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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 sele».,, •,._ I ais e ã identificação de parâmetros

geológicos e geotécnicos necessários ã 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 proce^

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

rã contribuir para o planejamento de campanhas reierentes 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

licencing 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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1. INTRODUÇÃO

1.1 Generalidades

Devido à necessidade de se ter uma blindagem às radiai

ções das instalações cie uma Central Nuclear, o edifício do re<a

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

comparação com as edificações convencionais, resultando em uma

estrutura extremamente pesada. Conseqüentemente, o terreno de

fundação deve oferecer uma grande capacidade de suporte. •

Embora dependente do tipo de estrutura, usualmente é

recomendável que as estruturas de fundação do edifício do rea

tor sejam apoiadas diretamente sobre o esibasamento rochoso. Quan

do este não se encontra próximo ã 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 d>;ve 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 sismos,

No caso da edificação ser de pequeno peso, possibil_i

tando o apoio da fundação em canada de areia próxima ã superf_í

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

do fenômeno de diminuição da capacidade de carga dessa camada ,

devido ã liquefação 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 iroplantí*

ção da Central Nuclear e das áreas circunvizinhas. Como suporte

para a caracterização dessas áreas, uti.liza-se de estudos e

levantamentos realizados a nível regional. Esta avaliação, de

âmbito regional, oferece também subsídios para a identificação

e entendimento dos aspectos sismológicos inerentes ã região de

interesse.

1.2 Objetivo e Estruturação do Trabalho

0 presente trabalho procura estabelecer una metodolo

gia geral para os trabalhos de investigações geológicas e geo

técnicas a serem realizados em locais propostos para a implanta^

ção 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 cm que se encontra o processo de seleção de locais e



das condições geológicas locais.

O Capítulo 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

necera subsídios para o estabelecimento de determinadas bases de

projeto para Centrais Nucleares. Sinultanear.p.nte, deu-se ênfase

à situação da normalização brasileira e ã posição da Comissão

Nacional de Energia Nuclear como õrgão 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 Capítulo 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 Capítulo 4 buscou identificar os parâmetros geológj.

cos e geotécnicos que estão relacionados com o processo de sele

ção de locais, com o estudo de locais e também com as consic*;

rações a serem feitas na avaliação dos mesmos.

O Capítulo 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. K0K-1AS, PADRÕES E CÓDIGOS APLICÁVEIS

Compete à C missão Nacional de Energia Nuclear (CMEN),

como Órgão Licenciador no Brasil, normalizar e fiscalizar todo

o processo de licenciar onto das Instalações Nucleares. Para tal,

a CNEN avalia a localização, o "Trajeto, a construção, o comisj

sionamento, a operação e o descoraiss'.onamento fie 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 stndo 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 in

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 ã2 vista da Segurança Nucloar, a CNEN

adota Normas Morte Americanas, Alemãs e da Agência In

tornacional de Energia Atômica (IAEA).



A r-.aior parte da normalização Morte Americana que tra

ta dos estudos geológicos o gcotécniccs de interesse para a im

plantação de Centrais "uclecires, engloba também os aspectos sis;

nológicos associados, senco que este assunto não será tratado a

nível de detalhe no desenvolvimento deste trabalho.

A regulamentação Norte Americana está contida no docu

»• :to ccromir.ado "10 CFR (CODE OF FEDERAL REGULATIONS - Title

Í0)", publicado pelo "Office of the Federal Register", e ten

força de lei. Deste documento, destaca-se a Parte 100 120] 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 figurara os "Regulatory Guides" pu

blicados pelo Crgão Licenciador Americano - "NRC (Nuclear

Regulatory Commission)" - que serve para identificar os aspe£

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].

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

logy and Geotechnical Engineering" - apresenta as exigências sís»

micas e geológicas, seguindo as orientações delineadas pelo

Apêndice A da Parte 100 do "10 CFR" 121). 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 Subsuperfície e Estabilidade de Encostas. O estudo

e a descrição das características do local de implantação de

Centrais Kuclearcs deverão demonstrar que o local é seguro ,

níio acarretando riscos indevidos para a saúde e segurança do

público.

