitando uma anã

lise do comportamento das águas subterrâneas, em determinados c£

sos ainda não é possível definir claramente as condições locais.

Nestas situações é recomendável ampliar o número de MNAs insta

lados, utilizando-se de furos executados por lavagem direta ou

a percussão, localizados em pontos estratégicos; e numa área

maior utiliza-se de sondagens indiretas, através dos métodos

geofisicos.

5.3.1.3 Poços de Inspeção e de Coleta de Amostras Indeforr.adas

Os poços de inspeção representam um dos melhores ele

mentos de investigação geológico-geotécnica e de extração de

amostras indeformadas, para ensaios de laboratório e para o

aprimoramento dos conhecimentos já existentes das camadas que

compõem o subsolo local. Eles propiciam o exame "in loco" das

camadas do subsolo ao longo de suas paredes.
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Na escavação de um poço de inspeção, o equipamento nor

malmente utilizado se resume em: pá, picareta, enxadão, balde e

sarrilho.

A amostragem de blocos indefornados pode ser feita de

duas maneiras, a primeira, com extração de amostras de fundo ,

consiste na retirada de blocos do piso do poço, à medida que

a escavação avança; a outra maneira consiste em levar a escava

ção até o impenetrável e no sentido ascendente vem-se extraindo

blocos das paredes do poço, simultaneamente com o reaterro do

mesmo. A primeira forma de perfuração tem a vantagem de não se

perder a escavação, ficando o poço aberto para futuras inspe

ções, se houver necessidade. A segunda maneira de extração não

tem esta vantagem, mas em contra-partida oferece condições de

se poder especificar, antecipadamente e com maior precisão, as

cotas de retirada dos blocos indeformados das diversas camadas,

após um exame visual das paredes do poço.

Cabe também lembrar que nas duas maneiras de extração,

anteriormente descritas, a profundidade da escavação dos poços

de inspeção é limitada pela presença do nível d'água, uma vez

que, além desta marca, torna-se quase impraticável tanto a per

furacão quanto a retirada de amostras indeformadas.

5.3.1.4 Trincheiras

Como visto no item anterior, os poços de inspeção são

utilizados para uma investigação no sentido vertical. No caso

das trincheiras, elas apresentam um grande interesse nas expio
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rações realizadas no terreno, relativo ã investigação no sentiL

do horizontal.

As trincheiras são usadas para fornecer uma exposi.

ção continua ou limitada do terreno, ao longo de uma dada linha

ou seção. Dependendo dos objetivos da investigação e das condî

çoes locais, elas poderão ser escavadas por métodos manuais de

pá e picareta ou por métodos mecanizados, utilizando-se de tra

tores de lâmina, escavadeiras e outros tipos de máquinas e equi

pamentos. As trincheiras permitem uma inspeção visual das cama

das de solo e da rocha que compõem os materiais de subsuperfi

cie.

Dentro de seus objetivos, as trincheiras poderão também ser

usadas em investigações geológicas para determinar a presença

ou ausência de falhas e, além disso, servem para auxiliar na

localização e identificação de falhas existentes no local. Elas

são úteis também para a retirada de amostras indeformadas de

camadas de solo, de interesse para os trabalhos de investigação.

A localização, número e profundidade das trincheiras

devem variar de acordo com as necessidades e com as condições

geológicas locais.

5.3.1.5 Galerias

Dependendo das condições locais e das necessidades de

se conhecer em maior profundidade as características dos mate

riais rochosos presentes na área, é recomendável a execução de

galerias de observação e de ensaio, com o objetivo de preencher
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o espaço deixado entre o poço e a trincheira. No caso de se ter

rochas não muito decompostas ou fraturadas, cuja escavação inde

pende do lençol d'água, a exploração através de galerias consto,

tui um processo muito importante de se pesquisar a natureza in

terna do maciço rochoso, além de oferecer a verificação da con

tinuidade horizontal de feições geológicas subterrâneas (falhas,

juntas, etc.) [17],

Uma outra aplicação da exploração em galerias está na

realização de ensaios "in situ", no interior do maciço rochoso.

Estes ensaios, que são de interesse para a Mecânica das Rochas,

incluem a determinação do grau de deformabilidade do maciço ,

da resistência ao cisalhamento e da permeabilidade, bem como a

medida de tensões internas existentes no maciço.

5.3.1.6 Sondagens Especiais

As sondagens especiais correspondem â execução de

técnicas mais sofisticadas de amostragem em solo e rocha. O

emprego de tais sondagens é recomendável para uma etapa mais

adiantada e detalhada dos trabalhos de investigação geológico-

-geotécnica, realizados no local de implantação de Central Nu

clear.

O maior ou menor grau de utilização desses métodos de

amostragem depende das condições locais do terreno investigado e

dos problemas encontrados quando da extração de amostras. De

uma maneira geral, estes métodos visam a obtenção de amostras

do subsolo, que em situações normais seria impossível extrair
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através de sondagens a percussão ou rotativa, utilizando-se de

amostrador padrão e barrilete simples.

Como exemplo de amostradores utilizados para a extr.a

ção de amostras situadas abaixo do nível do terreno, incluem-se:

o amostrador indeformado contínuo sueco, o amostrador de solo

de cravação com paredes finas (tipo Shelby), o amostrador de so

Io de pistão-fixo (ver Figuras 11 e 12) e o amostrador de solo

tipo Denison (ver Figura 13).

O amostrador indeformado contínuo sueco é utilizado

para a extração de amostras de solos indeformadas muito longas,

para a verificação de descontinuidades subhorizontais. 0 amqs_

trador tipo Shelby é usado para a extração de amostras indefor

madas de solos coesivos, de consistência de mole a média. O

amostrador de pistão-fixo é indicado para a extração de amostras

indeformadas de solo abaixo do nível d'água e o amostrador tipo

Denison é recomendável para a amostragem indeformada de solos

resistentes, onde não é possível extrair a amostra através da

cravação de amos'trador percutido; neste caso, o amostrador De_

nison é propulsado por uma sonda rotativa.

Outro exemplo é a amostragem integral, utilizada pa

ra materiais predominantemente rochosos, que apresentam descon

tinuidades muito decompostas òu fraturas abertas, onde a amos_

tragem convencional (uso de barrilete) pode levar a uma recupe

ração de testemunho muito baixa, às vezes sem significado. Usan

do-se da amostragem integral, as feições lito-estruturais do

melo rochoso investigado são preservadas para uma posterior ca

racterização. A Figura 14 apresenta a seqüência de operações

necessárias para a extração de amostra integral.
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A Tabela 9 reúne diversos métodos de amostragem em so

Io e rocha, alguns ainda de uso não muito freqüente nas condi_

ções brasileiras. Esta tabela apresenta, para cada tipo de meto

do, uma descrição sucinta da técnica utilizada e do objetivo a

que se propõe, além de citar a referência bibliográfica que con

têm a descrição detalhada do método citado.

5.3.1.7 Ensaios Especiais "in situ"

Além das sondagens especiais, nesta fase de maior

detalhamento das investigações, elabora-se um programa de reaLi

zação de ensaios "in situ", que têm a finalidade de atender na

caracterização de determinados parâmetros de comportamento do

solo e rocha, pertencentes ao local de implantação da Central

Nuclear.

A determinação desses parâmetros pode ser feita utili.

zando-se de ensaios de laboratório .sobre amostras extraídas do

terreno, mas em alguns casos uma pequena amostragem não é re

presentativa do conjunto como um todo, daí o emprego dos ensaios

"in situ", que de um modo geral permitem uma avaliação mais rea

listica das propriedades físicas do solo e rocha que formam o

subsolo local.

O estabelecimento de um programa de ensaios no campo

depende sobretudo do tipo de estrutura a ser concebida, das con

dições de carregamento, das características do local e dos da

dos necessários para avaliação do local, projeto, construção c

desempenho das edificações e obras de terra. A aplicabilidade e
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limitação de cada método deve ser cuidadosamente considerada an

tes da escolha do método de ensaio a ser utilizado na investi

gação e o seu emprego tem que ser criteriosamente programado e

projetado» com base nos conhecimentos já existentes do perfil

do subsolo local.

A descrição que vem a seguir trata dos ensaios "in

situ" de maior aplicação em trabalhos de investigação geológ_i

co-geotécnica, realizados em locais de implantação de obras de

engenharia de grande porte.

5.3.1.7.1 Ensaio de Palheta ou "VANE-TEST"

Este ensaio tem sido utilizado para medir "in loco" a

resistência ao cisalhamento de solos coesivos. A Figura 15 mos_

tra o aparelho de "VANE-TEST" empregado no ensaio de palheta ou

ensaio de molinete. O principio básico do ensaio consiste em

medir o momento necessário para fazer girar a palheta do apare

lho, instalada na profundidade do ensaio. A medida do momento é

feita por anéis dinamometricos e outros tipos de instrumentos

com mola, localizados na parte superior do aparelho.

5.3.1.7.2 Ensaio de Penetração Estática

0 ensaio de penetração estática ou ensaio de penetra

ção contínua vem sendo empregado nos trabalhos de investigações

de campo, com a finalidade de complementar as sondagens a per
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cussão (SPT), na determinação da capacidade de carga do terreno,

necessária para o dimensionamento de fundações. O penetrõmetro

estático normalmente mais usado é o "Penetrõmetro Holandês" ou

"Cone Holandês", que é constituído, basicamente, de um tubo que

tem em seu interior uma haste que se desloca e, acoplado nesta,

na sua extremidade, um cone de penetração (ver Figura 16).

O ensaio é realizado fazendo-se cravar no solo o cone

de penetração solidário â haste e esta, por sua vez, é envolv_i

da pelo tubo de revestimento; daí mede-se o esforço necessárioã

penetração do conjunto cone-tubo. Este esforço, corresponde ã

soma da resistência de ponta (cone) e da resistência provocada

pelo atrito lateral, ao longo da superfície de contato do tubo

de revestimento com o terreno. Numa segunda etapa, faz-se pen£

trar apenas a ponta, através da haste interior que se desloca ,

obtendo-se a resistência de ponta. Através da diferença entre o

esforço total e aquele necessário para a penetração do cone ,

obtém-se o valor do esforço, correspondente ao atrito lateral.

Na bibliografia pertinente, existem inúmeras express

soes correlacionando o valor do SPT encontrado na cravação do

amostrador padrão e o valor indicado pela resistência de ponta

do ensaio com o Cone Holandês. A referência [49] fornece uma

relação entre a resistência de ponta e o SPT (R/N), que quando

for superior ou igual a 4 (quatro) corresponde aos solos granu

lares e quando a relação for inferior a 4 (quatro) representa os

solos coesivos.
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5.3.1.7.3 Ensaio Pressiometricos

Este ensaio é empregado para a determinação "in situ"

das propriedades dos solos referentes à resistência e compreis

sibilidade.

0 ensaio utiliza como principio básico a medida da

deformabilidade de um determinado trecho de um furo de sondagem,

quando este tubo é submetido a pressões crescentes, aplicadas

nas paredes internas do furo.

Para isso, é colocado dentro do furo de sondagem, na

profundidade do ensaio, uma sonda dilatável que se expande ,

pressionando as paredes do furo, através da aplicação de pres;

soes (ver Figura 17), em estágios crescentes, até atingir a

pressão limite do ensaio ou até a ruptura do solo que constitui

o terreno circundante. Para cada estágio de pressão aplicada ,

são realizadas medidas da variação do volume da sonda dilatada,

em intervalos de tempo pré-estabelecidos.

A partir do traçado da curva pressão aplicada versus

variação de volume, podem-se extrair determinados parâmetros

geotécnicos do solo, de interesse para uma avaliação da capaci

dade de carga e de recalques do terreno investigado [40] .

5.3.1.7.4 Ensaio de Permeabilidade "in situ"

Os ensaios de permeabilidade "in situ" têm cono fina

lidade a determinação de um valor médio da permeabilidade dos

solos, que compõem o maciço de terra subjacente ao local invés
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tigado.

Os resultados desses ensaios servirão como subsídios

na avaliação das condições das águas subterrâneas e na caracte

rização de eventuais problemas que poderão surgir na construção

de estruturas de fundações e obras de terra, relacionados com a

presença de água, entre eles, a estabilidade de escavações ,

quando na presença de percolação d'água.

Estes ensaios, de uma maneira geral, são realizados

em furos de sondagem, onde são denominados como ensaio de infij.

tração. Numa freqüência menor, estes ensaios têm sido executâ

dos em poços de inspeção e em cavas abertas na superfície do

terreno [56].

O princípio básico do ensaio de permeabilidade está

em injetar ou retirar água do terreno, de maneira a estabele

cer um nível d'água constante ou variável, na perfuração utili

zada para o ensaio.

A referência [56] propõe uma classificação para os

tipos de ensaios existentes. 0 ensaio de infiltração, em que é

aplicada uma carga, medindo-se em seguida a vazão que foi inje

tada para manter o nível da água constante e o ensaio de bombea

mento, em que o aqüífero é descarregado, medindo-se a vazão bom

beada para manter constante o nível d'água rebaixado, são cla£

sifiçados como ensaios a nível constante. A nível variável são

os ensaios de rebaixamento, em que é introduzida água no terre_

no, medindo-se a velocidade de rebaixamento (altura X tempo) e

os ensaios de recuperação, em que é retirada água do terreno ,

medindo-se a velocidade de recuperação do aqüífero.

Da Figura 18 â Figura 27 são apresentados, baseado na
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classificação anterior, os tipos de ensaios para a determinação

da permeabilidade "in situ", acompanhados de fórmulas para o

cálculo do coeficiente de permeabilidade, bem como de ábacos

que fornecem o valor desse coeficiente para os casos de ensaios

de uso mais freqüente. Ainda, segundo a referência [56] , deve-

-se tomar certos cuidados no emprego dessas fórmulas, uma vez

que foram desenvolvidas, na maioria delas, para um regime de es_

coamento permanente. Para isso torna-se necessário controlar ,

quando na realização do ensaio no campo, este regime de escoa

mento, por intermédio de medidas de vazão, durante a execução

dos ensaios. 0 regime permanente é atingido quando as vazões me

didas permanecem constantes em função do tempo.

5.3.1.7.5 Ensaio de Perda D'Água

Dentro do programa de investigações geológico-geoté£

nicas realizadas no local, é comum que sejam observadas, du

rante a execução de sondagens rotativas, as perdas de água na

perfuração, em que a maior ou menor quantidade de perda está re

lacionada com o grau de fissuração do maciço rochoso. No caso de

local de uma Central Nuclear, é importante ter-se o conhecimen

to da percolação de água dentro do maciço, para o caso de uma

eventual contaminação do aqüífero.

0 emprego do ensaio de perda d'água tem a finalidade

de confirmar aquelas observações qualitativas, extraídas das

sondagens em rocha. De uma maneira geral, este ensaio fornece

uma informação quantitativa do comportamento do maciço rochoso
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investigado, frente à circulação da água através de suas fissii

ras.

A execução deste ensaio consiste, basicamente, em in

jetar água sob pressão num determinado trecho em rocha de um

furo de sondagem e medir a quantidade de água que se infiltra

no maciço, num determinado intervalo de tempo, sob uma dada pres

são de injeção. 0 trecho investigado, no caso do ensaio ser

realizado durante a perfuração, é limitado inferiormente pelo

fundo do furo e superiormente por um obturador; quando realiza

do após a perfuração, utiliza-se o obturador duplo, em que o

fundo do furo é substituído por outro obturador. O comprimento

do trecho de ensaio depende das condições geológicas locais e

do grau de detalhamento na investigação ou das necessidades de

projeto.

A Figura 28 mostra, a título de ilustração, um esque

ma de montagem dos equipamentos necessários para a realização

do ensaio de perda d'água. A Figura 29 apresenta, de forma resu

mida, a seqüência de cálculos para-a determinação da perda

d'água específica, que de certa forma representa a permeabilida

de do trecho ensaiado.

Os três ensaios "in situ", que serão descritos a se

guir, referem-se a testes realizados sobre maciços rochosos e

têm a finalidade de determinar o estado de tensões residuais a

que se encontra submetido o maciço, a deformabilidade do mesmo

face aos esforços aplicados, bem como a determinação da. resi£

tência ao cisalhamento. O conhecimento destes parâmetros torna-

-se importante quando se pretende assentar, no embasamento ro
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choso, estruturas de fundações de obras de engenharia civil de

grande porte, como é o caso de uma Central Nuclear, principal

mente o prédio do edifício do reator, onde estão concentradas

as maiores cargas, que serão transmitidas para o terreno de

fundação. No entanto, cabe ressaltar que estes ensaios "in situ"

deverão ser criteriosamente programados e projetados para cada

situação especifica, dependendo das condições geológicas locais

e das necessidades de projeto, face às dificuldades de execução

e aos custos elevados para a realização destes ensaios [17 e

53].

5.3.1.7.6 Estado das Tensões Residuais em Maciços Rochosos

A investigação do estado de tensões residuais da ro

cha tem particular interesse em obras subterrâneas. Neste tipo

de obra, ocorrendo a presença de rochas densas e friáveis, os

trabalhos de escavação nessas rochas podem provocar fratura

ções no maciço,que por sua vez alteram as condições de funda

ção [17].

O estado de tensão a que um determinado maciço rochoso

possa estar submetido é o resultado da atuação de diversas for

ças de características e origens distintas. De uma maneira ge

ral, os maciços rochosos podem estar solicitados por tensões

provocadas pela força da gravidade eaté por aquelas provenientes

de forças tectônicas e movimentos da crosta terrestre [53].

A determinação das tensões residuais continua senío

uma das maiores dificuldades de solução dentro da Mecânica das
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Rochas; os métodos disponíveis para esta determinação encon

tram-se ainda em desenvolvimento.

A referência [53] apresenta os métodos aplicáveis na

determinação das tensões residuais, subdividindo-os em quatro

grupos:

- métodos que se baseiam nas propriedades das rochas;

- métodos que se baseiam no fraturamento do maciço;

- métodos em que as tensões são aliviadas e fazem-se as medidas

das conseqüências ocorridas; e

- métodos em que as tensões no maciço são aliviadas e poste

riormente restauram-se as condições iniciais,através da apli

cação de carga, medindo-se as deformações.

A Tabela 10 reúne os métodos e equipamentos apresenta

dos pela referência anteriormente mencionada.

5.3.1.7.7 Deformabilidade de Maciços Rochosos

Em se tratando de obras de engenharia de grande porte,

uma das investigações a serem realizadas "in loco", diz respê L

to à caracterização da deformabilidade das rochas de fundação ,

Para isto,são empregados métodos para a determinação do módulo

de deformabilidade do maciço rochoso. 0 principio básico destes

métodos consiste em aplicar cargas estáticas e medir as deforma

ções apresentadas pelo maciço.

Um dos métodos utilizados para a caracterização da
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deformabilidade de rochas está no emprego de ensaios dilatomé:

tricôs. Estes ensaios são realizados através de dilatômetros

ou pressiômetros,colocados em sondagens rotativas, e consistem

na aplicação de pressões hidráulicas nas paredes do furo de son

dagem, através de um revestimento de neoprene; as deformações

sofridas pelo maciço rochoso,após a aplicação das cargas,são in

dicadas por meio de transdutores de deslocamento,que são coloca

dos apoiados nas paredes do furo.