A referência [24] descreve os programas ce investiga^

ções de locais que deverão normalmente atender âs necessidades

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

sempenho de fundações e obras de terra, sob diversas condições

previstas de carregamento, incluindo sismos. São descritas, tam

bém, as investigações de locais necessárias ã avaliação de para

metros geotécnicos de interesse para a análise e projeto de

obras de engenharia. 0 Apêndice A apresenta a definição de aj.

guns termos e parâmetros utilizados no texto do documento; o

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

gações de subsuperfície 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 referencia [26] descreve os ensaios de laboratório

e a prática de testes aceitáveis para se determinarem as carac

terísticas 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 cm geral c meio ambiente, que são c ^sideradas oclo

1 - Apêndice pertencente â referência [2-1],



I.icenciador, na detcrninação da adequação de locais para Cen

trais riuclcarcs. O iten: 1 da "Regulatory Position", deste cíocu

monto, trata c-specif icanente cie problemas geológicos e sisnoló

gicos, relacionados a locais de Centrais Nucleares.

Da Agência Internacional de Energia Atômica, são uti

lizados os seguintes documentos: "SAFETY FERIES M9 50-C-C (36J

e "SÀFKTY SERIES N» 50-SG-S1 [35]. No que diz respeito a Geolo

gia e Geotecnia, esses documentos apresentam os itens relacion**

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 c em condições de acidentes, incluindo aqueles que pode_

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

rais e artificiais externos à instalação, que são importantes pa

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

projeí-o 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 de inundações induzidas sisnii

camenfce 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 aspectos da segurança nuclear, fo£

necem subsídios para a elaboração de um programa de investiga



ções geológicas e geotécnicas de âmbito regional e local, no

local proposto para ir.plantação ãe Centrais Nucleares e tanbéra

auxiliam na caracterização de fenômenos naturais e artificiais,

que irão servir para tíefinir as bases de projeto. Cabe ressal^

tar quo a splicahilidade destes padrões internacionais deve ser

feita criteriosamente, devendo-se levar era conta as condições

brasileiras, uma vez que as características gerais de ura local

situado no território nacional podem diferir bastante daquelas

pertencentes ao país de origem dos padrões adotados.



3. ESCOLHA K ESTUDO HO LOCAL PROPOSTO PARA IMPLANTAÇÃO

D!J UMA CENTRAL liüCLKA:'.

Dentro do processo de licenciamento de una Central Nu

clenr, a primeira etapa a ser cur.prida pelo Proprietário da Ins

talação Nuclear consiste em conseguir do órgão fiscalizador e

lictnciacíor a Aprovação do Locai, 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 início con a identificação ca demanda de energia, ou seja ,

inicia-se con o reconhecimento ca necessidade do aumento da po

tência instalada na região e termina com a seleção ou escolha

do local.

Depois, na eta^a seguinte, é que o Proprietário da

Instalação fará um planejamento do estudo do local proposto, em

ura 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 levan em conta principalmente a

segurança da instíüação, a saúde do público em geral e a nreser;

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; c 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 ider.tiffi.

cação feita pelos órgãos responsáveis nela geração da energia

elétrica. Este estudo de demanda ce energia é baseado no ciesen

volviiuento e crescimento de diversos fatores sócio-econõnicos e

tem corno 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 una ma

neira geral, a região de interesse encerra grandes áreas çeográ_

ficas. Ainda nesta primeira fase são identificadas as áreas de

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

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 limi_

tantes ou fatores excludentes, que têm a finalidade de separar

as áreas mais propícias para a construção da Instalação. Dentre

esses fatores limitantes estão incluídos: a disponibilidade cie

área e topografia favorável; a disponibilidade de fonte de água

adequada para resfriamento normal o 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 consid£

rações de engenharia acima mencionadas, identificam-se os locais

candidatos. Ainda nesta fase não 6 economicamente viável a rea

lização de medições e análises demoradas nos respectivos locais,
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como por cxci'iplo, racdiçõas meteorológicas, sondagens geotêcni

cas, etc..