Outros ensaios são empregados para a determinação da

deformabilidade do maciço rochoso, como,por exemplo, os ensaios

realizados próximos à superfície, que consistem na aplicação

de cargos,através de macacos planos,em fendas delgadas abertas

no maciço, cortadas por meio de serras diamantadas. As conse

quentes deformações poderão ser avaliadas através de medidores,

colocados no próprio corpo do macaco plano.

Além disso, outros métodos de investigação podem ser

empregados, como é o caso dos ensaios realizados em galerias ou

túneis. Nestes casos,as.cargas são .aplicadas através de pressões

hidrostáticas em galerias, túneis ou poços estanques, ou em ga

lerias encamisadas, ou através de macacos radiais.

A Figura 30 mostra, esquematicamente, alguns destes

métodos citados neste item.

5.3.1.7.8 Ensaios de Cisalhamento "in situ'

Estes ensaios são realizados em blocos de rocha moldados "in
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situ", e têm a finalidade de determinar a resistência ao cisa

lhamento dos materiais rochosos investigados.

Embora a resistência ao cisalhamento da rocha possa'

ser determinada em laboratório, aconselha-se a sua determinação

"in situ", pois,em se tratando de maciço rochoso, uma pequena

amostragem não é, geralmente, representativa do conjunto.

Para a determinação da resistência ao cisalhamento de

maciços rochosos, utilizam-se os seguintes métodos [53] :

- através do "Torsional Shear Test", similar ao "Vane Test" ut.i

lizado para solos;

- através de ensaios de cisalhamento direto "in situ", em blo

cos de rocha; e

- através de ensaios triaxiais "in situ".

Dentre estes métodos, o de maior aplicação para a de

terminação da resistência dos maciços rochosos corresponde

aos ensaios de cisalhamento direto "in situ", os quais possuem

várias técnicas para a sua realização. Podem-se classificar ess

tes ensaios em duas grandes categorias, os ensaios com duas d_i

reções de aplicação de esforços e os ensaios com uma única dî

reção de aplicação. As Figuras 31 e 32 apresentam as montagens

típicas para a execução desses ensaios.
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Cabe ressalvar, mais uma vez, que estes ensaios espe

ciais "in situ" deverão ser criteriosament2 programados e proje

tados para cada caso especifico, dependendo das condições Io

cais e das necessidades de projeto, face às dificuldades de exe

cução e o custo elevaáo para a realização destes ensaios.

Os resultados de todos os ensaios "in situ", descri,

tos neste item, visando a uma caracterização mais detalhada das

condições geológico-geotécnicas do local de implantação de Cen

trai Nuclear, deverão ser apresentados em forma de tabelas ,

gráficos e relatórios específicos, uma vez que serão utilizados

na avaliação do local, no projeto e construção de fundações e

obras de terra. A Tabela 11 apresenta uma lista parcial de en

saios "in situ", fornecendo de forma bastante resumida a técni

ca utilizaaa e o objetivo de cada método empregado.

5.3.1.8 Investigação Através da Exploração Geofísica

Nesta fJse dos trabalhos a serem realizados no local

de implantação de uma Central Nuclear, a exploração geofísica

representa um instrumento de complemento às investigações geo

lógico-geotécnicas, a qual possibilita uma avaliação rápida ,

em grandes áreas, das características geo-estruturais e geotéc

nicas dos solos e rochas que compõem os materiais subjacentes

ao local.

Estas explorações geofísicas são utilizadas para a de

terminação da profundidade do embasamento rochoso, para a defî

nição dos tipos de rochas e das estruturas geológicas presen
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sentes no subsolo, para o delineamento da distribuição e compe

tência das camadas que compõem o terreno, para a determinação

da profundidade do nível d'água e para avaliar as propriedades

elásticas dinâmicas dos solos e rochas locais.

Estas medidas indiretas, de uma maneira geral, suple

mentam os dados de campo fornecidos pelas sondagens mecânicas e

as propriedades dinâmicas dos solos e rochas determinadas em la_

boratório. • .-. '

Dentre os métodos utilizados para uma exploração geo

física, destacam-se o sísmico de refração, o de refração de on

da sísmica em furos de sondagem e perfurações, e o da e. trore

sistividade. Além desses, outras técnicas menos usuais de inve£

tigação, tais como o método de perfilagem acústica, os estudos

gravimetricos e magnéticos, podem também ser empregadas na ca

racterização das condições geológicas locais.

5.3.1.8.1 Levantamento por Sísmica de Refraçáo

Este estudo é feito sobre uma malha levantada topogra

ficamente, que procura envolver o local de implantação da In£

talação e áreas circunvizinhas. Escolhe-se inicialmente uma ãi

reção, e sobre a linha a ser investigada na superfície do ter

reno, equidistantes um do outro, são dispostos os geofones, que

são elementos detectores de vibrações, muito sensíveis, consti

tuidcs de forma a transformar energia mecânica em energia ele

trica (ver Figura 33). Estes geofones são ligados por meio de

cabo condutor a um sismógrafo.
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A seguir, em locais pré-determinados ao longo da ljL

nha investigada, são colocadas cargas explosivas (dinamite) em

furos de 0,5 a 1,5 m de profundidade, que quando detonadas, pro

vocam ondas de choque que se propagam na sub-superfície e se

refratam através das camadas do subsolo; neste instante são gra

vados o momento da explosão e, para cada geofone, o tempo de

viagem no terreno das ondas sísmicas; todos os tempos medidos

são registrados no sismógrafo, obtendo-se daí o sismograma da

linha levantada (ver Figura 34).

Com base neste sismograma, são desenhados em gráficos,

os tempos de percurso das ondas sísmicas e as distâncias compre

endidas entre cada geofone e o ponto de explosão. A interpretei

ção destes gráficos permite definir as velocidades de propaga

cão das ondas sísmicas em cada camada atravessada e a determina

ção das espessuras e profundidades das camadas refratoras, sob

cada geofone (ver Figura 35).

De volta â técnica de execução da investigação, pode-

-se dizer que o comprimento total da linha levantada é que go

verna a profundidade de penetração da exploração, enquanto que

o espaçamento entre os geofones é que controla o detalhe com

o qual as camadas subsuperficiais poderão ser delineadas. Des_

ta forma, o ajuste de tais medidas é função das condições geoló

gicas locais.

Uma vez feito o levantamento, cobrindo toda a malha

topográfica, é necessário que se faça uma verificação dos re

sultados encontrados, no que diz respeito à profundidade do em

basamento rochoso e à disposição das camadas do subsolo, atra

vés de uma revisão dos trabalhos de investigação já realizados,
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entre eles as sondagens exploratórias e os mapas e perfis geoló

gicos da área. Em determinados casos, é necessária a realização

de sondagens mecânicas adicionais, com a finalidade de atender

aquela verificação.

A fase final desta investigação está em apresentar um

mapa mostrando a localização da malha sísmica, com a identifica

ção das linhas levantadas e para cada linha o respectivo per

fil do subsolo, no qual deve-se incluir o topo da superfície

do embasamento, a profundidade das camadas de solo e do nível

d'água e para cada estrato significativo de solo e rocha, os

valores encontrados para as velocidades de propagação das ondas

sísmicas.

5.3.1.8.2 Estudos no Interior de Furos de Sondagem

Com o objetivo de se determinar as propriedades elá£

ticac especificas dos solos e rochajs do local de implantação e

áreas circunvizinhas, para a análise de resposta dinâmica do ter

reno, empregam-se outras técnicas mais especializadas de pesqui

sa geofísica, que serão descritas a seguir. Tais técnicas uti

lizam-se do método sísmico de refração e são geralmente usadas

nas fases mais adiantadas dos trabalhos de investigação.

Esses ensaios são realizados em furos de sondagem, en

tre o interior do furo e a superfície do terreno e entre dois

ou mais furos de sondagem. Nestes casos, são medidas as velocjL

dades de propagação das ondas elásticas (ondas sísmicas), no

sentido ascendente — Ensaio "UPHOLE" — e descendente — Ensaio



70

"DOWNHOLE" — em relaçãc ã superfície do terreno; e no sentido

cruzado — Ensaio "CROSSHOLE" — entre furos de sondagem (ver

Figura 36).

No Ensaio "UPHOLE", o ponto de aplicação da energia

de impacto (carga explosiva ou martelo de impacto) está local_i

zado no interior do furo de sondagem, numa profundidade pré-es_

tabelecida (em intervalos previamente determinados ou na transi_

ção de camadas do subsolo) e os geofones estão instalados na

superfície do terreno, próximos à boca do furo de sondagem, os

quais irão registrar os tempos de chegada das ondas sísmicas ,

propiciando o cálculo das velocidades de propagação dessas on

das que viajam no interior do terreno (ver Figura 37).

No Ensaio "DOWNHOLE", as posições do ponto de aplica_

ção de carga e de registro se invertem, ou seja, no interior

do furo de sondagem é introduzido um cordão de geofones, com

espaçamento pré-estabelecido e a excitação (ponto de carga) é

provocada na superfície do terreno., com a conseqüente medida das

velocidades de propagação das òndas^ sísmicas. Esta excitação

pode ser conseguida por intermédio da detonação de cargas de

dinamite ou então através de golpes de martelo, dados em uma

placa horizontal fixada na superfície do terreno (ver Figura 38).

Independentemente do tipo de energia aplicada, as velocidades

de propagação do movimento descendente são medidas para cada

intervalo de profundidade pré-selecionado.

No Ensaio "CROSSHOLE", reali: i-se a medida da veloci

dade de propagação das ondas sísmicas entre furos de sondagem .

Desta maneira as cargas são detonadas (em profundidades previa

mente escolhidas) em um furo e as velocidades são registradas
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lateralmente, por cordões de geofones instalados (na profundida

de de ensaio) em furos de sondagem adjacentes, espaçados ao re

dor do furo utilizado para detonação (ver Figura 39). Neste en

saio, pode-se usar também como fonte de excitação a energia do

impacto, causado por um "martelo" especial, instalado dentro do

furo, na profundidade do ensaio, aderido ãs paredes do mesmo ,

através da expansão de suas camisas de borracha. Este martelo

tem um batente acoplado a um cursor; quando este é içado, o ba

tente choca-se com a parte central do martelo, que por sua vez,

em contato com as paredes do furo, transmite para o terreno a

excitação que vai gerar as ondas elásticas de interesse para o

estudo.

Dentre os três métodos de investigação, citados neste

item, os mais usados para a determinação, no campo, do módulo

de cisalhamento são aquelas cujas técnicas são empregadas nos

Ensaios de "DOWNHOLE" e "CROSSHOLE". Estes ensaios se aplicam a

qualquer tipo de terreno e, teoricamente, podem ser realizados

em furos de sondagem de qualquer profundidade. Entretanto, na

prática, a determinação dos parâmetros elásticos do terreno "in

situ", no que diz respeito à coerência dos resultados, é satis

fatoria para profundidades de ensaio de 60 a 90 m, mas, nestes

casos, assume grande importância a exigência de verticalidade do

furo de sondagem, uma vez que este parâmetro influencia conside

ravelmente na interpretação dos resultados do Ensaio "CROSSHOLE"

[77]. Segundo a referência [60], para a realização deste Ensaio

deve-se usar clinõroetro ou outros dispositivos para a deter

minação da verticalidade do furo, quando este atinge profundida

de igual ou superior a 10 m.
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As velocidades de propagação das ondas sísmicas, de

terminadas através destes métodos de investigação, como dito an

teriormente, são de interesse na determinação das propriedades*

elásticas do terreno, entre as quais destacam-se as seguintes :

módulo de cisalhamento, módulo de elasticidade e o coeficiente

de Pois son. Estes parâmetros são utilizados no cálculo da res;

posta do terreno ao carregamento dinâmico. Os quatro tipos de

ondas sísmicas, são as ondas primárias, ondas secundárias, on

das Love e ondas Rayleigh (ver Figuras 41 e 42) . As duas primei.

ras, também chamadas, respectivamente, de ondas de compressão

ou ondas P e ondas de cisalhamento ou ondas S (ver Figura 43) ,

representam as ondas sísmicas de maior velocidade e se propagam

em subsuperfície, sendo utilizadas nos cálculos dos parâmetros

dinâmicos do terreno.

A Tabela 12 apresenta, de forma resumida, os levanta

mentos geofísicos realizados em furos de sondagem descritos

neste item, além de acrescentar outros métodos de investigação,

menos usuais, que se utilizam de perfurações no terreno.

5.3.1.8.3 Método de Eletroresistividade

Neste método de investigação indireta, utilizam-se

quatro eletrodos colocados na superfície do terreno, chamados

A, M, N e B. Entre A e B, eletrodos laterais, aplica-se no ter

reno uma intensidade de corrente conhecida e entre M e N, ele

trodos centrais, mede-se a diferença de potencial resultante

(ver Figura 44). De posse dos dados de resistência elétrica do



73

terreno e da posição dos eletrodos, calcula-se uma grandeza de

nominada resistividade aparente do subsolo.

A medida que os eletrodos laterais vão se afastando ,

aumenta-se a profundidade de investigação. Desta forma, são

calculados os valores da resistividade, que quando desenhados

em gráfico, em função da distância entre os eletrodos de co£

rente, fornecem a curva de sondagem elétrica ou diagrama elétri

co. Uma avaliação desta curva propicia o cálculo da resistivida

de verdadeira e da espessura das camadas do subsolo atravessa^

das pela corrente elétrica. Estas curvas de sondagem elétrica po

dem ser interpretadas por comparação com curvas teóricas, cor

respondentes a uma família de padrões de estruturas geológicas,

que foram estabelecidas por cálculos ou por medidas em modelos

reduzidos. Uma outra maneira de interpretação pode ser feita

utilizando-se do método de Ebert dos pontos auxiliares [74].

Desta forma, é necessário que se tenha um conhecimen

to claro das condições geológicas de superfície e subsuperfície,

para que se possa fazer correlações com as medidas efetuadas

através do levantamento por eletroresistividade [12]. Além di£

so, por se tratar de um método indireto de prospecção, torna-se

necessário a realização de alguns furos de sondagem mecânica ,

com a finalidade de aferir e controlar as explorações realiza

das.

Este método pode ser utilizado para definir os linvi

tes entre argilas moles e depósitos orgânicos de baixa resisti

vidade, entre materiais de alta resistividade tais como as

areias e cascalhos e o embasamento rochoso. As formações geoló

gicas que apresentam baixa resistividade poderão ser facilmente
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detectadas, sempre que estiverem nas vizinhanças de outras fo£

mações de altas resistividades [77].

0 método de eletroresistividade assume particular in

dicação na determinação da espessura e profundidade de aqüíferos.

No caso de se estudar as condições das águas subterrâneas no

local de implantação de Central Nuclear, com vistas a uma pro

vável contaminação do aqüífero, este método tem sido utilizado

como um instrumento bastante útil na definição do comportamento

das águas subterrâneas, possibilitando um estudo em uma área

muito maior do que aquela coberta pelas sondagens mecânicas. Ê

quase certo que, após a prospecção pelo método elétrico, execu

tada na área em estudo, se possa traçar o mapa de isofreáticas

do local da Instalação Nuclear e áreas circunvizinhãs. Além di£

so, este método é capaz de determinar o contato entre água doce

e água salgada, em locais próximos de praia.

5.3.1.8.4 Levantamento por Perfilagem Acústica de Formações Geo-

lógicas Situadas Abaixo de Um Corpo D'Água

Este método geofísico de exploração pode ser emprega

do na determinação da profundidade de camadas estratigraficas de

depósitos de solo e da superfície do embasamento rochoso, que

se encontram submersos em corpos d'água adjacentes ao local de

implantação de Central Nuclear.

A sistemática empregada neste método de exploração é

bastante semelhante àquela adotada no método sísmico de refra

ção, diferindo desta no valor da freqüência da energia sísmica
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induzida e no fato dos dados de saída serem registrados em re

gistrador de fac-símile. 0 dado de saída deste tipo de i*westi

gação corresponde a um perfil contínuo da profundidade da água

e dos materiais que formam as camadas subjacentes [77].

Como toda exploração indireta, os levantamentos fe_i

tos utilizando-se da perfilagem acústica, por maior razão ainda

face a investigação ser em corpos submersos, apresentam-se mais

confiáveis quando já se dispõe de resultados de campanhas de

perfuração de sondagens mecânicas abaixo do corpo d'água. Em

complemento a isso, uma outra aplicação dos resultados da perfî

lagem acústica está no auxílio ao planejamento de. um novo pro

grama de sondagens mecânicas submersas, que venha a ser necess£

rio para o local de implantação da Instalação Nuclear.

5.3.1.8.5 Métodos Magnetometrico e Gravimétrico

O levantamento gravimétrico consiste em medir as ano

malias na atração gravitacional de uma determinada região ou Io

cal, as quais são provocadas pelas diferenças de densidade en

tre certas estruturas geológicas e as formações em que estas

estruturas estão encaixadas. A medida da variação gravitacional

de corpos geológicos é proporcional ã diferença entre as densjL

dades da estrutura e de suas rochas encaixantes.

De uma maneira geral, a densidade dos materiais geo

lógicos aumenta com a profundidade. Desta forma, a intrusão de

formações mais profundas colocará estes materiais de maior den

sidade no mesmo nível de outras formações mais leves, possibili
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tando a detecção daquelas estruturas intrusivas.

O método magnético consiste em medir as anomalias

existentes no campo magnético terrestre e na sua interpretação-

em termos de ocorrência de estruturas geológicas. Estas anoma

lias são causadas pela presença de corpos geológicos com valo

res diferentes de suscetibilidade magnética. Essa característica

magnética pode ser afetada por vários fatores, tais como, a

quantidade do mineral magnetita, o tamanho dos grãos, o metafor

mismo de contato, os processos de desintegração e concentração,

além da presença de forças estruturais que possam modificar a

disposição das formações magnéticas [48].

O método magnetométrico apresenta muitos aspectos se

melhantes com o método gravimétrico. Os dois métodos se relacio

nam com campos de forças naturais, que são regidos por leis fun

damentalmente similares. Uma diferença marcante entre os dois

métodos reside em que o campo gravitacional de corpos geológi^

cos não depende do campo gravitacional da Terra, enquanto que

os corpos magnéticos de uma maneira.geral devem sua magnetiza

ção ao campo magnético terrestre.

Estes dois métodos, embora sejam capazes de detectar

a presença de estruturas geológicas em subsuperficie, não são

normalmente utilizados para atender por completo os objetivos

das investigações indiretas, descritas neste item do trabalho ;

eles têm maior aplicação na prospecção mineral e na pesquisa de

petróleo. Isto reside no fato destes métodos detectarem reações

de corpos geológicos que são permanentes, espontâneas e imutá

veis, não oferecendo condições ao investigador de controlar a

profundidade de onde aquelas reações são provenientes e, por
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tanto, possibilitando uma interpretação qualitativa dos resulta

dos da investigação. Já para os outros tipos de exploração geo

física, citadas neste item, o investigador é quem aplica a ener-

gia no terreno, com a finalidade de induzir uma reação que pode

ser medida; o controle da profundidade de exploração é feito

através da maior ou menor distância entre os pontos de emissão

e recepção da energia aplicada no terreno [48].

Mas, de qualquer forma, os métodos gravimétricos e

magnéticos constituem um instrumento auxiliar na exploração geo

física empregada em locais de Centrais Nucleares, uma vez que

através deles podem-se detectar cavidades, corpos intrusos, mu

danças na litologia de dobras e falhas e nos padrões • estrutu

rais, ou detectar descontinuidades nas camadas de subsuperfície.