A terceira fase do processo de seleção de local injl

cia-:;e a partir de uma lista específica de locais candidatos ,

os quais são considerados licenciáveis e capazes de aproveita

monto. Daí faz-se uma avaliação comparativa entre estes locais,

co:n 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^

cas e propriedades inerentes a cada local.

Na fase de identificação das áreas de interesse, as

atividades desenvolvidas se destinara a identificar as caracte

rísticas mais relevantes da região, que podem influenciar nas

fases subseqüentes. O 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 especí

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 qv. "• diz respeito aos aspectos geológicos c geotéc

nicos na implantação de Centrais Nucleares, o grau das infornu

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 consider

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

que apresentem falhas geológicas ativas ou potencialmente atjL

vas, que tenham gerado movimentos do terreno em tempos recentes

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

v-.ros aspectos geológicos são descritos, com a finalidade de

caracterizar da melhor forma possível, com base nas informações

disponíveis, as condições geológicas estruturais, estratigráf î

cas e litolõgicas das áreas de interesse.

Para 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 acrescentei

das outras informações, utilizando-se de relatórios mais especí^

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

nadas situações, são realizadas sondagens indiretas, utilizando-

-se do--; métodos geofjsicos de exploração, os quais têm a fina

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 iii

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



preliminares possibilitam avaliar os locais candidatos em um

nível maior CG 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 c geralmente não são atividades demoradas. Outro aspecto

importante lestas campanhas de estudos preliminares é a utiliza^

ção de seus resultados cn campanhas subseqüentes, que fazem pa£

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 respeito ã geologia e geotecnia:

a profundidade do embasamento rochoso, a resistência dos terrie

nos (capacidaae de carga), a estabilidade das encostas, a ocor

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, etc.

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 lir.has de contato, as estru

turas geológicas presentes, a relação dessas feições o outras

características do ambiente com a configuração regional; verify

car fenômenos naturais locais como deslizamentos, soerguimentos,
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existência de terrenos cãrsticos; determinar a capacidade de

carga do.s terrenos; determinar o comportamento das águas sub

terrâneas; mapear as áreas de err.préstimo; avaliar as condições

de fundações; e determinar as propriedades estáticas e dinâirri

cas dos solos e rochas presentes na área em estudo.

Basicamente, o programa inicial de investigações CÍ de

estudos, para a determinação das características geológicas o

geotécnicas do local escolhido para a implantação da Central

Nuclear e áreas vizinhas, consiste de um levantamento ce uma nua

lha sísmica; de um programa de sondagens geológicas e çeotécni.

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

ma para instalação de piezõmetros 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 coii

cepção e projeto das fundações das diversas edificações da Ceii

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 «-ede!-., 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



para as análises químicas; e o mapeamento e caracterização das

áreas do empréstimo quo irão fornecer os materiais naturais de

construção. Con 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 cî

nârnico, elabora-se um programa de testes e ensaios de labora to

rio sobre as «mostras 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 gajã

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

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 estaizcas e sísmicas ;

dados para o cálculo do recalque devido às cargas estáticas e

dinâmicas; dados para avaliação do potencial de liquefação des

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

estabilidade de taludes naturais e artificiais para a especif_i

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

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

partir dos materiais de empréstimo; dados para ò projeto básico
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de falhamcnto de superfície; dados para a localização de mate

rial de empréstimo, etc.

A metodologia apresentada no Capítulo 5 deste trab<a

lho, ressalta os trabalhos de investigação geológico-geotécnica

a serem desenvolvidos no local proposto para a implantação de

uma Central Nuclear. Esta metodologia supõe que o local esteja

passando pelo processo ce seleção, ou seja, os estudos ini.

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

do identificar da melhor forma possível, os aspectos çeotectôni^

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_

cíficos, 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 quando da caracte

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

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

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

.riedades 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 cia re

gião G em alguns casos das exigências de projeto e de segurança.



De posso deste acervo CIG informações, o Proprietário

da Instalação Nuclear elabora o Relatório de Aprovação do Local

o subir.ote-o à apreciação do órgão Liconc iacior, que fará una anâ

liso c 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.
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4. PAR.VlKTROS GEOLÓGICOS E GEOTfiCHICOS

Um dos aspectos considerados para se avaliar a adequa_

ção do local proposto para a construção de Centrais Mucleares

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.

\s 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

terísticas geológicas mais qualitativamente, trabalhando-se mi

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

tigações procuram a quantificação destes parâmetros, agora utî

lizando-sG de escalas maiores e com um grau de detalhamento riais

apurado.

Uma vez identificada as características geológicas da

região e do local proposto para implantação de Centrais Nuclea

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

cimento dos pa ^metros geotécnicos. Estes parâmetros também são

considerados na avaliação do local e na concepção do projeto ,

na construção G 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 vibrato

rio do terreno c os testes e ensaios em solos e rochas determi



nan as propriedades estáticas o dinànticas desses materiais, ca

racterizando-sc o comportamento dos mesmos quando solicitados

pelos carregamentos estáticos e dinãnicos.

Desta forma, procurar-se-á identificar os parâmetros

geológicos e cjeotccnicos que estão relacionados com o processo

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

considerações a serem feitas na avaliação dos mesmos. Cabe res_

salvar que a aplicabilidade e a intensidade de utilização de

ceda parâmetro geológico ou geotécnico, apresentado neste capí

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

e das condições geológicas locais.

4.1 "arâraetros 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

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

condições geotêcnicas e para a identificação dos parâmetros re

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

proposto para a implantação de Centrais Nucleares.

Geomorfologia

Este parâmetro descreve a composição fisioaráíica

da área estudada, ao mesmo tempo que procura identificar os pro
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ccssos ueor.orf o lógicos ativos, ou potencialrsentoativos,- que podem

afetar a segurança cio local.

A caracterização da topografia local assume um grau

de importância na avaliação das condições de acesso ao local ,

nos trabalhos de mr>-'inentação de terra, 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 o da idade das várias unidades geológicas que formam o

arcabouço estratigrafico da área estudada.

A identificação e caracterização das camadas do subso

Io fornecer, subsídios para una análise do comportamento das

águas subterrâneas, bem como para o entendimento das condições

de fundações pertencentes ao local de implantação da Central Nu

clear.
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Geologia Estrutural o Geotcctôr.ica

EsJo parãr.etro busca identificar, avaliar e descrever

todas as feições estruturais existentes dentro dos limites da

região ao redor do local de inplantação da Instalação Nuclear .

Esta identificação procura incluir tanto as estruturas situadas

en superfície quanto aquelas presentes em subsuperfície.

O conhecimento das estruturas pertencentes ao arcabou

ço geotectônico, que encerra a área estudada, irá fornecer co£

dições para uma melhor caracterização da atividade sísmica, ve

rificada para a região em questão.

Inclui-se neste parâmetro uma análise da história

geológica das estruturas tectõnicas subjacentes ã 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 às propriedades dinâmicas dos solos e rochas ,

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

Neste grupo cie parâmetros estão incluídos aqueles re

lativos às águas subterrâneas, à engenharia de fundações, aos

materiais de construção e à estabilidade de encostas.

Parâmetros cia Agr.a Subterrânea

Estes parâmetros têm como objetivo analisar as cond_i

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

parâmetros têm como finalidade caracterizar as flutuações do

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

rante a construção e a vida útil da Central Nuclear.

Incluem-se nos parâmetros da água subterrânea a ueles

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 c interpretação das caracterís

ticas da água subterrânea fornecem condições de avaliar o con

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 construção e com

as considerações de desempenho das fundações, relativas à segu



rança c operação da Central Nuclear. Para tanto, são utilizadas

as características da geologia local e as condições da água sub

terrânea. Nesta análise tias características geotécnicas estão in

cluídos os seguintes itens: capacidade de carga, estabilidade ,

subsidência, recalque e reaconodação, potencial de liquefação e

resposta dos materiais, cue 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 implantação 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 â estabilidade de encostas e de taludes naturais e

artificiais.