Estes elementos geológicos são de importância quando da avalia

ção do local de implantação da Instalação Nuclear.

A Tabela 13 reúne, em forma resumida, os tipos de

levantamentos geofísicos realizados em superfície.

5.3.1.8.6 Sugestões de Desenhos para Ilustrar os Resultados das

Investigações

Este item apresenta uma lista de mapas e desenhos que

devem acompanhar os resultados das investigações geológico-geo

técnicas. Algumas ilustrações sugeridas representam o resultado

de um único tipo de estudo, enquanto que outras ilustrações

representam um conjunto de informações oriundas de diversos tra

balhos de investigação.
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Na listagem de desenhos apresentada a seguir procu

rou-se dar uma ordem às ilustrações, de forma a acompanhar a

seqüência dos estudos geológicos e geotécnicos, propostos neste-

trabalho, que visam à implantação de uma Central Nuclear.

a) Caracterização Regional

. Mapa geológico;

. Mapa fisiográfico;

. Mapa tectônico;

. Seções geológicas;

. Coluna estratigráfica;

. Fotografias.

b) Caracterização do Local e Áreas Circunvizinhas

. Mapa topográfico;

. Mapa geológico;

. Mapa tectônico;

. Seções geológicas;

. Mapa do contorno estrutural do embasamento rochoso;

. Feições estruturais-mapeamento de falhas;

. Mapa das isópacas;

. Mapa geológico-geotécnico;

. Mapa de localização das sondagens, poços, trincheiras e ga

lerias;

. Perfis das sondagens e dos poços de inspeção;

. Seção geotécnica com resultados dos ensaios "in situ";

. Gráficos dos resultados dos ensaios "in situ";

. Mapa de localização dos levantamentos geofisicos;
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. Localização e mapeamento de zonas de deslizamentos;

. Mapa de localização de medidores de nível d'água (MNA) e.

piezômetros;

. Projeto de MNA e piezômetro;

. Interpretação gráfica da história dos MNAs e piezômetros;

. Estratigrafia hidrogeológica;

. Contorno da superfície potenciométrica;

. Mapa de localização das jazidas de material de empréstimo;

. Seção transversal das áreas de empréstimo;

. Mapeamento das atividades do homem (mineração, poços pro

fundos, etc.);

. Mapa do programa de injeção de cimento em rocha (se apli_

cado);

. Mapa relacionando as edificações da Central Nuclear com as

formas de relevo;

. Perfís do terreno para análise dinâmica.

Esta listagem não é exaustiva, podendo ser acrescida

à medida das necessidades, dependendo das condições geológicas

e geotécnicas locais, das exigências de projeto e do licencia

mento. Estas ilustrações farão parte, dentro do processo de ljL

cenciamento, do Relatório de Aprovação de Local, como forma de

subsidiar a apresentação dos dados geológicos, referentes às

características do local de implantação da Instalação Nuclear.
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5.3.2 Investigações de Laboratório

A finalidade dos ensaios de laboratório é estabelecer*

a faixa de valores para certos parâmetros de solo e rocha, que

são necessários para o projeto e construção de estruturas de

fundação, para a avaliação das condições de estabilidade dos

materiais de subsuperfície e de encostas (naturais e artifi

ciais), para a análise de recalque diferencial e para o reconhe

cimento de áreas de empréstimo de materiais para construção de

obras de terra e da Central Nuclear.

Cabe ressaltar que estes ensaios de laboratório in

cluem todos aqueles de maior significado para obras de - engenha

ria civil de grande porte, os quais visam especificar as pro

priedades estáticas dos solos e rochas do local da obra. No

caso de local de implantação de Central Nuclear, olhando pelo

prisma da Segurança Nuclear, além do estabelecimento das pro

priedades geotécnicas convencionais, é de primordial importân

cia que seja analisada a resposta do solo e rocha ao carregamen

to dinâmico oriundo de abalos sísmicos. Dai a necessidade de se

conhecer também as propriedades dinâmicas dos materiais subja

centes ao local.

Como propriedades geotécnicas, estáticas e dinâmicas

dos materiais subjacentes ao local, incluem-se: classificação

granulométrica, teor de umidade, limites de Atterberg, carac

teristicas de compactação, mineralogia, peso especifico, compa

cidade relativa, porosidade, expansão, resistência ao cisalha

mento, módulo de cisalhamento, compressibilidade, amortecimento,

Índice de Poisson, módulo de elasticidade volumétrica, resistên
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tre outros.

A resposta de depósitos de solo a sismos induzidos ,-

para casos não envolvendo deslocamentos residuais, ê ditada

inicialmente pelo módulo de cisalhamerto dinâmico e pelas carac

terísticas de amortecimento. Além disso, são incluídas nesta ava

lia cão outras propriedades, tais como o peso específico, o coe

ficiente de Poisson, o módulo de elasticidade volumétrica e a

resistência ao carregamento estático e dinâmico [77].

Nesta fase das investigações, os ensaios de solo e ro

cha são realizados sobre amostras deformadas e indeformadas ;

desta maneira deve-se desprender um esforço razoável para asse

gurar que as amostras verâadeiramente representativas, apropria

das para os ensaios de laboratório, sejam recuperadas. Além di£

so, é recomendável a implementação, seguindo certas especifica

ções, de um controle de qualidade para a coleta de amostras.Num

outro aspecto, a aplicabilidade e limitação de cada ensaio deve

ser cuidadosamente considerada, antes da seleção do método a ser

utilizado para a caracterização de determinada propriedade de

solo e rocha.

5.3.2.1 Propriedades Físicas do Solo

Como características físicas dos solos considera-se a

granulometria, a estrutura e a influência da umidade sobre o es

tado físico dos solos.

Para o estabelecimento dessas características dos so
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los, recorre-se a ensaios de laboratório, sendo a maioria já

padronizados pela Associação Brasileira de Normas Técnicas

ABNT, que são os seguintes: análise granulométrica com sedimen'

tação (MB-32), peso especifico real dos grãos de solo (MB-28) ,

determinação do limite de liquidez (MB-30), determinação do l_i

mite de plasticidade (MB-31), umidade natural e peso específi

co aparente úmido.

Outros parâmetros físicos, tais como índice de vazios,

porosidade, compacidade relativa, grau de saturação e peso espe

cifico de um solo saturado ou submerso, são calculados através

de relações matemáticas, em função daqueles parâmetros deternvi

nados em laboratório [6]. .

A Figura 45 apresenta ama seqüência das etapas de en

saios realizados em um laboratório de Mecânica dos Solos, com

o objetivo de se determinar a classificação granulométrica e os

índices físicos dos solos. A Tabela 14 apresenta o Sistema Uni

ficado de Classificação dos Solos, oriundo do "Airfield

Classification System" e idealizado'por A. Casagrande; e a Tabe

Ia 15 oferece um método auxiliar de identificação dos solos em

laboratório.

5.3.2.2 Características de Consolidação

As características de compressibilidade dos solos po

dem ser determinadas em laboratório, através de ensaios de con

solidação, como o do tipo enraio edométricô (ensaio de adensa

roento, ver Figura 46) ou utilizando-se de aparelhos de compres
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são triaxial (ver Figura 47), após saturação [6].

No ensaio de adensamento, a carga é aplicada e manti

da através de dispositivos mecânicos, em cada estágio de carga,

e a compressão é medida com o auxilio de um micrômetro. Quando

se utiliza do aparelho de compressão triaxial, a consolidação

processa-se através da aplicação de estágios de pressão hidro£

tática, propiciando a drenagem do corpo-de-prova pelo topo e pe

Ia base; neste caso, determina-se a coropressibilidade volumétri

ca da amostra ensaiada, sem a aplicação de forças distorcionais.

O conhecimento das características de consolidação de

um terreno é de grande importância no estudo de recalques, e em

particular daquele que se refere ã compressibiliãaâe de uma ca

mada de solo saturada e confinada lateralmente [58].

5.3.2.3 Resistência ao Cisalhamento

Segundo a referência [58] "a propriedade dos solos em

suportar cargas e conservar sua estabilidade, depende da resis

tência ao cisalhamento do solo; toda massa de solo se rompe quan

do esta resistência é excedida". Em Mecânica dos Solos, a res is

tência dos solos que se emprega nos cálculos de estabilidade

de maciços de terra é a resistência ao cisalhamento.

No caso de local de implantação de Central Nuclear ,

estão ligados aos problemas de ruptura por perda de resistên

cia ao cisalhamento; os seguintes parâmetros: a estabilidade de

taludes, os empuxos de terra, ativo ou passivo, sobre-paredes d?

retenção ou ir ros de arrimo e a capacidade de carga de fundações
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em geral.

A resistência ao cisalhamento de um solo é normalmen

te determinada em laboratório, por um dos seguintes ensaios :•

cisalhamento direto (ver Figura 48) ou compressão triaxial, sen

do este último considerado teoricamente mais perfeito que o pri

meiro e, atualmente, o mais usado. Os ensaios de compressão tri

axial são de três tipos: ensaio de compressão triaxial sem

drenagem ou ensaio rápido; ensaio de compressão triaxial sem

drenagem, com pré-adensamento ou ensaio pré-adensado; e ensaio

de compressão triaxial coin drenagem ou ensaio lento (ver Figura

49).

Em relação ã resposta do terreno ao carregamento dinâ

mico, a resistência ao cisalhamento de solos argilosos não dre

nados é de grande interesse, uma vez que esta resistência forn£

ce um parâmetro a ser utilizado na normalização da resposta djL

nâmica. Para solos não coesivos, as variações na resistência(ex

pressa em função do ângulo de atrito interno) apresentam uma

pequena influência nas propriedades.dinâmicas do solo e por con

seguinte sobre a resposta do terreno [77].

5.3.2.4 Resistência ao Cisalhamento Dinâmico

Sob certas condições, pode ser conveniente a determi

nação da resistência ao cisalhamento dinâmico, sob carregamen

to cíclico, com a finalidade de se avaliar o potencial de lique

facão de depósitos de areia ou para determinar a redução da

resistência em camadas de argila. Cabe observar que a resistên
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cia ao cisalhamento dinâmico de areias e argilas não é direta_

mente usada no cálculo do movimento vibratório do terreno.

5.3.2.5 Módulo de Cisalhamento

O módulo de cisalhamento é um dos parâmetros elástiL

cos do local a ser utilizado no cálculo da resposta do terreno

ao carregamento dinâmico; este parâmetro pode ser determinado

por técnicas de ensaios "in situ" ou em laboratório. No campo ,

como visto anteriormente, utilizam-se os ensaios de "CROSSHOLE"

e "DOWNHOLE". No laboratório os métodos mais predominantemente

utilizados são os ensaios em coluna ressonante e o de compressão

triaxial cíclico (ver Figura 50).

5.3.2,6 Amortecimento

Este parâmetro, que é também utilizado para o cálculo

da resposta do terreno, atualmente é determinado utilizando-se

de ensaios de laboratório; não existe atualmente ensaios para a

determinação "in situ" deste parâmetro.

No laboratório, tal como o módulo de cisalhamento que

é também função da deformação, o parâmetro amortecimento pode

ser determinado utilizando-se dos ensaios de coluna ressonante

e triaxial cíclico.
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5.3.2.7 Coeficiente de Poisson

Para a determinação do coeficiente de Poisson, utili-

zam-se de técnicas de ensaios de campo ou de laboratório. Nas

na prática é habitual, para o cálculo de resposta do terreno, o

uso de valores representativos, da ordem de 0,50 para solos coe

sivos saturados, de 0,30 a 0,35 para solos granulares com pegue

no grau de saturação e de 0,15 a 0,25 para rochas [60 e 77].

5.3.2.8 Módulo de Elasticidade Volumétrica

O módulo de elasticidade volumétrica é utilizado como

dado de entrada para modelos bidimensionais, que determinam a

resposta sísmica de depósitos de solo. Na prática, este parame

tro não é normalmente medido através de ensaios e sim determina

do a partir do módulo de cisalhamento e do coeficiente de Poijs

son. Entretanto, quando for necessário, o módulo de elasticida

de volumétrica do terreno pode ser avaliado em laboratório ,

através do ensaio triaxial.

5.3.2.9 Velocidade de Onda Sísmica

Como visto anteriormente, no item referente âs expio

rações geofísicas, as ondas sísmicas apresentam-se, em subsuper

fície, de duas formas; as ondas primárias ou ondas de compres

são e as ondas secundárias ou ondas de cisalhamento. A determi
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nação das velocidades de propagação destas ondas é baseada nos

resultados de investigações realizadas em campo, tais como a

sísmica de refração e ensaio tipo "CROSSHOLE".

Embora as velocidades de propagação das ondas sísmi

cas sejam obtidas através de ensaios "in situ", cabe menciona-

-Ias aqui neste item que cuida dos ensaios de laboratório, uma

vez que partindo-se de seus valores, podem-se também determinar

aqueles parâmetros elásticos do terreno, tais como o módulo de

cisalhamento, o módulo de elasticidade e o coeficiente de Pois_

son, os quais são de interesse para o cálculo de resposta do

local.

A Tabela 16 que é uma tradução do "Appendix Bdo Regu

latory Guide 1.138" [26], reúne os métodos de ensaios de labora

tôrio para solo e rocha, procurando identificar o nome do ensaio,

a referência bibliográfica ou norma da ASTM ("American Society

for Testing and Materials") que deve ser utilizada e a proprie_

dade ou parâmetro a ser determinado pelo respectivo ensaio.

Nesta tabela figuram, além dos ensaios mencionados nes

te subitem do trabalho, outros ensaios realizados em laborató

rio que também são de interesse para a caracterização das pro

priedades estáticas e dinâmicas dos solos e rochas, que consti

tuem o local de implantação de Central Nuclear.

5.3.3 Apresentação do Perfil Generalizado do Terreno

De posse das informações obtidas através das invest^

gações realizadas no local, pode-se estabelecer um perfil do
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subsolo, englobando os dados e resultados de ensaios mais signi

ficativos para a caracterização geológico-geotécnica do local.

Este perfil inclui uma descrição detalhada das cama-

das de solo e de rocha que compõem o subsolo local e define, pa

ra cada estrato identificado, uma classificação e a espessura

correspondente. Para isto, utiliza-se como fonte de dados os

resultados das sondagens mecânicas com coleta de amostras, das

escavações dos poços de inspeção e das investigações geofísicas.

Inclui-se também neste perfil o nível das águas subterrâneas.

Numa outra fase, somam-se âs informações disponíveis,

os resultados das sondagens especiais e dos ensaios "in situ" .

As sondagens especiais irão acrescentar informações e em alguns

casos fornecerão dados mais reais referentes âs características

das camadas do subsolo, uma vez que através daquelas sondagens

as amostras coletadas são muito mais representativas (dependen

do do material) do que as amostras obtidas das sondagens conven

cionais. E os ensaios "in situ" irão fornecer alguns parâmetros

de engenharia do solo e rocha subjacentes ao local, como por

exemplo a permeabilidade do terreno, a perda d'água em rocha, a

capacidade de carga em diversas profundidades, a deformabilída

de de maciços rochosos e os resultados de ensaios de cisalhamen

to "in situ".

Além disso, deve-se inserir no perfil do terreno, as

propriedades geotécnicas estáticas e dinâmicas, determinadas

através de ensaios em laboratório sobre amostras representati

vas e indeformadas, coletadas em diferentes camadas e em dife

rentes profundidades. Nestas propriedades estão incluídos: os

indices físicos do solo e rocha; o grau de compacidade de solos
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não coesivos; a resistência ao cisalhamento e os parâmetros elas

ticos do terreno, entre estes o módulo de cisalhamento, o módu

Io de elasticidade e o coeficiente de Poisson. Devem-se incluir

também as velocidades de propagação das ondas sísmicas, nas d_i

ferentes camadas de solo e rocha.

Esta coletânea de informações geológico-geotécnicas ,

do local e áreas circunvizinhas, fornece uma base importante pa

ra o estabelecimento de critérios de projeto de fundação, para

a determinação dos requisitos de estabilidade de taludes, além

da obtenção dos critérios de movimento vibratório do terreno.

Outros perfis do terreno se aplicam às áreas de em

préstimo. Neles deverão ser especificadas as propriedades geo

técnicas de interesse dos materiais que poderão ser utilizados

na construção da Central Nuclear e em obras de terra que venham

a ser necessárias para o local de implantação da Instalação.
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6. CONCLUSÃO

A seqüência apresentada para os trabalhos de investi

gações geológicas e geotécnicas, necessários para a caracteriza

ção do local de implantação de uma Central Nuclear, procurou

contribuir para o planejamento das campanhas referentes aos es;

tudos a serem realizados para a área de interesse. Além disso ,

este trabalho fornece subsídios para a elaboração do Relatório

de Aprovação de Local (RAL) a ser confeccionado pelo Proprietá

rio da Central Nuclear, sendo o RAL o primeiro passo a ser con

quistado, pelo Proprietário, dentro do processo de licenciamen

to. Não se pretendeu realizar uma análise critica de cada para

metro ou método de investigação apresentado nesta dissertação ;

a maior dificuldade para isso advém de dois fatores: primeiro

por não se tratar de um local específico e segundo porque a apli

cação de determinados métodos ou parâmetros dependerá das cond_i

ções geológicas especificas do local a ser estudado.

O leitor interessado em adquirir um conhecimento básjL

co sobre o assunto poderá se beneficiar da dissertação apresen

tada, pois esta reúne informações que se encontram disseminadas

na literatura.

Para completar o trabalho e facilitar a consulta b.L

bliográfica, foi incluída uma lista das principais referências

consultadas.