No caso dos parâmetros dos materiais de empréstimo

estão incluídas as determinações referentes às características

e propriedades físicas e de engenharia de cada jazida identify

cada. Além disso, somam-se as determinações rela'tivas aos tes>

tes e ensaios realizados em campo e em laboratório, sobre amoí»

trás representativas, extraídas dessas jazidas. As especifica

ções dos ensaios e testes estão relacionadas com o uso e con as

exigências de projeto para cada material, quer sejam materiais

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

prosentativos devem fornecer infornações e justificativas apro

priadas a respeito da estabilidade de todas as encostas na tu

rais o artificiais (cortes o aterros), cujo colapso poderia af£

tar adversamente a Central Nuclear.
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5. SKÇWEKCIA DE ESTUDOS GEOLÓGICOS E GECTÉCSICOS PARA

IMPLANTAÇÃO DE CENTRAIS NUCLEARES

Para atender as exigências da Comissão Nacional de

Energia Nuclear, dentro do processo de licenciamento de Centrais

Nucleares, a seqüência proposta dos estudos geológicos e ejeotéc

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 à obtenção dos critérios do movimento vibratório do ter_

reno.

5.1 Informações da Geologia Regional

Com o objetivo do se ter um conhecimento claro dos

processos físicos 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. O tamanho da re

gião a ser estudada depende da nature:*.•; das áreas circunvizi
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nhas ao local. Baseado nos padrões Norte Americanos, esta re

gião deve ser delimitada por un círculo de 320 km de raio 121],

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

tada por uma área que engloba urr.a província tec tônica. Uma aná

lise mais detalhada das características geológicas deve ser feî

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 una pesquisa e avaliação da bibliografia

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

vestigações realizadas dentro 6a 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 estratigráficas básicas, as e£

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 aerofotogramétricos 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 litológicas.

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 pe£

feita dos aspectos geológicos envolvidos. Em contra-partida ,

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

dem-se citar os seguintes Órgãos Oficiais:

- Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM);

- Companhia de Pesquisa do 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 â 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, con o objetivo de

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

plantação de Centrais Nucleares.
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5.1.1 Geomorfologia

Simultaneamente ã revisão detalhac'••* dos dados publica^

dos por órgãos ou entidades envolvidas com os aspectos çeológ_i

cos, é recomendável a realização de ura 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 aéroas podem ser de grande valia. A descrição das fo£

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 çeomoir

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

rança do local, identificando a história das alterações geológi^

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

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

deslizamentos de terra), subsidência, soerguimento, erosão de

praias e costas, migrações de areias, e t c

0 resultado final destas investigações é apresentado

em um mapa fisiográfico regional, identificando o local de in

plantação da Instalação, destacando-se todos os aspectos obser_

vados durante os estudos realizados.



5.1.2 Estratigrafia

Dentro cia avaliação regional, deve-se descrever a es_

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 técn̂ i

cos pertinentes e, posteriormente, através do mapeamento das

áreas escolhidas e, em determinados casos, da execução de sond^

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 LNGE-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 tectõnicas, 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 tectõnico da

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

determinar o potencial de gerar movimento do terrrno.

Desta forma, assume importância particular nesta fase

dos estudos a identificação das falhas dentro da área delimitei

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 err.

muitas evidências indiretas, utilizando-se, por exemplo, de té£

nicas de superfície e subsuperfície, comumente aplicáveis. Em

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

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 levantanento de perfis

do terreno através das técnicas de refração sísmica ou acúsM

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

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, canadas,
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formações, etc.;

e) da presença de feições características de movinen

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

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 fei_

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 depress

soes.

Um outro aspecto que se torna necessário nesta fase

das investigações é o estabelecimento de critérios para a clas_

sificação das falhas, no que diz respeito à sua atividade. Bci

peado na bibliografia disponível, nota-se que não há unia defini

ção universalmente aceita para falha ativa ou falha capaz. As

definições existentes abrangem desde aquelas baseadas em um bajl

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

designação falha ativa para falhas com deslocamentos históri

cos (68J.

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

falha que tenha experimentado um deslocamento relativo durante
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n
li

o ati!,-: rt:<jine sismotectônico e que portanto apresenta grande

n
jj pos:.lLili<iacic de deslocar-se no futuro".