91

Z è l § fee §



C O L U N A E S T R A T I G R A F I C A

ERA DOMÍNIOS
ESTRUT. PERÍODO NOMEC LATURA

8
S
ai

QUATERNÁRIO ALUVIÔES E COLUVIÔES - ort.o t orgiio (Oo)

TERCIARIO Nõo representodo no óreo estudodo

o
o

isl
O
w
UJ

2

O
O

N
O
kl
-I

CO

o
z

«o

o
ui

co

0

FORMAÇÃO MARIZAL - orenitos, conglomerados, folhe-
lhos e si l t i tos (Km )

CRETÁCEO

JURASSICO

O
o.
3

0 .
3
CO

GRUPO ILHAS-oreni tos,
siltitost folhelhos e col_
corios ( K i s )

GRUPO SANTO AMARO

GRUPO BROTAS

FORMAÇÃO POJLlCA
FORMAÇÃO MARFIM

FORMAÇÃO CANDEIAS.'o.
lhelhos, orenitos e cal .
cdr,os_ (Ke) (Ksc)
FORMAÇÃO SERGI-conglo-
merados, arenitos, folhe-
lhos e calcd/ios (Jb )

TRIASSICO Não representodo na o'rea ettudodo

PERMIANO FORMAÇÃO SANTA BRÍGIDA-orenitos, folhelhos, cóleorios e
siltitos betuminosos (Psb)

CARBONIFERO FORMAÇÃO CURITUBA- folhei nos, arenitos ecolcórios(Cc)

DEVONIANO Não representado no o'reo estudodo

8ILURIAN0 FORMAÇÃO TACARATU-orenitos e conglomerados (S t )

O
z

a
2

O

I

kl
(K
0,

o.
õ

£
if)

(O

I
kl

O
O

kl
O

PROTEROZOICO

(O
o
o

o
a.
te.
o
a:
kl
O.
3
v>

GRUPO ESTÂNCIA-

FORMAÇÃO JUA* - meto
conglomerodos e meto-
grouvacas (pCjud)

'kl
a:
ce.
3

O
O.
3
CL
O

ROCHAS GRANITOIDES

-Moto Grande ( p C m g )
-Aguos Belos ( p £ o b )
-Glória. (pCgo)

FORMAÇÃO
TRAIPU-JARÁMAIAIA

Xistos granotíferos ore-
dominantes,metorenttos,
gnotsses e fílítos(pCtj). e
ortenfos(p€Qfj),interco-
loçóes de metocorbono-
tos (m c), vulconicos(eO,
quortizitos (qf)
hornfels(ch).

e colco-

COMPLEXO CANINOE
Intercoloções metoutrobd -
sicos metobasicos lmb)mç
torcósios,mefocarbonatos
(me) efiltros.nobose(pfic)
metogobros notopo(pCgb)
transformados em porte /
em ogmotitos(p£og.)emej
somotitos (p€mt)

FORMAÇÃO SANTA CRUZ
Ouartsitos, mel arenitos e metorcósios (p € mt)

lonekBestru-
urondoolto-

AROUEANO
ortuco-Alo
a/>os

,. COMPLEXO GRANITO-MIOMATITICO
Augen - gnoisses Ip6 ogj)) diotexistos predominantes /

lp€mig),biotíto gronifóidesipfigrb),e hornblendo-fciotito
gronitoide porfiróide (pgpgr)

T A B E L A 1 - E X E M P L O D E C O L U N A E S T R A T I G R A F I C A



TABELA 2 - E X E M P L O DE C O L U N A E S T R A T I 6 R A F I CA

COLUNA ESTRATIGRAFICA DO VALE DO RIBEIRA E LITORAL SUL

PERÍODO

Quater-
nário

Jurissico

Cretáceo

Cambriano
ordovíciano

Eo-Pa»eo-
zõico

Pré-

Cambriano

ÉPOCA

Holoceno

Pleisto-
cene

•

Superior

médio a

superior

GRUPO

Açun-
gui

Comple-
xo
Gnáissi
co M«g~
toat it i co

FORMAÇÃO

Pariquera-Açu

Serra Gera)

•

(indlferenciado)

(indtferenciado)

CARACTERÍSTICAS L I T O L O G I C A S

Aluviões era geral, sedimentos coluviais, sedimentos arenosos
de deposição marinha e praial, sedimentos areno-sfltico-arg^.
losos de deposição mista (flúvio-marinho-lacnstre) e depôs1~
tos de mangue.

Conglomerados semi-consolidados, areias e argilas

Calcário e travertino depositado a partir da desagregação de
calcários metamõrfícos.

Rochas ultrabásicas e alcalinas, slenitos, álcali-s?enitos,
pulaskltos, nordmarkitcs, gabros alcalinos, nefelIna-sleni-
tos, mallgnitos, foyaitos, laurdailtos, IjoKtos, essexlstos,
fonolitos, piroxenitos, peridotttos e carbonatitos. Rochas
básicas: d Jabásios, basal tos, gabros e dioritos.

Rochas cataclásticas: milonítos, filonitos e cataclasitos.

Rochas graníticas intrusivas: grani tos, quartzomonzonitos,
granodioritos, granófiros, granitos pórfiros, quartzo-porfj_
ros, pegmatitos e granitos com diferenciação alralina ( In-
cluindo plauenitos e alcali-sienltos).

Metass11 fitos, fi1itos, ardõstas, quartzo-sericita-xlstos,
metagrauvacas, metarcó*ios, calcários epiroètamôrfIcos,
quartzitos, epiquartzitos, quartzo-biottta-muscovita, xis-
tos, aparecendo eventualmente granada, mármores dolomfti*
cos, anfibolitos, metabasitos, e metaconglornerados pollmí-
ticos e rochas termo metamõrfícas.

Migmatitos homogêneos e heterogêneos, rochas graníticas me-
tassomãticas ou de anatexia, quartzltos, mármores dolomíti-
cos e rochas básicas e ultrabásicas metamõrfizadas (anfibo-
litos, serpentinitos, talco-xistos, epidiorítos e.epidiabá-
sios.

FONTE CPRM -PROJETO SUDECPA.



TÉCNICA
INTERVALO DE

IDADE
PARÂMETRO
PEDIDO MATERIAL CARACTERÍSTICAS

DA AMOSTRA
QUANTIDADE
NECESSÁRIA

CUSTO APROXIMADO
U.S. DÓLARES

CBQCSOUJGTA ESTSATICRÂFICA

CRONOLOGIA ES
TRATIGRÂFICA"

TEMPO
GEOLÓGICO

ESTRATIGRAFIA E
UNIDADE BIOES
TRATIGRAFICA ""

TODOS OS MATERIAIS
GEOLÓGICOS

PROCESSOS RADIOKETRICOS

Rb-Sr

C-14

K-JUr

V-Th-Pb

Isôtopos
«• Pb

Th-230/U-234
•

P*-231/U-23S

l*-230/Th-232
e

P*-231/Th-230

Urãnio-Hêl<o

U-234/U-235

Fissão

Termolumines
cè.icia ~

10 milhões de
•nos ou mais

0 • 40.000
anos

aprox. 100.000
•nos ou mais

10 milhões de
•nos ou
mais

10.000a 200.000
•nos e 10.000 •
120.000 anos

0 a 300,000 «nos
e

0 a ISO.OOOanos

300.000 a 18
milhões de anos

100.000 a 1
nil hão de anos

100.000 a vários
bilhões de anos

Algumas centç
nas» de unos
até 1 bilhão

RELAÇÃO DE
NUCLlDEOS

ATIVIDADE DO
C-14 NA AMOSTRA

RELAÇÃO DE
NUCLlDEOS

RELAÇÃO DE
NUCLlDEOS

Relação de
Pb-206/Pb-204e
Pb-207/Pb-204

RELAÇÃO DE
NUCLlDEOS

Relação de Th-230/
Th-232 e Pa-231/
Th-230

Relação fle/(U*Th)

RELAÇÃO DE
NUCLlDEOS

Bandas na estru
tura cristalina
causadas pela ra
d i ação ~*

!,umincsccncia do
material na in
camk-scôncia ~

Minerais potãssicos como
Biotita, Lapidolita, Fio
gopita, Glauconita, Mu¥
covita ~

Carvão, madeira, sementes,
noz, grama, papel. rou
pas, ossos, concha, mar
fira, mat. orgânica, carbõ
natos, cerâmica ~

Feldspatos vulcânicos ,
hornblenda, algumas rni
cas plutônicas eu meta
mórficas ~

Minerais de urânio com
Uranita, petchblenda, zlr
cão ' *~

Minerais de Pb e zireão

Carbonato de cálcio, co
ral, fósseis marinhos
não recristalizados, eva
poritos, etc. ~

Sedimentos detriticos

Corais aragoniticos

Sedimentos marinhos
profundos, recifes de
corais, etc.

Apatita, zireão, esfc
no, epidoto e vidro?
vulcânicos

Cdrl>onalOi>, fuldspalos ,
quartzo, fluorita, flint

MATERIAL NAO INTEM
PERI2ADO

Amostras devem ser
protegidas de con
taminação com mate
riais de carbono ~

Material não intern
perizado . ~

MATERIAL NAO INTEM
PERIZADO

Material não re
cristalizado ~

Material não per
turbado ~

Material não rc
cristalizado ~

Material não re
cristalizado ~

Material não in;
pormoabiliüado ~

Material não intern
perizado; som expõ
sicão a luz UV ~

AMOSTRA GRANDE
DE MAO

10g a 5 kg, de
pendendo do mã
tcrial

Amostra grande
de mão

Amostra de mão °

Amostra de mâo

Amostra de mão

30 mg do mineral
.separado

300-350

150-180

250-350

350-400 p/urinio
800-900 p/zireão

120-150 p/Pb
400-450 p/zircáo

400-450 por
amostra

500-600

continua ...



itesonãncla
El«tro-Spln

Alguma* cente
nas d* anos "~
ata 300 milhões

Energia e»itid«.du
rante Irradiação*
de e l e t . no mine
ral ~

Apatlta, ca le i ta , dolo
mlta, hal i ta , zireão 7

Material nio Intern
perizado protegido
do calor

300 mg do
mineral 500-1000

PROCESSOS GEOLÓGICOS

Sedimentação Cenozôico ao
pré-Cambrlano

Espessura* de se
qocncla sedimen
tar repres. tempo
continuo de depo
sição ~*

Rochas sedimentares Observações de
campo

PROCESSOS QUlMXCOS

Solos Pedogê
nlcos ""

Inteaperlsao

Hidratação da
Obsldlana

Quaternirlo

Ccnozõico

S0 * 250.000
anos

Relação estrati
gráfica dos solo
com camada de ld«fc
conh«cid«

Grau do intempe
risrao ""

Largura do anel
de hidratação dos
vidros vulcânicos

Solos de cobertura, ro
cha intemperizada, rõ
chás ' ""

Material intemperizado

Dosidiana ou vidro vul,
cânico ""

Observações de
campo

Observações de cam
po do grau e prõ
fundidade do intern
perismo ""

Material de camada
que representa o
evento a ser datado

Amostra para 13
mina delgada ~ 7-10

Aaino Ácidos

Deadrocronolo
9la

Algumas ceiite
nas de anos
até 10 milhões

0 a 8.000
anos

Relação de D e L
aminoácidos

Três anéis

PROCESSOS BIOLÓGICOS

Ossos, madeira, carvão,
sedim. marinhos, conchas
coral

Madeira, carvão

Amostras devem ser
protegidas dos arni
noâcidos e congela
das após coleta

Seção completa em
forma de V ou te£
temunho ~

10 g

20 a 30 anéis;
seção deve co
brir 60-200 anos

250-280

Varlãvel

Paleontologia Cenozôico ao
prê-Cambrlano

Mudanças evoluti
vas em plantas ê
animais

Fósseis, plantas ou ani
mais em suas pistas ~ Fósseis

Inteiros, caso
possível

tallnologla
0 a 15.000
am s

Mudanças em plan
ta c sua relaçõõ
com clima

Sedimentos com pólen
Sedimentos ou de
pósitos sólicos"
com pólen

Amostras peque
nas de mão ~

TÉCNICAS DE DATAÇÃO FENOKENOIJOGICA

Paleonagne
tlsao ""

700.000 a 4,5
milhões de
anos

Direção õe magne
tlzação adquiri
da pelo material
quando de sua for
nação ~

Areias, material sedimen |Amostras orienta
tar fino, maioria das túar. c protegidas
rochas igneas c metamór 'do calor, altera
ficas cão química e cam

po elotro/m.ifinót i-
co

Amostra de mão,
7,r> cm, om onba
lagem plástica

>0 mais a
Interpretação

Tefrocrono
logla

Ccnozôlco ao
Paleozôico

Tefro caracteris
ticas ~ Cinzas vulcânicas Dependendo de técnicas utilizadas

FONTE: Referência [68J



TABELA 4 - CRITÉRIOS PARA A IDENTIFICAÇÃO DE UMA FALHA ATIVA

CRITÉRIO
GERAL

GEOLÓGICO

HISTÓRICO

SISMOLOGICO

CRITÉRIO ESPECIFICO

Indicação de feições geomorfolõgicas recentes como: escarpa de falha, face

cetas triangulares, rios deslocados, depressões alinhadas, vales de falha,

cristas alinhadas, selas; ou feições do terreno como: fissuras abertas, sul

cos, rios rejuvenecidos, dobramento de depósitos recentes, barreiras de

água em aluviões recentes, falhas em "echelon" em aluviões.

Usualmente uma combinação destes aspectos é produzida pelo movimento de fa

lha na superfície. Aspectos erosivos não são indicativos de falhas ativas,

apesar de poderem estar associados.

Deslocamentos de depósitos Quaternários por falhamento indicam seguramente

uma falha ativa.

Relatos históricos, diários pessoais, livros que descrevem dados sobre ter

remotos passados, falhamentos em superfície, deslizamentos, fissuração ou

outros fenômenos que possam estar associados com terremotos. Para grandes

terremotos,a qualidade de informação é abundante. Em relatórios mais recen

tes, podem estar disponíveis medidas geodéticas.

Terremotos de alta magnitude ou microterremotos, quando localizados instru

mentalmente, podem indicar uma falha ativa. A ausência de terremotos conhe

cidos não deve ser usada como critério de que uma falha é inativa.

Fonte: ABGE - Simpósio sobre Sismicidade Natural e Induzida - SP, 09/79 [68].



TABELA 5 - INFORMAÇÕES QUE DEVEM SER INCLUÍDAS NA DESCRIÇÃO DAS UNIDADES ESTRATIGRAFICAS DE SOLO E ROCHA

LITOLOCIA
Composição
usando ternos semelhantes at areia, cascalho, turfa, calei
rio, folheio, granito, gnaisse

Origem

Solos:
usando ternos semelhantes at aluvlão, loess, till, lacus,
tre, coluvlão

Bocha:
usando temos semelhantes at calcário, folheio, arenito,
granlto, gnaisse

Mlneralogla

somente se Influenciar no comportamento de engenharia

COR

Solo:

deve-se usar a Escala de Cor dos Solos de Munsell

Rocha:

deve-se usar a Escala de Cor das Rochas GSA (Geological
Society of America)

TEXTURA

Solo:

deve-sc usar o Sistema Unificado de Classificação dos So
los

Rocha:
deve-sc usar sistemas padrões o definir através do relato
rios ou gráficos

FEIÇÕES ESTRUTURAIS
Acamamento e Disjunção
deve-se usar uma classificação de acordo com Deere (1963)

Disjunção
multo estreita
estreita

moderadamente es
treita ~
larga
muito larga

30 cm a 1 m
1 m a 3 m
> 3 m

Acamamento
multo delgada
delgada

média

espessa

muito espessa

Foliação

Estratificação

Falhas

Configuração Estrutural

IDADE GEOLÓGICA

se local édefinido, são empregadas técnicas de datação,
elas deverão ser descritas por completo; incluir seus
resultados em relatórios apropriados

QUALIDADE

SOIOÍ

deverão ser descritos em termos dos valores do SPT

Rocha:

deverão ser descritas cm termos da dureza, do intempe
rismo e do grau do alteração; quando aoropriado, deve
rão 3ur preparado» outros O.ulos, tais cornos recuperação
de atrostras e RQD ("Rock Quality Designation").

FONTE: Referência (19]



TABELA 6 - ESPAÇAMENTO E PROFUNDIDADE DE EXPLORAÇÕES SUBSUPERFICIAIS PARA FUNDAÇÕES RELATIVAS A
SEGURANÇA [1]

TIPO DE
ESTRUTURA ESPAÇAMENTO DE PERFURAÇÕES (2.1 OU SONDAGENS PROFUNDIDADE MÍNIMA DE PERFURAÇÃO

GERAI.

ESTRUTURAS IN
CLUIXDO PARE
DES OS RETEN
C&O (MURO DÊ
APRI.MO) E SA3
RAGESS DE CON
CRETO ~

BARRAGENS DE
7SRRA. DIQUES,
BARRACESS CON

Nos casos favoráveis, de condições geológicas uniformes,
onde a continuidade dos estratos subsuperficiais é iden
tlfiçada, o espaçamento recomendado ê como o .indicado pã
ra cada tipo de estrutura que figura nesta tabela. No mT
nimo uma sondagem deve ser feita no local de todas as es
truturas relacionadas com a segurança. Onde estão prê
sentes situações variáveis, o espaçamento deve ser menor,
como necessário, para se obter um quadro claro das pro
priedades do solo e rocha o de sua variabilidade. Onde
possam ocorrer cavidades ou outras descontinuidades de
significado para a engenharia, o trabalho exploratório
normalmente deve ser suplementado'por perfurações ou
sondagens com um espaçamento menor,com o objetivo de de
tectar tais feições. ~

E ATE3P.CS

Perfurações Principais: pelo menos una perfuração debai.
xo de toda estrutura relacionada com a segurança. Para
as estruturas mais pesadas, tais como os edifícios auxjL
llares e de contenção, pelo menos uma perfuração por 80Õ"
n* (aproximadamente 30 metros de espaçamento). Além dis
so, deve-se realizar um número de perfurações ao longo
da periferia, nos cantos e em outros pontos selecionados.
Uma perfuração por cada 30 metros lineares para estrutu
ras essencialmente lineares [3]. ~

Perfurações Principais: uma por 30 metros lineares ao lon
ço do eixo da estrutura c em locais críticos porpendicü
lares ao eixo, para se estabelecer seções geológicas com
análise das condições das águas subterrâneas.

A profundidade de perfuração deve ser determinada com
base no tipo de estrutura e nas condições geológicas
Todas as sondagens devem se estender a uma profundidade
suficiente para definir a geologia do local e para anos
trar todos os materiais atravessados durante a pc?
furacão, que podem consolidar-se após a construção, que
podem ser instáveis sob carreganento de terremotos, ou"
definir qual propriedade física afetaria o ccr.porta~t»n
to ou estabilidade da fundação. Onde a camada de solo
for muito espessa, a profundidade máxima requerida para
os propósitos de engenharia, indicada por d - , po;!e
ser tomada como a profundidade cara a qual a 'variação
na tensão vertical,durante e após a construção, para o
carregamento combinado de fundação é menor que 10* da
tensão de sobrecarga efetiva do local. Pode ser nocess£
rio incluir no programa de investigações alguras períjl
rações para estabolocur o modelo do solo para os estudo?
de interação solo-estrutura. Estas perfurações podem ser
requeridas para penetrar a profundidades maiores do que
aquelas exigidas para propósitos gerais de engenharia .
As perfurações devem ter profundidade suficiente para d«s
finir e avaliar o potencial dos problemas de instabilT
dade do subsolo local. Geralmente, todas as perfurações
devem se estender a pelo menos 9 metros abaixo da parte
mais baixa da fundação. Se for encontrada rocha cornpa
tente em profundidades menores do que aquela, as perfü
rações devem penetrar uma profundidade maior, onde de?
continuidade^ e zonas de fraqueza ou alteração possarã
afetar as fundações e deverão penetrar pelo senos 6 na
tros em rocha sã.- Para argila xistosa (folhelho) into*
perizada ou roci a alterada, as profundidades de investi
gação devem ser as mesmas empregadas em solo. ~

Pelo menos um quarto das perfurações principais e um
mínimo de uma perfuração por estrutura deve penetrar em
rocha sã ou a uma profundidade equivalente ao
dmáx.- Outras perfurações devem penetrar a un-.a proíundi^
dade abaixo do nível da fundação, igual a -largura da e}F
trutura ou a uma profundidade igual a da fundação toma*
da em relação a superfície original do terreno, adota-
-se a maior profundidade.

Perfurações Principais! uma por 60 metros lineares con
d ... Outras perfurações poden penetrar todo o estrato
0 qual afetaria o doaoirponíio das fundações. Para as cs
truturas que retêm áçjua, deve-se penetrar a uma profurT
didnde suficiente para definir todo o anulforo e zonas
de infiltração que uor.r.am afetar o '?fu-v.pon':io das os
1 ru tu IMP.

continua . . .
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CORTES (4]
CANAIS

CAKJUXSAÇX0

TOSEIS

RESERVATÓRIOS,
KEPRESAXENTOS

Perfurações Principais» uma por 60 metros lineares ao
longo do alinhamento da estrutura e de locais críticos
perpendiculares a esta direção, para se estabelecerem se
ções geológicas com análise das acuas subterrâneas [3].

Perfurações Principaisi esta pode variar dependendo se
as condições locais são bem entendidas a partir de ou
trás informações do local. Para condições variáveis, uma
por cada 30 metros lineares,por canalização enterrada, e
pelo menos uma perfuração por cada base de operação da
canalização situada acima da superfície do terreno [5].

Perfurações Principais: vma por cada 30 metros lineares
(3], podendo variar para ;úneis em rocha, depo^endo das
características e do tipo de rocha e do planejamento dos
poços exploratórios ou de acesso.

Perfurações Principais: além das perfurações nos locais
de barragens e diques, deve-se usar um número de perfura
còes para Investigar as condições geológicas da base dõ
reservatório. 0 número e o espaçamento das perfurações
deve variar, ocorrendo uma maior concentração próximo às
estruturas de controle e indo diminuindo a medida que se
afasta dessas estruturas.

Perfurações Principais: uma por cada 60 metros lineares
penetrando em rocha sã ou em solo com d . . Outras a
una profundidade abaixo do nível inferior da base de e£
cavacão igual a profundidade de corte ou abaixo da zona
potencial de ruptura mais baixa do talude [3]. As per
furacões devem penetrar nos estratos inferiores nos
quais a água subterrânea pode influenciar na e»tabilida_
de da obra de terra 12]. ~

Perfurações Principais: para canalização enterrada, urr.a
por cada três, deve penetrar em rocha sã ou a uma pro
fundidade igual ao d - . Outras perfurações devem pcr.£
trar a uma profundide'ao'dc 5 vezes o diâmetro da canalT
zação, abaixo do nível inferior da mesma. Para canaliza
cão acima da superfície do terreno, as profundidades
das perfurações são como aquelas para estruturas de
fundação (3, S].

Perfurações Principais: uma por cada 30 metros lineares
deve penetrar em rocha sã ou a uma profundidade que equjL
vale ao d - . outras perfurações devem ir a uma prõ
fundidade Se'5 vezes o diâmetro do túnel abaixo do nT
vel inferior do mesmo (4, 5]. ~

Perfurações Principais: pelo menos um quarto das perfu
rações deve penetrar na porção da zona de saturação quê
pode influenciar nas condições de infiltração ou de cs;
tabilidade. Outras perfurações devem penetrar a uma prõ
fundidade de 8 metros abaixo do nível do leito do reser*
vatório (5J.

Observações:

[1] Co=o determinado pelas localizações finais das instalações e estruturas relacionadas com a segurança.
(2] Znelui 'poços ou outras escavações acessíveis que atinjam a profundida?* solicitada.
•(3] Além disso, sondagens ou perfurações suplementares que são dependentes do projeto ou que são necessárias para definir anoma

lias, condições criticas, etc.. ~*
(4] Inclui cortes temporários que podem afetar .a segurança do local.
15] Sondagens ou perfurações suplementares necessárias para definir anomalias.

FONTE: "Regulatory Guide 1.132 - Site Investigations for Foundations of Nuclear Power Plant; Revision 1 - March 1979.
U.S. NUCLEAR REGULATOR'.' COMMISSION" (24].
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FONTE : Rtftrtncio [40]



TABELA 8 - PARÂMETROS GEOMECÂNICOS PARA A DESCRIÇÃO DE SONDAGENS
ROTATIVAS

«9 DE FRATURAS
POR RETRO

ri
F2
F3
F4
FS
F6

SI
2 a S
6 a 10
11 a 20
> 20

PFAGMEKTADO

TESTEMUNHOS

1 •
0,20-0,50
0,10-0,20
0.10-0.OS

<0,0S
FRAGMENTOS

1KDICE DE QUALIDADE DA ROCHA - *RQO"

PORCENTAGEM

Kl
R2
R3

R4

RS

100-91
90-76
75-S1

50-26

25-0

QUALIDADE

EXCELENTE
BOA
REGULAR

POBRE

«U1TO POBRE

OBSERVAÇÕES

1)COSSIDERA-S£ SOMEVTE TEST-
RS OU RAD. SUPERIOR OU
IGUAL A 10 C».

TIPOS DE SUPERFÍCIE E PREENCHIMENTO DAS FRATURAS

SUPERFÍCIE

SI

S2

S3

TRAVADAS

ia=£GULA
RES

US AS EyOU
ESTS1AOAS

ÁSPERAS AO TATO AS PEÇAS DO TE5
TEXUKHC QUANDO JUSTAPOSTAS APRE
SENTAM TRAVAMENTO

OXIDADAS E ÁSPERAS AO TATO. PO
RES REGULARIZADAS POR PROCESSO
DE ALTERAÇÃO {OXIDAÇAO),PAREDES
DE FRATURAS PREENCHIDAS

TRAVADAS EH APENAS UMA OU EM
NENHUMA DIREÇÃO, SEDOSAS AO TATO

PREENCHIMENTO

PI

P2

P3

P4

PREENCHIMENTO PÉTREO DE RESISTÊNCIA ICUAL
OU áUPEKIOR Ã DA ROCHA

PREENCHIMENTO COM MATERIAL ESSENCIALMENTE
GRANULAR

PREENCHIMENTO COM MATERIAL MIXTO GrAN'ULAR
E ARGILOSO

PREENCHIMENTO POR MATERIAL ESSENCIALMENTE
ARGILOSO

H

SH

I

sv

HORIZONTAL

SPJ3- HORIZONTAL

INCLINADA

SUB-VERTICAL

OUESFAÇaO DAS DISCU&TX'-XIQADKS

DESCONTINUIDADES HORIZONTAIS

MERGULHO DE 0 o a 20°

MERGULHO DE 20° a 70°

MERGULHO DE 70° a 90°

C0ER&SCXA

Cl

C2

C3

C4

COERENTE

MEDIANAMENTE COERENTE

POUCO COERENTE

INCOERENTE

QUEBRA COM DIFICULDADE AO GOLPE DE HARTÉLO, PRODUZINDO POUCOS
FRAGMENTOS DE BORDOS CORTANTES, SUPERFÍCIE DIFICILMENTE RISCA
VEL COM AÇO,SOMENTE ESCAVAVEL A FOGO

QUEBRA FACILMENTE AO GOLPE DE MARTELO, PRODUZINDO VARIC5 FRAG
MENTOS DE BORDOS QUEBRADIÇOS POR PRESSÃO DOS DEDOS, SU?r?.?lCIE
RISCAVEL COM AÇO, DEIXANDO SULCOS LEVES, ESCAVAVEL A FCSO

QUEBRA COM MUITA FACILIDADE AO GOLPE DE MARTELO lESrARELA^
PRODUZINDO MUITOS FRAGMENTOS OUEPODEM SER PARTIDOS MAN.ALMEN
TE. SUPERFÍCIE FACILMENTE RISCÍ.VEL COM AÇO, SULCOS PRCrUNDOS
ESCARIFICAVEIS

QUEBRA FACILMENTE COM PRESSÃO DOS DEDOS/ DESAGREGANDO-SE . PODE
SER CORTADO COM AÇO. FRIAVEL E ESCAVAVEL COM LAMINA

ALTERAÇÃO

RS

RAD

RAN

SX

sK

POUCO ALTERAD.,

MEDIANAMENTE ALTERADA

ROCHA MUITO ALTERADA

SOLO DE ALTERAÇÃO DE
ROCHA

COSD. HIDRÁULICA
NI
N2
N3
H4

<0,1
0,1 a 1,0 C/mmlnxfcg/ca»»
1,0 a 10,0 il/*minouj/a*n
>10,0 (1/mxmlnxkg/cm1)

PROPRIAMENTE DITA, NAO APRESENTA VESTlCIOS DE TER SOFRIDO AL
TERAÇAO FlSICA E QUlMICA DCS MINERAIS PRI't\RIOS. QUANDO POUCO
FRATURADA SO PODE SER ESCAVADA A FOCO

OU QUASE SA - Ar3ESENTA SINAIS DE ALTERAÇÕES IN'CIPIF.NT-IS DOS
MINERAIS EM GERAL E LIGEIRAMENTE DESCOLORIDA.APRESENTA PRATI
CAMENTE AS MESMAS PROPRIEDADES FÍSICAS E OUtMICAS DA ROCHA S«

APRESENTA-SE COM OS MINERAIS MEDIANAMENTE ALTERADOS E SASTAS'
TE DESCOLORIDA E SUAS PROPRIEDAPPS FÍSICAS E MEC.'NICAS SAO
INFERIORES Ks DA RCC1IA POUCO ALTERADA, SENDO UMA KOCHA FASTAX
TE RESISTENTE, OUEBRANDO-SE COM RELATIVA DIFICULDADE $03 AÇAC
DO MARTELO E, QUANDO POUCO FRATURADA, SÓ PODE SER ESCAVADA A
FOCO

APRESENTA-SE COM OS MINERAIS MUITO ALTERADOS,AS VEZES TlLVERl'
LENTOS ü FRIAVEIS, SUAS PROPRIEDAPES FÍSICAS E MECÂNICAS SAÕ
ACENTUAr,AHENTE INFERIORES AS DA ROCHA MEDIANAMENTE ALTERADA
OUEDRA-SE FACILMENTE COM AS MÃOS F. Ê ESCAVAVEL A PICARETA

OU ROCHA DECOMPOSTA, OU ROCHA EXTREMAMENTE ALTERADA. SOLO EM
QUE SE MANTÉM AINDA AS ESTRUTURAS DA ROCHA ORIGINAL ESCAVAVEL
A ENXADAO
OBSERVAÇÕESf
M A » pressões de Ensaio deverão ser corrigidas cm função de

nível d'água dos furos • de ensaios de perda de caro* da»
tubulações;

2) Pcve ser deixado claro se foi ou nâo considerada a perd.t
de cargo.



TABELA 9 - AMOSTRAGEM DE SOLO E ROCHA

XSTODO TÉCNICA OBJETIVO REFERÊNCIAS

AMOSTRAGEM A TRAOO

SONDAGEM A CÁLICE
I-CAIYX")

AMOSTRADOR DSNISON

AXOSTRADOR OS PIST*O FIXO

AMOSTRADO* D£ PISTAO LtVKB

AMOSTRADOR POR GRAVIDADE

REGISTRO DE CORTE MANUAL
OU

AXOSTRA CILÍNDRICA

AMOSTRADOR DS PISTXO RI
DRAULICO (OSTCRBERG) ""

AMOSTRADOR DE CRAVAÇAO
LIVRE

A aoada a trade», usada para avançar o furo,
é retirada de dentro do furo em intervalos
para recolher amostras de solo

Sondagem avançada através de barrilete rota
tivo simples,a qual corta por trituramentõ^
por meio de vim mecanismo de alimentação
grelhado.de aço fundido.com circulação de
água. Os materiais grosseiros cortados são
depositados em uma taça (copo) anular ou cá
lice, acima do barrilete ~

/ perfuração é avançada e alargada pela son
da (coroa), enquanto a amostra i retirada ei
barrilete interno não rotativo,através de
núcleo aparador. O material cortado é remo
vido pela circulação do fluido de circulação

Tubo de parede fina é jmpurrado para dentro
do solo,com pistão fixado em contato com o
topo da amostra(durante a cravação

Tubo de parede fina é empurrado para dentro
do solo. O plstâo é colocado sobre o topo
da amostra de solo durante a cravação

Um tubo aberto ligado a um peso i dirigido
pára dentro do solo por gravidade;apôs que
da livre

A amostra ê retirada manualmente a partir
de solos expostos em escavação

Um tubo de parede fina õ empurrado para den
tro do solo por pressão hidráulica.Opistãõ
ê fixado em contato com o topo da amostra,
durante a cravação no terroso

Um tubo aberto de parede fina c empurrado pa
ra dentro do solo ~

-Para obter amostras do solo

-Para obtenção de testemunhos
de grande diâmetro e executar
furos de sondaqem acessíveis
em rocha

-Obtenção de amostras indefor
madas em solos coesivos ri
jos a duros e rochas moles ~

-Para obter amostras indefor
madas em solos coesivos, sil
tes, areias, abaixo ou acima
do nível freitico

-Para obter amostras indefor
madas em solos coesivos rT
gidos, amostras representatT
vas em solos coesivos de con
sistência mole a média • sõ
los slltosos "*

-Amostras representativas de
pouca profundidade em sedi
mantos marinhos não consoll
dados ~*

-Para obtenção de amostras In
deformadas de alta qufclidadê
em solos coesivos, solos não
coesivos e rochas moles

-Para obtenção do amostras In
deformadas em solos cocaivos,
siltes e areias, acima ou
abaixo Co lençol frei tico

-Para obtenção do amostras In
üc formation em no los vocuLvoã

Amostras representa
do solon cocaivos de

consistência mole a media e
nil te:;

-ASTV Dl 452-65

-Kvorsley, 1949
pp. 156-157

-Tersaghi e Peck,
1968, pp.312-313;
U.S.Bureau of
Reclamation, 1960,
pp. 355-361.

-AS7M D1587-67;
U.S.Army, 1972,
Cap. 3; Hvorslcv,
1949, pp. 128-130;
U.S.Bureau of
Reclamation, 1960,
pp. 349-379.

-ASTM D1587-67;
U.S.Army, 1972,
Cap. 3i Hvorslev,
1949, p. 131

-Noorany, 1972
pp. 3-41

•U.S.Bureau of
Reclamation, 1960,
pp. 346-349;
Terzaghi e Peck,
1968, pp.312-314

-AST1 D1587-67»
Ostorbcrg, 1952,
pp. 77-78;U.S.Army,
1972, Cap. 3

-ASTM D1587-67»
Hvorslev, 1949, pp.
133; U.S.Bureau of
Reclamation, 1960,
pp.-361-367

continua ...
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AMOSTRAGEM INTEGRAL
ORIENTADA

AMOSTRADOR PITCHER

SONDAGEM ROTATIVA CON
BARRILETE

AKOSTRAOOR DE SOIO A
PERCUSSÃO

AXOSTRADOR VIBRATÓRIO
SUBMERSlVEZ.

AXOSTRADOR INDEFORXADO
CONTINUO SUECO

AHCSTRADOR OE PISTAO
SUB-AQUATICO

BARR1Z.ETE DE TUBO INTERNO
RSTRATIL

Um bastão reforçado (varão) é inserido den
tro de um furo de pvqueno diâmetro, obten
do-se uir.a amostra com testemunho anular ~

Um tubo de parede fina é cravado para den
tro do solo,enquanto a boca exterior alarga
o furo de sondagem. O material- cortado ê re
movido por circulação de fluido ~

O furo ê avançado por brpca (coroa) rota ti.
v«i enquanto a amostra é retirada dentro dõ
barrilete ou dentro de um tubo interno esta
cionário. O material cortado é removido por
circulação do fluido de circulação

Um tubo de barrilete partido (bi-partido) é
introduzido no solo através de golpes de pe
so de cravação. A amostra é feita conjunta
mente com o S.P.T., para determinar indicel
de resistência do terreno

Um tubo è dirigido para dentro do solo por
ura vibrador

Um tubo amostrador ê cravado para dentro do
solo enquanto fitas de aço inoxidável, de
senrolando-se a partir da bobina, envolvei
a amostra. Um pistão, fixado por corrente
da superfície, mantém contato com o topo da
amostra

Um tubo base fixado a um peso ê cravado no
solo por gravidade,de altura pré-estabeleci
da de queda livre. O pistão suportado por
cabo permanece em-contato com a superfície
do solo durante a cravacão

O barrilete é introduzido na coluna de per
furacão e assentado no centro da coroa espe
ciai. Apôs cortar o testemunho, o barrilete,
ê retirado por um cabo por dentro da coluna
de perfuração

-Para obter amostras de teste
munho em rocha,con a preserva
cio das juntas e outras zõ
nas' de fraqueza, e orient?
cão do testemunho ~

-Para obter amostras indefor
modas em solos cocslvos, mõ
les e duros. Amostra» represen
tativas de colos coesivos dê
consistência mole a média,
e siltes

-Para obter amostras (testemu
nho) em rocM sã e solos du
ros com barrilete simples 7
Amostras em rochas fracas ou
alteradas podem ser obtidas
com barrilete duplo ou tr,i
pio ~"

-Para obter amostras ropresen
tativas de solos que não sé
jón solos granulares grosseT
ros ' ""

-Amostrai representativas con
tinuas de 6 m de comprimento
em sedimentos marinhos não
consolidados

-Para obter amostras indefor
madas contínuas de 20 m dê
comprimento cm argilas multo
moles a moles

-Amostras representativas de
sedimentos marinhos não con
solidados ~

-Para obter amostras em ro
chás sã»csolos duros. Não 5
preciso retirar a coluna de
perfuração npós o corte da
amostra

•Rocha, 1973, pp.
77-82

•Terzaghi e ?ec'<,
I960, pp.310-312

-ASTM 02133-70

-ASTM D1586.67

-Tlrey, 1972 -
pp. 42-54

-Terzaghi e Peek,
1968, pp. 308-310

-Noorany, 1972,
pp. 3-41) McCoy,
1972, pp. 90-10S

-llvorsley, 1949,
pp. 349-352

FONTE: Referência [19J.



TABELA 10 - MÉTODOS PARA A DETERMINAÇÃO DE TENSÕES EM MACIÇOS ROCHOSOS

NATU
REZA

MÉTODO
DE

MEDIDA

PRV.ZCÍPtÒ
DE

MEDIDA
INSTRUMENTO

LOCAL DE
UTILIZAÇÃO

AUTOR OU
FABRICANTE

Resistência
Elétrica

r
g
e
n
s

T
e
n
s
õ

A
l
i
v
i
o
 
d
e
 T
e
n
s
õ
e
s

Strain-Gagcs colados (M)
Strain-Gagcs colados (M)
Strain-Gages colados IM)
Strain-Gages colados (K)
Borehole Gage (M)
Diametral deformation(K)
Strain tensor Gage (M)
Rigid brassplug (D)
Rigid inclusion Gage (D)

Indução
L.V.D.T. (M)
(Linear Variable Diffe
rential transformer) ~"

Magnctostri
ção

Borehole Deformation
Gauge (M)

Fotoelasti
cidade

Drilhole pre-
-stressmeter

Acústico Borehole deformation
Gauge (M)

Mecânico Novable Strain meter (M)

Fundo do furo
Fundo do furo
Parede do furo
Superfície
Ao longo do furo
Ao longo do furo
Ao longo do furo
.'o longo do furo
Ao longo do furo

M.Borecki, A.Kidybinski
E.R.Leeman
E.R.Leeman,D.J.Hayes
LNEC
K. Suzuki
L.Obert, R.H.Merril.etc.
LNEC
A.A.Wilson, N.B.Hobbs.etc
E .L .J .Pot t s , W.Toalim

Ao longo do furo Z.R.Leeman

Ao longo do furo N.Hast

Ao longo do furo N.B.Hobbs, D.A.Clarke

Ao longo do furo Maihak

Superfície LNEC

çã
o

õe
n
s
a
ç

e
n
s
õ
e Pressão Biaxial compensation - gage

Pressão
Uniaxial

Ao longo do furo
(perto da superfície) M.Borecki, A.Kidybinski

Macacos pianos Na superfície G.Cberti, A.Maver,
J.Bemed, P.Habib,
R.Karchand, etc.
ume

O
u
t
r
o
s

Propagação de
velocidade de
vibrações

Ao longo do furo
e na superfície

M.E.Tincelin,
M.Uhlmann

Radioativida
de Ao longo de furos M.Borecki, J.Bujok

Fraturamento Testemunhos de
sondagem Hast, I.^eman, Jacgnr

M
e
d
i
d
a
 d
e

T
e
n
s
õ
e
s

Resistência
elétrica Stressmeter Entre a rocha e

a estrutura R.Carlson (terrane'trica)

Pressão
uniaxial Pressure Cell Entre a rocha e

a estrutura Clotze (Interfels)

Em principio, todos os instrumentos "duros"usados no método de alívio de.tensões

i Resistência
elétrica

n
Mecânico

Multiple position boreho
lc extensometer ~

Multiple point extenso
meter

Ao longo do furo

Ao longo do furo

Terrametrics

Terrametrics,
Interfeis

Em principio, todos os instrumentos "toles"usados no método de alivio de tensões

(M) > Mole

(D) • Duro

FONTE: Referência [53].



TABj&LA 11 - - f i N 5 A J . U d "XH S i X U " CM StK-'UU X, JKVA.J1A

XSTODO TÉCNICA OBJETIVO REFERENCIA

TESTE COM >yvCACO EM FURO
DE SONUA'JL.-t U'EHFUKACAO)

TESTE OE CISALHAMENTO
DIRETO

PEKSTRCXETRO OE CRAVAÇAO
ORIENTADA

-VANE TEST" - CISALHAMENTO
"NO CA»?O

PSSETRGHETRO TIPO HOLANDÊS

ENSAIO DE BOMBEAMENTO

SNSAIO OE PERDA D'AGUA

ENSAIO OS INFILTRAÇÃO

ENSAIO OE CARGA OE PLACA

-Ura carregamento c aplicado ã parede da per
furacão por dois macacos diametralmente opaiã
tos. As deformações e pressões são registrai
das

-Um bloco de rocha "in situ" é isolado para
permitir um cisalhamento ao longo de uma su
perficle previamente selecionada. Carrega
nentosnormal e cisalhante (inclinado) sãõ
aplicados por macacos. Cargas c deslocai»'-"!
tos são registrados

-U» cone âe aço gastâvel (consumivel) ê crava_
do no solo por pancada de peso em queda. O
número de pancadas v,ersus a penetração ê re
gistrado

-Una palheta de quatro lâminas é empurrada pa
ra dentro do solo indefornado e sendo girada
para causar o colapso por cisalhamento da
superfície cilíndrica. A resistência ã tor
cão versus a deflecção angular é registrada

-Um cone de aço é cravado no solo e seguido
por avanço subseqüente da ponta de fricção .
A resistência ê medida era ambas as fases de
avanço

-A «qua ê bombeada para dentro ou para fora
de una perfuração. Poços de observação podem
ser usados

-A água ê bombeada para dentro de uma perfura
cio abaixo do obturador. As pressões de bom
beairsento e as taxas de fluxo são registradas

-Medida da taxa de infiltração numa escavação
ou perfuração usando carga constante ou car_
ga variável

-Uma "almofada" de apoio sobro a superfície
de solo ou rocha ê cstaticamente carregada
por meio de macaco hidráulico. A deflecção
versus carregamento é registrada

-Determinação do módulo de
elastlcid.K'o cio rochas "in
situ". Possui a capacidade
de se aolicar naior pressão
do que os dilatõmctros

-Medida da resistência ao ei
salhamento de rochas "in situ"

-Detecção da variação grossei
ra na consistência ou compS
cidade relativa. Pode ser
usado em alguns tipos de solo

-Medidas "in situ" da resis
têr.cia ao cisalhanento esta
tico não drenado e a sensitl
vidade de argilas ~

-Detecção da variação na con
sistência ou no grau de com
pacidade em argilas ou areias.
Usado para estírar a resis_
tência ao cisalhamento esta
tico não drenado de argilasT
Usado com correlações empírj^
cas para obter a compresslbi
lidade estática de areias ~

-Estimativa da permeabilidade
"in situ"

-Estimativa da permeabilidade
"ir. situ" em maciços rocho
sos ~*

-Para estinar permeabilic -*e

-Estimativa do módulo de de
formabilidade, capacidade de
carga e recalque c. curto pra
zo. Podem ser usados na sü
perficio arredondada, em es
cavaçõos, túneis, ou em perfü
rações ~

•Goodman, Win e
Hvuzc , 196B,
pp. 523-555

-Dodds, 1970, op.
618-628

•Peck, Hanron, e
Thornburn, 1974,
pp. 322, 324

-ASTM D2573-72

•Schmertnann, 1970,
pp. 71-77

-Cedergren, 1967,
pp. 47-78

-Scfarlm, 1968,
pp. 90-92

-Cedergren, 1967,
pp. 79-80

-ASTM Dl 194-72,
Stagg, 1968,
pp. 126-138

cor.tinua ...
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ENSAIO COM DIIATROMETRO

ENSAIO DC TONEI. DE PRES
SAO

ENSAIO COM MAÇADO RADIAL

ENSAIO DE PENETRAÇÃO PA
DRONIZADO (SPT) ~

Pressão radial uniforme ê aplicada hidráu
llcamente sobre um comprimento de perfura
cão de várias vezes o diâmetro do furo. V?
riação no diâmetro versus pressão aplicada
ê registrada

Pressão hidráulica é aplicada a um comprl
mento selado (vedado) de um túnel circular
e as deformações diametrais são medidas

Pressão radial é aplicada a um determinado
comprimento de túrttel circular por maçado de
superfície plana. As deformações diametrais
são medidas

Um amostrador de solo a percussão é intro
duzido no solo através de golpes de um peso
de cravação. o n9 de golpes para cada 15 cm
de penetração é registrado

-Estimativa da resistência ao
clsalhanento e compressibi
lidade dos solos; e estima*
tiva do módulo de deformabT
lidade das rochas

-Determinação das constantes
elásticas do maciço rochoso
"in situ"

-Determinação das constantes
elásticas do maciço rochoso
"in situ"

-0 nv de golpes ê usado como
um índice de consistência ou
compacidade do solo. Pode
ser usado com correlações cn
píricas corto um índice das
propriedades do solo

-Calhoun, 1969,
pp. 71-74,
Stagg, 1968,
pp. 14L144

-Stagg, 1968,
pp. 138-141

-Wallace, Slebir
c Anderson, 1968
pp. 630-660;
Misterek, 1970,
pp- 27-38

-ASTM D1586-67.

FONTE: Referência [19].



TABELA 12 - LEVANTANJBNTOS nn

MSTOOO TÉCNICAS E.MEDIDAS OBJETIVO DO LEVANTAMENTO REFERÊNCIAS

PERFXLAGEM ACOSTZCA

CfctARA EH FURO DE SONDAGEM
«OU TV)

CALIBRE

LEVANTAMENTO OZltECZONAL

SONDAGEM ELÉTRICA

SONDAGEM NUCLEAR

SÍSMICA DE -CROSSHOLE'

MEDIDA DA VELOCIDADE SONORA

-O tempo de viagem da onda acústica entre o
transmissor e o receptor é usado para calcu
lar a velocidade de propagação na formação T

-Fotografia das paredes do furo de sondagem ,
com bússula orientada

-Diâmetro do furo com 3, 4 ou 6 braços mecâ
nicos . ""

-Registro da orientação e inclinação do furo.
Inclinõmetro tipo magnético ou ferramenta cU
recional tipo giroscõpio ™"

-A resistividade das camadas de subsuperficie
ê medida por eletrodos em várias configura
ções. ~
Tipos:.Mono eletrodo

.Normal (4 eletrodos)

.Indução

.Eletrodo guardado
Curva SP (Potencial espontâneo) é nor
malmente realizada simultaneamente

-Raio Gama: emissão natural de raio gama pela
formaçãb

-Nêutron : Índice de hidrogênio pela detecção
do raio gama secundário de alta
energia ou neutrons em desacelera
ção (normalmente usa-se fonte de
Pu-Bc).

-O sinal sísmico ô transmitido de uma fonte
de energia de um furo para geofones situados
num segundo furo e o tempo de trânsito é
registrado

-Ondas sonoras são transmitidas através do cor
po amostrado ~

-Determinação das velocidades
de propagação das ondas de
compressão e de cisalhnrcento,
porosidade, litologia, pro
priedades elásticas"in situ"
quando combinadas con a den
s idade ~*

-Observação das condições do
furo, fraturas, juntas e ca
madas ~

-Detecção de desmoronamento ,
cavidades, velo de argila ,
fraturas

-Orientação do furo; normalmert
te andando em conjunto com ã*

. sísmica de "crosshole"

-Identificação e estimativa do
grau de saturação e de hidro
carbono na formação, litolõ
gia, correlação de camadas ~*

-Determinação dn litologia ,
correlação de camadas

-Determinação do teor de umi
dade, porosidade, litologiaT
correlação de camadas

-Determinação direta das velo
cidades de propagação das on
das de compressão c de cisa
lhamento da fornação geolô
gica ~

-Medidas das velocidades de
propagação das ondas de com
pressão c de cisalhamentõ
no campo, para correlacionar
com as investigações da sls_
mico do "crosEhele"

Geyer e Myung, 1971,
pp. 71-107

Lundgren, et «lli,
1970, pp. 56-61

Pirson, 1963

Pir«on, 1963

Pirson, 1963

Pirson, 1963

Ballard e McLean,
1975, pp. 121-150

Myung e Helander,
1972, pp. 3-5

continua . . .
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•TEIEVIEWER"

TEMPERATURA

LEVANTAMENTO DA VELOCIDADE
SÍSMICA POR -UPHOLE" S
•DOMNHOI.E-

-Exame do furo com transdutor rotativo e medi
dor magnético (magnetometro) de janela. Õ
sinal acústico refletido pela parede do furo
ê função das condições da superfície do furo.
O medidor magnético (magnetometro) ê usado
para orientar os dados.

-A temperatura de um fluido no furo de sonda
gera ê medida per um teemistor ~

-O sinal sísmico é gerado por golpe de marte
Io ou carga explosiva e é transmitido em ou
tra direção entre o furo e a superfície dõ
terreno perto da boca do furo; o tempo de
trânsito é registrado

-Detecção de fraturas, com
orientação e ângulo da fra
tura ""

-Detecção de entrada de gás ,
movimento de água, medida
do gradiente geotérmico

-Determinação das velocidades
de propagação das ondas de
compressão vertical e de c^
salhamento das camadas em
profundidades selecionadas
para ensaio

Zemanek, 1968

Pirson, 1963

Keisser, 1961, pp.
533-543; Bollard e
McLean, 197S, pp.
121-150

FONTE: R e f e r ê n c i a [ 1 9 ] .



TABELA 13 - LEVANTAMENTOS GEOFlSICOS REALIZADOS NA SUPERFÍCIE DO TERRENO

XSTOOO TÉCNICAS E MEDIDAS OBJETIVO DO LEVANTAMENTO REFERÊNCIAS

PERFILAGE.M ACÚSTICA

RESISTIVIDADE ELÉTRICA

GRAVIDADE

MAGNÉTICO

SlSHICA DE REFLEXÃO

SÍSMICA DE REFRAÇAO

SZSMICA DE SUPERFÍCIE E
ONDAS DE CISALHAMENTO

-Sinal acústico é gerado pela fonte que por
sua vez é carregada ou rebocada por um bote.
O trem de ondas refletidas das interfaces
das canadas do subsolo é recebido pelo trans
autor e registrado . *~

-A energia elétrica ê aplicada através de ele
trodos de corrente e a distribuição da volt?
gem resultante ê medida por um par de eletro
dos de potenciais,
(li MAPEAMENTO POR RESISTIVIDADE
(2) SONDAGEM POR RESISTIVIDADE

•A intensidade do campo gravitacional é mapea
da por gravlmetro de superfície ou aéreo *~

-A Intensidade e direção do campo magnético é
mapeado pelo magnetõraetro de superfície ou
aéreo

-Tempo de propagação da onda de compressão re
fletida de uma canada do subsolo. A energia*
sísmica é produzida pela carga explosiva ou
outra fonte de energia

-Tempo de propagação da onda de compressão re
fratada através de camadas do subsolo. A ener
gia sísmica é produzida pela carga explosiva
ou martelo de impacto. Registrado através de
geofones

-Tempo de propagação das ondas de compressão,
ondas de cisalharaento, ondas Love e ondas
Rayleigh, através de materiais próximos a su.
pcrflcie. Ondas de superfície geradas pela
carga explosiva a baixas profundidades, mar
telo de impacto, ou vibrador de superfície 7
Ondas de cisalhamonto conumente produzidas
polo inpactQ horizontal do uma marreta.
Ondas d<? superfície não registradas con geo
fw-:; ün 3 corr.̂ oriTitc::.

-Configuração, continuidade e
estimativa da espessura das
camadas dos sedimentos do
subsolo

-Localização de águas subter
râncas, topo do embasamentoT
e corpos ou rechas com resis
tividade contrastante; mapeã
mento de estruturas de subsü
perfície rasas podem ser
adaptadas para mapear profun
didades de 200 a 800 pés ~

-Detecçêo de anomalias na dis
tribuição de massa, tais cõ
mo: cavidades, corpos intru
sos, mudanças na litologia de
dobras e falhas

-Detecção de anomalias na dis
tribuição de materiais magne
ticos no subsolo, que podem
refletir mudanças litológi^
cas e nos padrões estrutü
rais ou descontinuidades nas*
camadas de subsuperfície

-Determinação da profundidade
e espessura de unidades de
rochas. Detecção de falhas
ou descontinuidades na estru
tura do subsolo ~"

-Correlação geológica e profun
did ide das camadas do subsõ
Io, avaliação da velocidade*
media da onda de compressão
nos solos e no embasamento ro
choso. Detecção do falhas ou"
descontinuidades nas estrutu
ras de subsuperf ície "~

-Determinação das ondas de fa
se Rayleigh e grupo de velo
cidades. Velocidades das on
das de compressão e de cisa
lhamento

Saucier, 1970, XIV
e 66 páginas

Keller and
Frischknecht, 1966;
Dobrin, 1970, pp.
339-373

Dobrin, 1970, pp.
169-262} Arzi,
197S, pp. 408-425

Dobrin, 1970, pp.
263-338

Dobrin, 1970, pp.
105-108

Ballard e McLean,
1975, pp. 121-150

Ballard e McLean,
1975, pp. 121-150

FONTE: Pcferência [19].



TABELA 1 * - SISTEMA UNIFICADO DE CLASSIFICAÇÃO DE SOLOS

DIVISÕES PRINCIPAIS
StMO
IODB
ano

MGHES TtPICOB
«era» DE moinFicACto MO awo -
MATERIAL MAIOR DO OLE 3 " E FAZBOO (MA ESTIMA
TIVA DO ÍÊSD P/CALCULO » S FBAflOES

INFCRMCOB5 NBCESSARIAE
DO SOU)

OM
PE0RBQUUS6 BBCOWDUMOS, MZSXUMS
DE PEDBBGULHÜS E M Q A B I
nus cm toro ou K3tm rao

DISTRIBÜJÇjto GRMULCMCnOCA EXIBBA, COM OUMt
THWDES axsweatsiEis DE PARTÍCULAS REPRESES
IATIVAS DOS P I f t U W J g

PEORBQUUDS MKLOWXMX3S, MISTURAS
DE PBWBGUUD E AREIA M L GRAMMA
QCH POUCO OU NBHLM TOO

& wmiwcccH
DOKDACU DE FMtrtCORS DE DEIEMINRDO
HECTD 0 0 FAL3* DE

DlX

sraosos, nsiwu
ATO» E S H 3 E

FINOS DE POUCA OU
DE

PLASTICUlAOe I
ABM3P. GRUPO HL>

QC
PEDRBQOLHOS ARGLLO6OS, H S I U W S
PgttBOÜUP. AREIA E ARGHA

FINDS PLASTKDS (VER i f i D X DE
A B A I X O , CT&IPO q j

IDENTIFICAfXO

HO CASO DE SOUS UVCSTWV5)
ACPESCFNTAR INftWWÇOES QLX
O0D, GRAü DE C n n O D K E ,
DICOES DE I K O U E E CMtACTE
loteai.

DNI O K K T t n C D , DBICAF!
APKXDWDAS DE MEIA E PíDF
BCWWCMD. Fonn DOE atítos
S L H M ' t d E E DUREZA DOE Qln

AREIAS BW G«ADWDAS,AREIAS PEDRBGU
LKKAS B.GHAOWCAS, OQM FOUCO OU Nf

MK, GRAOWDAS,AREIAS
LHOSAS M.QWDUMMS. OCM POUOD OU >C
M B FINO ~

DISTRIBUIÇÍO awNULctónua Dama.otM otwn
DftCES a»SIDEMVEIS DE PARTlCUIAS REMSSOOKn

mag, on
Dfsaanvxs

IGNfiNCIA DE PARTÍCULAS DE DETEHMDWDO 1
OU FACIA CE DIÂMETROS WTEBMEDIBaOB

AREIAS SUTOSAS, MISTURAS DE AREIA
E SILIE
ADEUS ARGHC6AS, MSTIRAS DE AREIA
E A R O U

DE POUÇAOD KENHMV PLASTICIDADE
DE IDEM'lfr'ICACfo ABADD.GROTO ML)

(VES

FINOS PLASTICDS CVER MÉTODO DE
ABAUD, OSJPO CL)

EgHPLO: AREIA SILTOM, PED
GRADE 30% DE

LARES, DE DIÂMETRO HfcOMD 1
AREIA m W J l f e E SUB-N«SULA

A FINOS; CEJCfc DE 1
PLASnCDS DE BAIXA RESISTO)
MiWIONAR. B B t O W A C m E 0

«TODO DE mBÍTIFICAÇto WuCADONA FBAÇUO OUE
PASSA NA PENEIRA W» «0

(OWACIERlSTiakS

MEKTO EWTRE 0 6
DEP06)

ML

SILTES DOtítaiaoe E AREIAS MUITO
FINAS, FO DE PECRA, AREIAS FINAS ,
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GHOS0S OOM PBQUBWt PLAaiav-mACE

K N K M A POUCA

ARGUAS DCRGftnCAS DE PIASTICIDHe
BAIXA A MEDIA, ARGXLAS TBXtBOJlX)
SAS, MK3LU6AREN0SAS, ARGUAS SILTO
SAS, ARGHAS HWGRAS ~

KÉCIA A ALTA

OL
SILTES ORGXNIOOG E ARGILAS SILICSAS
a&mas DE piAsncmADE PBQUE»

POUCA A MEDIA

ORGftNiax, AREIAS FINAS MI
CKEAS CO DIATOKteEAS, OU SOUS S1L
TOSOS, SH3ES ElASnOOS

RUÇA AHfiJIA
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CIDADE. ARGUHAE ODRPAS ~

AUX A
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CM ARGUAS OROtaCAS DE PIASTICTDMe

Aim, ana geacoas
MEDIA A

AUDK

CIDIDEU)

RÁPIDA A

MUITO LEÍTOV

LfNBV A
NQMM

NENHUMA

MOTTO I f l l t A

R I J E I A

NAS
DES DO LP)

NBHWft

MEDIA

POUCA

POUCA A
MEDIA

DMt O NOME TXPIOO, D D R » i
DA PLASTICIDAPE, OLANTIDADE
X D C D O S GRÍ06 MAIS GRAODOS
QUANQO DKIDO, ODOR. SE HOW
LOCAL OU CTOLflGICA E OUTRAS
• c m V A S PERTINEVrES, ALÔ! !
PAROnESES.

HO CASO DE SOtOS (AMOSTRAS)
ACRESCENTAR INFORMAÇÕES SOB!
TRATTFICACAO.CONSISTâCIA NI
RH. E RBOLOAPOS, IKEMDE E
OREKKBI.

ALT* EXEMPLOi

TrTO
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FOOCA A B0RAOD6 VQOTCAIS
E S B » HO LOCAL 1 0 B 5 S * IML

9OLO6
OKStaODS

Pt
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DE CLASSIFICAÇÃO DE SOLOS

A2ENDO
•RAGOES

ESTO» DOSOU) a c i o n a s DE OASSIFICAÇXO DE LABORATÓRIO

EXTENSA, cai QUW
l REPRESS?

UKIPOWC CON PRE
OCIEFMIIW» DlX

I B O S D DE S O U S (MGSimS) 1*5 PERTURBADOS,
AOESOEOTW IWOIVMOOES QUNOD A ESTRKTIFI
CAtfD, OMU DE COnCXMDE, CBeORCRO, CDN
DIÇOES DE IKBMDE E CARACTERÍSTICAS DE DRE

tvnt
I ) O . GRUPO ML)

DE

RIOS

DAR O NOC TÍPICO, INDICAR AS
AFRCOmAPAS DE AREIA E PEDRBSUUP, O DtfHE
H O HftUMU, FORMA DOS GRXOS, CONDIQtfeS DE
SUKlffICIt E DUREZA 0 0 6 O * J 6 GRAODOS, OBO
HINAÇlto LOCAL OU CTOtOGICA E OUTRAS IMPOWg

QUANn OOES DESCRinVAS PEXnNBOES.AIBI DO S M O l Õ
REPBESEWTATg e m e PAR&nXSB.

•JNIFOWE.Ca» PPH

:xo .GRUPO

EKtHMOt AREIA SIIJDSA. HUftCULHBA, CEHCA
DE 20% DE~PH*EGULHD DE GMCS DUOS E JMQD
LWB5. DEDIAWTIO * X D D 1 / 2 * , O * K VÊ

ttnrnxx> E stB-MtaiuMS VMOMBO DE(VB AREIA

"DE I D E S T S ^ PIASTI0C6
as A puns: COCA DE 15* DE FINOS

I DE BAIXA FESISTÔCIA SBCA, AREIA
AUWICHAR. BBI COMPACTA E CHmAMPLOCALfSHl.

40

RIJEZA
IOWSISTENCIA

NAS PfOXDQDA
DES DO IP)

DA* o NOC rínao, m c w o GRAU E CAWÜD*
DA PIASTICirWCE, OIHOIDADE DE DlACTID Md
xno DOS GMOS m i s OMODOS, OOLOMCJC
Q U M » OUDO, ODOR, SE HOUVE», PBoroacHo
LXAL OU (ILÓGICA E OUTRAS BIPORMOCES DES
aanvAs varnuams, ALBI DO SÍMBOLO éf

POUCA

pouca A

IO CASO DE SOLO6 (ANOSIDAS) NK> PERTURBADOG
ACRESCBTMi INFOfMAQDES SOBRE ESIWTURA, ES
TWVTinCAÇSO,CCNSI3TD«nA NOS ESTADOS HATV
RAL E RQDUMDOE, IIODADE E CONDIÇÕES DÊ
DRBiKSt .

ALIA

POOCAA
MÉDIA

EXEMPLO: S U J E ARGILOSO, U S I R W B I

BDKAODS VDOICUS DE RAIZES, FORE
E 9CA ND LOCAL " U B * M J

r-.TE PQA COR, O E
ATO E FREQOQriE

1 e 3

NRO SE ENQUADRA Ht TODAS AS BaGfiCIAS DO Q U O OH

LOUIES OE ATICTBEBG ABAI» DA
LIMHA "A" CO IP MBCK DO QUE 4

LDOIES DEATTERBEIC ACDR DA
LIMR "A" QW IP MBDRDOOE 7

UKTIES OE KI'lUttKJC ACHA
DA L I N » "A" OOH IP ENTSE 4
E 7 SAO CASOS LIMITE QUE E H
CTK O UBO DE StHBCEC DUPLO

B R I E I e 3

NV> SE ENDUADRA » TGOAS AS EXK&OAS DO (SOCO.

UMTTES DE ATTEFSERG ABAIX) DA
KPOR "A" OU IP «EHOR DO QOE 4

LINHA "A" OU IP MAIORDOgiS 7

QUANDO OS LIMJIES DE ATRSBBC
WjmUJJPI FOMTDS DBW1O DA
XOHA HAOIMADA COM I P B R K E 4

GRAFICO DE PLASTICIDADE

M M CLASSIFICAR OS SOLOS 0E 6RANULAÇÍ0 F I M EM LARORATÓMIO
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TABELA 15-MÉTODO AUXILIAR DE IDENTIFICAÇÃO EM LA5O=iT0r

SISTEMA UMUCiDO DE CLiSSIFlCÍJAO OE SOLOS
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TAP^LA 16 - MÉTODOS DE ENSAIOS EM LABORATÓRIO PARA SOLOS E ROCHAS

NOME DO ENSAIO

PADRÃO OU MÉTODO
APLICÁVEL
"OUTRAS REFEREN
CIAS"

PROPRIEDADE OU PARÂMETRO
A DETERMINAR

OBSERVAÇOF.S/EXir.Fr.ClAS
DE EQUIPAMENTO ESPECIAL.

SOLOS - ENSAIOS DE CLASSIFICAÇÃO E INDICES FÍSICOS

.ANALISE GRANULOMETRICA

.PERCENTAGE!! DC PINOS

.LIMITES DE ATTERBERC

.PESO ESPECIFICO

ASTM D421, D422,
D2212; "Refs. 8.
1-

ASTN D114ftltcfs.
». 1"

DISTRIBUIÇÃO DO TAMANHO
DOS CRAOS/PARTÍCULAS DO
SOLO

PERCEKTAGEM EM PESO DO
MATERIAL FINO QUE PASSA
MA PENEIRA N9 200

ASTM D423, D424, LIMITE DE PLASTICIDADE,
D427; "Rcfs. 8, 1" LIMITE DE LIQÜIDES, iND̂ t

CE DE PLASTICIDADE, Ll_
MITE DE COKTRAÇAO

ASTM D854; "Refs.
». 1"

PESO ESPECIFICO OU PESO
ESPECIFICO APARENTE DOS
GRÃOS DE SOLO

.DESCRIÇÃO DOS SOLOS

.CLASSIFICAÇÃO DOS
SOLOS

.RAIO-X

ASTM D2488

ASTM D2487

"Ref. 2"

DESCRIÇÃO DOS SOLOS ATRA
VES EXAME MANUAL-VISUAL

CLASSIFICAÇÃO UNIFICADA
DOS SOLOS

DENSIDADE COMPARATIVA,
MACROESTRUTURA

.PESO ESPECIFICO APA
RENTE SECO

.TEOR DE UMIDADE

.GRAU DE COMPACIDADE

SOLOS - RELAÇÃO DENSIDApE-UMIDADE

Ref. 1 PESO ESPECIFICO APAREN
TE SECO

ASTM D2216 ,
D2974; "Ref. 1"

Ref. 1;
D2049"

"ASTM

TEOR DE UMIDADE, EXPRES
SO EM PERCENTAGEM EM PE
SO SECO

COMPACIDADE MAXIMA E Ml
NIMA DE SOLOS NAO COESI
VOS

.COMPACTAÇÃO

.CONSOLIDAÇÃO

ASTM D698, Dl 557»
"«•f. I"

RELAÇÃO DENSIDADE-UMIDA
DE ÓTIMA

SOLOS - PERMEABILIDADE E CONSOLIDAÇÃO

ASTM D243S; "Reff.
», 1"

"*cf. 9"

COMPRESSIBII.IDADE UNI Dl
MENSlONAf., PER.MF.AIWUDÃ
DE DE SO1.OS C0LS1V0S

EXPANSÃO UNIDIMENSIONAL
VERSUS RF.LAÇAO DE CARRE
CAMENTO

MÉTODOS SAO APLICÁVEIS
PARA CFRTAS ROCHAS
APÔS DESAGREGAÇÃO-

NAO DEVE-SE USAR DE
FESVURA PAPA O DESA3E
JAMENTO. O MÉTODO PO^Ê
SER USADO PAPA ROCHA ,

APÔS TRITURAMEKTO svn
CIENTEMENTE FIKO P.-.RÃ
ELIMINAS OS VAZIOS I?:
TERNOS DA ROCHA IXTACTÃ7

MUITO ÜTIL PARA DETEC
ÇAO DE PERTURBAÇÃO
NA PRÓPRIA AMOSTRAGEM
E PATtA DELI XSAR AS CA
MADAS D£ SOLO NO TU3Õ
DE AMOSTRA.

MÉTODOS SAO APLICADOS
PARA ROCHAS, COM ALGU
MAS MODIFICAÇÕES.

MÉTODO £ APLICÁVEL A
ROCHA.

REQUER MESA DE VIBRAÇÃO.
EM TESTES EM MESA DE
VIBRAÇÃO, A AMPLITUDE
E A FRECOf-XCIA DEVEM
SER AJUSTADAS PARA VA
LORES QUE PRODUZAM VM
ENSAIO DE COMPACIDADE
SATISFATÓRIO. ENTRETAN-
TO, DEVEM SER EVITADOS
TRATAMENTOS QUE PZODV
ZAM QUEBRA DE GR,',O5; Ê
ANALISES MECÂNICAS DE
VEM SER RFALIZAHAS COM
O OBJETIVO DE CONFERIR
A QUEBRA DE GRÃOS.

MÉTODOS PARA MISTURAS
DE SOLO E ROCHA £ APRE
SENTADO NA Ref. 1 .

METOPO USA APARCLNOS
DE CONSOLIDAÇÃO CON
VEKCIONAIS.

continua ...



Continuação

.PERMEABILIDADE AST* D2434;"Rcfs.
1, 10-

PERMEABILIDADE

.HINERALOCIA

SOLOS - PROPRIEDADES QUÍMICAS E FÍSICAS

Ref. 11, "RefS. IDENTIFICAÇÃO DOS MINE
12, 4 a RAIS

.TEOR DE MATERIAL ORCA
MCO

Ref. 13; "ASTM
D2974, Ref. 14"

PERCENTAGE?» EM PESO SE
CO DO TEOR DE CAPKONO OR
GANICO E INORGÂNICO

ADEQUADO PAPA SOI/33
COMPACTADOS OU PESOLSA
DO. ESTE ENSAIO PCts-i
SER REALIZADO NO CAMPO
"IN S1TÜ".

APLICÁVEL PARA ROCHA .
REOUER APARELHO DE Dt
FRAÇÃO DE RAIO-X. TAÍ
BEM PODES SE? USADOS
APARELHOS DE ANALISI
TÉRMICA DIFERENCIAL.

1 SÍ.C
MSrODOS DE
SECO (ASTM D2574
ACEITÁVEIS, M.-.S
o TEOR**MATH:RIAL
CO Ê CRITICO CS
OBTIDOS DEVE?-* O
VERIFICADOS AT3A
TESTE DE CCMS-ST
00 (Ref. 13).

7Í-S Dt
AO CMI

.SAIS SOLOVEIS

.ENSAIO DE "PINHOLE"

.COMPRESSÃO SIMPLES

R e f . 1 5

- R e f s . 5 , 6 '

CONCENTRAÇÃO DE S A I S SO
L C V E I S NA ÁGUA DOS VA
ZIOS DO SOLO

TENDÊNCIA DE DISPERSÃO IMPORTANTE NA AVALIA
EM SOLOS COESIVOS ÇAO DO POTENCIAL D l

EROSÃO E ENTUBAMEXTC
( R e f . 3 0 ) .

SOLOS - RESISTÊNCIA AO Cl SALH AMENTO E DEFORMABILIDADE

.CISALHAMENTO DIRETO,
CONSOLIDADO DRENADO

.COMPRESSÃO TRIAXIAL,
NAO CONSOLIDADO NAO
DRENADO - ENSAIO RA
PIDO -

.COMPRESSÃO TRIAXIAL,
CONSOLIDADO NAO DRE
NADO - RÁPIDO PRÉ-ADEN
SADO -

.COMPRESSÃO TRIAXIAL,
CONFINADO DRENADO
- ENSAIO LENTO >

.TRIAXIAL CÍCLICO SOB
DEFORMAÇÃO CONTROLADA

.TRIAXIAL CtCLICO SOB
TENSÃO CONTROLADA

ASTM D 2 1 6 6 , " R e f .
1"

ASTM D 3 0 8 0 ; " R e f .
1"

ASTM 2 8 5 0 ; " R e f s .
1 6 , 1"

"Refs. 1 , 16"

-Refs. 1, H"

-Ref. 17, 7"

Ref. 18» "Refs.
7, 19"

RESISTÊNCIA DE SOLOS COE
SIVOS EM COMPRESSÃO
AXIAL

COESÃO E ANGULO DE ATRJ
TO INTERNO SOB CONDIÇÕES
DRENADAS

PARAfiETROS DE RESISTEM
CIA AO CISALHAMENTQ COE

sAo E ANGULO DE ATRITO
INTERNO PARA SOLOS DE
BAIXA PERMEABILIDADE
PARÂMETROS DE RESISTÊN
CIA AO CISALHAMENTO:COE

sAo E ANGULO DE ATRITO
INTERNO PARA SOLOS CON
SOLIDADOS. COM A MEDIDA
DA PRESSÃO PODEMSER OB
TIDAS A COESÃO E O ATRI^
TO INTERNO
PARÂMETROS DE RESISTES
CIA AO CISALHAMENTOiCOE

sAo E ANGULO DE ATRITO
INTERNO, PARA CONDIÇÕES
DE CARREGAMENTO' DE LON
CO PERÍODO
MODULO DE YOUNG, AMO RTF.
CIMENTO E PRESSÃO NEÜ
TRA DE SOLOS NAO COESI
VOS. MODULO DE YOUNG Ê
AMORTECIMENTO DE SOLOS
COESIVOS

RESISTÊNCIA CÍCLICA DE
SOLOS COESIVOS E NAO COE
«IVOS

SE FOR USADO 3SE?:? Cl?
CCXFEREXCIAL rrVEr..í*S£~3
FEITAS RANHURA? ?A?.A

EVITAS o EXRIJEC:MSXTC
DA AMOSTRA ENSAIADA
(CORPO-DF-PRCVA).

SE FOR USADO DRENO CIr.
CUNFEREXCIAL DÍVE?.So
SER FEITASRANHURAS ?A
RA EVITAS O EN3IJECIM^N
TO DA AMOSTRA EX5AIADA
(CORPO-DE-PRCVA).

continua ...



Continuação

.CISALHAMENTO SIMPLES
CÍCLICO

.COLUNA RESSONANTE

•Refs. 20, 21 . VALORES DO MODULO DE
22, 23" CISAUIAMENTO E AMORTECI

HENTO: E RESISTÊNCIA CT
CLICA DOS COESIVCS E
NftO COESIVOS

"Ref. 24" MÓDULO DE CISALHAMENTO
E AMORTECIMENTO DE SOLOS

COESIVOS E r:.\o COESIVOS.
ALGUNS ARTIFÍCIOS PODEM
SER USADOS ATRAVÉS DE
MODIFICAÇÕES NO MÉTODO
LONGITUDINAL PARA DETER
MINAR O MÓDULO DE YOUNG.
ALGUNS ARTIFÍCIOS PODEM
SER USADOS PARA DETERMI
NAR A RESISTÊNCIA CÍCLI
CA.

.POROSIDADE

ROCHAS - PROPRIEDADES DE ENGENHARIA

"Ref. 25, 26"

.PERMEABILIDADE •Ref. 25, 26"

.VELOCIDADE SÍSMICA

.TESTE DIRETO DE RE
SISTENCIA A TRAÇAÕ

.ENSAIO "BRAZILIAN"

.MODULO DE RUPTURA

.COMPRESSÃO SIMPLES

.COMPRESSÃO TRIAXIAL
NAO DRENADO

.COMPRESSÃO TRIAXIAL
COM MEDIDA DA PRES
SAO NEUTRA

.DISSOLUÇÃO - DURABI
L1DADE

P3SO ESPECIFICO APAR.
SECO, PESO ESPECIFICO ,
E POROSIDADE TOTAL ÍMÉ
TODO DE MELCMER) OU PO
ROSIDADE EFETIVA (MÉTODO
DE SIMMONS OU WASHBURN-
BUNTING)

PERMEABILIDADE DE ROCHA
INTACTA

ASTM 2845; "Refs.
3, 27"

ASTM D2936;"Ref.
3"

"Ref. 3"

•Ref. 3"

ASTM 2938; "Ref.
3"

ASTM D2664; "Ref.
3"

"Ref. 28"

"M. 29"

VELOCIDADE DE PROPAGA
ÇAO DAS ONDAS DE COMPRES
SAOECISALHAMENTO EM RO
CHA SA

RESISTÊNCIA A TRAÇAOUN£
AXIAL DE ROCHA SA

MEDIDA INDIRETA DA RE
SISTENCIA A TRAÇÃO DÊ
ROCHA SA

MEDIDA INDIRETA DA RESIS
TÊNCIA A TRAÇÃO DE RO
CHA SA ""

MÓDULO DE YOUNG E RESIS
TENCIA A COMPRESSÃO DE
ROCHA SA

MODULO DE YOUNG, PARAM!;
TROS DE COESÃO E ATRITO
INTERNO DO ENVOLTÓRIO
DE RUPTURA

MÓDULO DE YOÜNC, COESÃO,
ATRITO INTERNO DE CONDI
ÇÓES DE TENSÃO EFETIVA"

ÍNDICE DE RESISTÊNCIA
*A DISSOLUÇÃO

ENSAIOS PODEM SER RHA
LIZADOS COM O CONTROLE
DA TEKSAO OU COM O CON
TROLE DA DEFORMAÇÃO .
USADOS DOIS TIPCS DIFE
RENTES DE APARELHOS :
NGI E ROSCOC, DES
CRITOS NAS Ref. 20 E2i",
RESPECTIVAMENTE.

PODEM-SE APLICAR OS
MÉTODOS DE KNSAIO EM
SOLOS COM POUCAS KODI
FICAÇÕES.

VALORES DA PERMEABILI.
DADE MEDIDA EM LABORA
TÓRIO NAO SÍO NORMAL
MENTE REPRESENTATIVOS
DA PERMEABILIDADE "IN
SITU" DE ROCHA COM DIA
CLASAMENTO RASO.

EXIGE GERADOR DE SINAL,
TRANSDUTOR (GEOFOKE) E
OSCILOSCÔPIO.

routet

"Regulatory Cuido 1.138 - Laboratory Investigations of Soil* for Engineering Analysis and
Design of Nuclear Power Plants; April 1978 . U.S. NUCLEAR REGULATORY COMMISSION". C26]
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Falhas inativas ou com grau de
extrcmoncnto baixo

Baixa atividade com raras evi-
dencias geomorfológicas de
atividade 0.001 -'0.01 cm/ano

Atividade media,
geomorfológicas p
boas do atividade
0,01 - 0.1 cm/ano

tom evidencias
teradas a

Alta atividade, com abundante
embora descontínuas evidencias
de atividade
0,1 - 1 cm/ano

Atividade muito alta. com exce-
lentes evidencias geomorfológi-
cas ao longo dos limites das
prlncipales placas tectõnicas
1-m rm/ann

Atividades extremamente alta
placas tectõnicas. zonas de
subdução e fossas tectõnica?*

10 cm/ano

• 4 • • T
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INTERPRETAÇÃO DO GRAFICO; uma zona de falha com um grau de deformação
de 1 cm/ano é capaz de gerar um sismo de magnitude 7 em um período
de recorrência de 200 anos.

FIGURA - l - Magnitude do sismo vs. grau de deformação vs. período
de recorrência

Definition of Active Fault
David Slemmons - Roy McKinney
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Fio 2 -AMOSTRAOOR PADRÃO . (0* »2% 01 • lV." )
DE SONDAGEM A PERCUSSÃO
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CONE HMWÍAPOIO DAS PERNAS

Fig. 3 - INSTALAÇÃO TÍPICA PARA UMA SONDAGEM A PERCUSSÃO.
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SONOAGEM S 33 Coto: + 9,31m

Profundidodc do n eld'dguo(m)

(golpet/30cm)
2* penetrações
3* penetro cõet

Gráfico

Revestimento t 76,2 mm

( f Interno» 34,9 mm
i eiternos 50,8 mm

Peso: 65 kg - Altura de quedo: 75cm

10 20 SO 40 CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL

Areio fino, argiloso .voriegodo.

Argila siltoso, com oreio fino e me'dio, cinzo cloro,
consistency médio.

Areio fino e médio, argiloso, omorelo, medio-
nomente compocto.

Argila muito siltoso,com oreio fino e médio,cinzo
rijo

^_ contisttncio me'dio

Argila arenoso, cinza, muito rijo

.rijo

rijo

Silte orgiloso, mico'ceo,com oreio fino e médio

epedregulhos, voríegodo consistência me'-

dio.

rijo

Silte arenoso, micécto.com pedregulhos, vorie-l
godo, muito compocto. 1

Imptnetro'vel o percussão

3
O

«Ã
kl

o
vt

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A PERCUSSÃO

Fig . 4 - EXEMPLO DE PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A PERCUSSÃO



Figuro - 5

EXEMPLO DE PERFIL LONGITUDINAL DO SUBSOLO, SEGUNDO O ALINHAMENTO DAS SONDAGENS
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Fig 6 - BARRILETES USADOS EM SONDAGENS ROTATIVAS

Rosco pare Conector
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- B A R R I L E T E S I M P L E S
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Fig. 7 - BARRILETE
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Fig. 9 -CAIXA DE TESTEMUNHOS

tooo
tO3O

/ *t

MC 010 AS

• •

«. . .

HX

Ti

17»

NX

36

Í7»

4

DAS CAIXAS

ax

43

273

»

AX

34

173

6

CX

17

173

7

FONTE. REFERENCIA [2]

NOTAS.

• L«»*nt tom
tinio feftntf

• Lttroi com
limo «tmti

f*<\» com



TESTEMUNHO
RECUPERADO (cm)
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15 0 '" '50

Fig. 10 - EXEMPLO DE DETERMINAÇÃO DO ROD (Rock quolity designation

FONTE : REFERENCIA[40]



\

- • " S T

CABEÇA

-HASTE DO PISTAO COM
ORIFl'ciO PARA ALÍVIO DC
PRESSÃO

-COPO DE COURO

-CABEÇA DO TUBO INTERNO
FORMANDO PISTÃO

RETENTORES

-TUBO EXTERNO(CILINDRO)

-TUBO INTERNO (CAMISA SHF.l.BY»

ORIFÍCIO PARA ALIV IO
DE PRESSÍO

PISTAO FIXO

FIG. 11 - AMOSTRADQR DE SOLO DE PISTAO FIXO
(Tipo Osterberg)

FONTE : REFERÊNCIA [3]



CABEÇA DE
CRAVAÇÃO

- BE
CRAVAÇÃO

HASTE DOPISTÃO PRESA^A
HASTE DE CRAVAÇÃO

REVESTIMENTO

|L>PRENDEDOR DE CONE
^? FECHADO
^ • O R I F Í C I O EXTERNO

DO AMOSTRADOR

AMOSTRADOR

DO PISTAO

PISTÃO

ÇÂO PERFURADA DA HASTE DOPISTÃO

HAST€ 0 0 PISTAO PRESA
AO REVESTIMENTO

RENOEDOR DE CONE

ABERTO

— W/ ^AMOSTRA

DESCIDA

Fig.12 - AMOSTRADOR DE PISTAO ESTACIOMA'RIO (Segundo Hvorslev)
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EOUIPAMENTO
OPCIONAL COM MOLA
TIPO RANHURA EXTERNA

-CABEÇA

BICO P/ ENCRAXAOEIRA

-RETENTOR

-ROLAMENTOS ESFÉRICOS

BUCHA

-EIXO CUIA

PORCA OE REGULAGEM

CABEÇA AJUSTÁVEL

VA'LVULA SHELBY

-TUBO INTERNO ( 3*TUBO OU CAMISA SHELBY)

TUBO INTERNO (2 * TUBO)

- TUBO EXTERNO P« TUBO)

-MOLA RETENTORA
(Tipo C«tto)

EXTENSÃO 00 TUBO INTERNO
( S I TUBO OU CAMISA SHELBY)

EXTENSÃO 00 TUBO EXTERNO
( 1» TUBO)

FIG.13 -AMOSTRADOR DE SOLO DE TUBO-OUPLO ( Tipo Deniwn)
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1

PERFURAÇÃO EXTERNA
0HX

PERFURAÇÃO INTERNA•
O EX

—1r-T-r

VARÃO GUIA
SOLIDARIZADO

RECORTE EXTERNO
TRECHO ARMADO
(SOBRECAROTAGEM)

I - Abre-se um furo de diâmetro pre'viomente o dotado, ot* a profundidode do qual se pre.
tende fnz«r omostrogem integral'( perfuroçõo externo)

2-Abre-se o partir do fundo desse furo, um outro, coaxial e com diâmetro compotivel como
primeiro, d* comprimento inferior oo do bonlete omoslrodor que ird proceder oo recorte
do trecho ormodo (perfuração interno)

3- Apo'j o limpeza do furo introduz-se URI varão orientado • simulfSmente adiciono-se
um material com tempo de p*go ccnhecido.

4- Recorto-se o trecho ormodo, no diam'iiro ao perfuroçco •it«rno,com bornlcte duplo livre
giroldrio, • reinicio-se o processo.

Fiç- 1 4 - SEQÜÊNCIA DE OPERAÇÕES PARA COLETA DE AMOSTRA

I N T E G R A L .

FONTE : ANAIS DO 3» C B G E 1981 . VOL. l, PAG. 63.



ANEL DE TORÇÃO

DEFLECTÔMET

INTERVALOS DE 5*

INDICADOR DE ROTAÇÃO

TUBO DE REVESTIMENTO
$ 8" COM ENCAIXE PARA
v APARELHO

RANHURA , N >
ABERTA PA- [?;<

RA GRAXA V;;
L

f
. l

HASTE DE ROTAÇÃO * /

TUBO DE REVESTIMEN

HASTE A PARA APLICAR A
ROTAÇÃO AO "VANE*

REVESTIMENTO BX

HASTE DO VAN

MANGA DE REVESTIMENTO BX
CONTENDO ROLAMENTO
ESTANQUE

VANE -VÁRIOS TAMANHO:

( 0 2")x 4"

10 3")x 6"

( 0 4")x 8"

ANEL DE BORRACHA
PARA ESTANQUEIDADE

CÂMARA DE GRAXA

VÁLVULA DE GRAXA

ANEL DE BORRACHA
PARA ESTANQUEIDADE

F i g 15 - A P A R E L H O DE " VANE-TEST" PARA A DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA

AO CISALHAMENTO " I N S I T U "
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i

L

• Con* *• 60*

i -RESISTÊNCIA TOTAL b . RESISTÊNCIA DE PONTA

Obt. Medidos «in mm

RESISTÊNCIA DE PONTA

R *

ATRITO /LATERAL
r.

f

FORÇA TOTAL

F, + Fp x F,

Fig. 16 • PENETRÕMETRO HOLANDÊS E O PRINCÍPIO DE ENSAIO

FONTE REFERÊNCIA [40]
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Monômetio (pressão do ó

Monômetro (pressão do orV

Ar poro os células de guardo.

Aguo poro célula de medida *

Regulodor

CONTROLADOR PRESSÃO
VOLUME

SONDAGEI

orrafo deC02
comprimido

Nível de âguo

JUU

•Perfuração prévio

•Cooxiol

Sondo>

Célulo de ,
medido cheio de aguo

• Célula de guardo cheio de or

• Tubo metálico

Fig. 17 - EQUIPAMENTO PARA 0 ENSAIO PRESSIOMETRICO.
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Fig-18 -ENSAIO DE PERMEABILIDADE "IN SITU"
-ENSAIOS EM SONDAGENS

ACIMA DO NÍVEL

-ENSAIO DE NFILTRAÇÃO
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Fig. 19 -ENSAIO DE PERMEABILIDADE " I N S I T ü "
ENSAIOS EM SONDAGENS

ABAIXO 0 0 NÍVEL DÁGUA
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Fig 20-ENSAIO DE PERMEABILIDADE " I N SITU"
ENSAIOS EM SONDAGENS
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Fig. 21 - ENSAIO DE PERMEABILIDADE "IN SITU"
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Fig. 22 - ENSAIO DE PERMEABILIDADE "IN SITU

ENSAIOS EM CAVAS

i i

-ACIMA DO NA -

- ENSAIO DE WFXTRAÇÃO

A L I B Í 2 H ]

Cova 1 «I

f

PLANTA

Co 3 Z

- A

B

SECAO AA

TOPO IMPCRMCMEL OU LENÇOL FREAT1CO

O •• 02 - O]

O * veióo na covo 1

O : «ozdo na cavo 2

06S.: 1. Ouondo T/H > 10, utiliioM na formulo: B • 2H

T/H < K). utilixo-M na formulo: B - 2H

2. Moior precilão (HARR - 1962)

- Poro T / H > 10

K« -£-• dt A: Figura 2 7 b

- Para T/H < 10, somfntc ia co»o d« « ~ 34° (lolutf* 1,51)

Ctflcvlo da K Fiouro 2 7 C

MATSUO, S ((953)
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PARA TRECHOS OE ENSAIO SITUAOOS ACIMA 00 N. A.

FIGURA - 2 4 a

T
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PARA TRECHOS OE ENSAIO SITUAOOS ABAIXO 00 N.A.
FIGURA-24D

ENSAIOS DE INFILTRAÇÃO - A 6 A C 0 S PARA CONVERSÃO OE
PERDA DÁGUA ESPECIFICA (PE) EM PERMEABILIDADE ( K )
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FIGURA-25

A'BACO PARA CALCULO DE ENSAIO DE
REBAIXAMENTO PARA TRECHOS OE
ENSAIOS SITUADOS ACIMA 0 0 N A



FIGURA-26

A'BACO PARA CALCULO OE ENSAIO oe

REBAIXAMENTO PARA TRECHOS DE
ENSAIOS SITUADOS ABAIXO DO NA



FIGURA-27

ENSAIOS DE CAVA-PARÂMETROS GEOMÉTRICOS E VARIÁVEIS
UTILIZADOS NA DETERMINAÇÃO DA PERMEBILIDADÍ:

ft í~ r* P « i



ESQUEMA DE MONTAGEM PARA ENSAIO DE PERDA DE CARGA C PERDA 0'AOUA.

F i 9 . 28



CARGA EFETIVA:

H *
"e - TÕ + m

H = carga da coluna d'água (m)

P = pressão manométrica (kg/cm*)

P = perda de carga na canalização (kg/cm*)

NA

AdmodoNAO)-

NAlortesonlsmo)

NA

Aboixo do NA (2)
ecom ortesonismo(3)

(l)H=h+f»ob+L/2

« H'+h

PERDA D'AGUA ESPECÍFICA:

Cf! = 4r (l/min/m)

Q = vazão (m3/h)

L = çcnprimento do trecho ensaiado (m)

PE = QE (l/min/mAg/anJ)

FIGURA 2 9 - CALCULO DA PERDA D'AGUA ESPECÍFICA

FONTE : REFERÊNCIAtS5l



Fig. 3 0 -ENSAIOS DE MODULO DE DEFORMABILIDADE COM APLICAÇÃO DE
CARGAS ESTÁTICAS

PONTOS OE MEDIDAS DE DEFORMAÇÕES

L-L

0

1.0» I 1.0» I 1,0

SUPCRFICIC NAO CARREGACM

EXTENSOMETROS

MACACOS PLANOS

DELGADOS

b) MACACOS PLANOS GRANDES E PEQUENOS

PONTOS DE MEDIDAS
DE DEFORMAÇÕES

o) CARREGAMENTO DE PLACAS

4 1 2 0 m »

t i t I t

• ) ENSAIO EM FURO DE SONDAGEM (DILATÔMETRO)

2000 mm

d) ENSAIO EM GALERIA ENCAVISAOA

FONTE REFERENCIA [ 5 3 ]



ENSAIO EM BLOCO DE GRANDES DIMENSÕES

Flg. 3 1 -MONTAGENS TÍPICAS PARA ENSAIOS OE CISALMAMENTO DIRETO
H IN S I T ü "



Fig. 32 -MONTAGENS TÍPICAS PARA ENSAIOS DE CISALHAMENTO DIRETO

" IN SITU "



Movimento difere^
ciai causado por
onda de choque

Terminais da bobina

Mola de amortecimento

Bobina

Caixa do sismômetro
com paredes imantadas

Molas de amortecimento

Fig. 33 -ILUSTRAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE UM GEOFONE (SISMOMETRO)

F O N T E I R E F E R Ê N C I A t 4 7 ]



Fig. 3 4 - LEVANTAMENTO GEOFISICO POR SÍSMICA DE REFRAÇÂO.
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Fig 36 - MEDIDAS SÍSMICAS ATRAVÉS DOS ENSAIOS UPHOLE,

DOWNHOLE E CROSSHOLE.

FONTE REFERÊNCIA [32]



HORIZONTAL-

/

•'••V 7 : : ^ CCARGA

Fig. 37 - MEDIDA DA VELOCIDADE DA ONDA DE CISALHAMENTO USANDO

O ENSAIO "üPHOLE"

SISTEMA DE REGISTRO

ÇAMINHflO USADO

APLICAÇÃO DO

IMPACTO MANUAL

\ > - * _ - J « • - » ^ ^ ' j _ • « - • - J » ' ' • • • • * •• ••• - a - r - ••; ^ ^ - .: o ^ • • •

. < *\VX

Flg. 3 8 - MEDIDA DA VELOCIDADE DA ONDA DE CISALHAMENTO USANDO

O ENSAIO "DOWNHOLE"

FONTE REFERÊNCIA [ 6 7 ]
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Fig. 39 - MEDIDA DA VELOCIDADE DA ONDA DE CISALHAMENTO USANDO
0 MÉTODO DE "CROSSHOLE."

SISTEMA DE REGISTRO

CAMINHÃO USADO
COM 6 PESO—

APLICAÇÃO DO
IMPACTO

SEOFONES-r
(AlUMattM* t P t r p t M I o l W rf"Tl

\ Pr«*cka)

PRANCHAOE MADEIRA

Flg. 4 0 - MEDIDA DA VELOCIDADE DA ONDA DE CISALHAMENTO-MÉTODO

SÍSMICA DE REFRAÇÂO

FONTE : RCFERÊNCIACB7]
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I

NORTE

8UL

P - ONDA PRIMÁRIA OU LONGITUDINAL, DIRETA (ONDA DE COMPRESSÃO)

PR - ONDA PRIMÁRIA OU LONGITUDINAL, P..FLETIDA

S - ONDA SECUNOARIA OU TRANSVERSAL, DIRETA (ONDA DE CISALHAMENTO)

SR - ONDA SECUNDÁRIA OU TRANSVERSAL,REFLETIDA

L - ONDAS SUPERFICIAIS, (LOVE, RAYLEIGH E OUTRAS)

Deformoçõo dos blocos

Direçôo úo
movimento
dos poMÍculot

Direçõo de propogoçõo de ondo

A - DEFORMAÇÕES PRODUZIDAS DURANTE A PASSAGEM DE ONDAS "P" E "S'

Direção de
propagação

Direçõo de
propagação

A direçõo do movimen-
to dot portículo» esta
indicado pelos flechas

( o * Ondos longitudinois (P)
D • Movimento de diiotoçõo
C • Movimento de compressão

( b ) Ondos fronsversois (S)

UUU

Direçõo de
propogoçõo

Movimento dot
portículo»
( f lechos)

DireçSo de
propagação

'SvptrflCi*

Y//S77Z7//7///////////A

TrojetoVia* do movimento
dot porlículot (flechos)

' Todot o* vibroçoes
no plono verticol

.Superfície de
separação

Substrato ou copa
inferior

( c ) Ondot Royleigh ( d ) Ondot Lovi

B • CARACTERÍSTICAS DAS ONDAS ELÁSTICAS NUM SÓLIDO

F»Ç. 4 1 - IDENTIFICAÇÃO DAS ONDAS ELÁSTICAS
FONTE ; R E F E R Ê N C I A [68]
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Ondas P
Compressão

——•J

- -

t_ Dilatação j

Ondas S

m &\ 7/Ãm í
---

f-é m
if/

Dobro da Anplitude
Ooipr imcnto de Onda

1" . 1
Ondas Love

FIGURA.42 - DIAGRAMA ILUSTRATIVO DAS FORMAS DE MOVIMENTO DO TERRENO
PRÓXIMO A SUPERFÍCIE, DEVIDO AOS QUATRO TIPOS DE ONDAS
SÍSMICAS

FONTE : REFERENCIA [673



Ondas de Compressão (Ondas P) Ondas d e Cisa lhamento (Ondas S)

Direção de Propagação Direção de Propagação

FIGURA 4 3 - PROPAGAÇÃO DE ONDAS DE COMPRESSÃO E ONDAS DE CISALHAMENTO
NO INTERIOR DA TERRA

FONTE . R E F E R É N C I A [ 6 7 ]
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CONFIGURAÇÃO DE MEIO SCHLUMBERGER

Fig.44 - ARRANJOS UTILIZADOS NA SONDAGEM ELÉTRICA
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t) Corpo de prcra* Cilíndrico
2) Anel metálico
31 Doto* porotot rqxjot
4| Recipiente com água
61 Placa tífO» para aplicação

da* carga*
«)
71 Tirante*
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def ormaçõet de altura do
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V;/};;A Fig. 46 - ESQUEMA DE MONTAGEM DO
ENSAIO DE ADENSAMENTO.
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Fig. 47 - APARELHO DE

COMPRESSÃO TRIAXIAL

KJNTE: REFERÊNCIA f75]
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I Q . 49 - RESISTÊNCIA A CISALHAMENTO DOS SOLOS

I?) Areias

Cisalhamento direto

Compressão triaxial

T - otg*

2?) Argilas saturadas

(tento) drenado (rápido) não drenado

T - c' • "5 tg •'

3?) Argila não saturada

drenada

T - c

T • c' + o tg •'

Ensaios com medidas de pressões
& 1

T • ca • otg *a

neutras

^

X
ensaio drenado

O ensaio não drenado

X cisathamento direto

T • c1 • (o-u) tg •'

Outra forma de representação:

FONTE! REKtRÊNCIA [70 l
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