No.s Estados Unidos existem alguns critérios que def_i

'* nem u:..-. falha como ativa; estes critérios (definições) de uma

p maneira geral variam, dependendo do õrgão Oficial do governo a

que pertencem ou ainda da região dentro do território Norte

[ Aisericir.o c:n que a falha está localizada. Por exemplo, para o

"BuroAu of Reclamation", uma falha é considerada ativa cruandoP
l-' tenha apresentado movimento dentro dos últimos 100.000 anos; pa

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

anos; para o Estado da Califórnia, este período é de 10.000 anos

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

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

r no parágrafo anterior.

A'definição de uma falha como falha capaz depende do

j 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:

r



1) a idade linitante de 35.000 anos normalmente pode ser estabtí

lecida, indiretamente, por métodos geológicos ou de forma ab

soluta por determinações radiocarbõnicas, a partir de mate:

riais orgânicos ou outros que contenham o carbono radioativo.

2) a idade limitante de 500.00C anos ĵ ode ser estabelecida ut_i

lizando-se alguns métodos geoconológicos, nas que para da

tações absolutas não são exeqüíveis. Para se conhecer esta

idade limitante, utiliza-se normalmente combinações das s£

guintes técnicas de datação:

- método geológico, que inclui relações paleontológicas e es>

tratigráficas, perfis paleocronológicos 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 qual a datação é feita através de m£

didas das concentrações ou quantidades de elementos especí^

ficos ou de alguns óxidos (particularmente importante quan

do se trabalha eni 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 identifi
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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 estjL

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 MÍNIMO DE FALHA X DISTANCIA DO LOCAL

Distância mínima do

Local

0

32

80

160

240

(km)

- 32

- 80

- 160

-24 0

- 320

Comprimento mínimo de falha

a ser considerada (km)

2

8

16

32

64

Além dos estudos referentes à caracterização das fa

lhas da região, a experiência de países desenvolvidos tem mojs

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

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

a injeção de fluídos 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 investiga^

ções das características estruturais e condições tectônicas re_

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

mostrar a distribuição das maiores falhas, dobras e outras fei_

ções estruturais. 0 mapa tectônico 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 terciãrio 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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cm avaliações extraídas da análise da fisiografia, da estratjl

grafia o 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 do suas áreas circunvizinhas. Para Isto,

utiliza-se de técnicas convencionais de campo para a elaboração

do mapeamento geológico, somadas com trabalhos de investigações

detalhadas ão subsolo, com o objetivo de se confeccionar mapas

geológicos e seções transversais do local e adjacências.

0 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 177].

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 tectônicas dos

solos e rochas subjacentes e ao redor do local sejam clar<*

mente entendidas;

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

tar adversamente o projeto de fundações ou o desempenho futu

ro das 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 una aná_

liso da configuração do relevo e c. história d; s alterações geo

lógicas que tenham ocorrido na área. É 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 deprejs

soes tectônicas e terrenos cavernosos ou cársticos.

O resultado final desse estudo deverá ser apresentado

em um mapa topográfico do local, indicando as informações obsej:

vadas e a localização das principais instalações da Central Nil

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 dos estudos, deve-se .>o*. i-'jlacicr.ar 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 discordãncias 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 ej»

pecíficos 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 descrição de cada unidade estratigráfica significa

tiva para o local, daverão ser incluídos o nome estratigráficoe

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 do intemperismo atmosférico, as característi

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

unidade litológica.

A Tabela 5 fornece uma lista de informações que deve

rão ser incluída:; na descrição das unidades estratigráf icas de

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

por exemplo, para a identificação de cores, acamamento e disjun

ção, são os aplicados nos Estados Unidos da América/ cabendo ao

usuário fazer as devidas adaptações para as condições brasilei

ras.
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5.2.3 Caracter_ísticas da Geologia Estrutural

Os estudos e as investigações realizados no loctíl e

áreas circunvizinhas da Central Nuclear, necessários para a ca

racterização do arcabouço estrutural, devem ser executados com

particular atenção para unidades estruturais específicas, signi^

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 ider\

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 kn de

raio em torno do local, empreoando-se de todas as técnicas dis

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 nas vizinhanças do 3ocal, as explorações realiza^

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

contorno estrutural do embasamento rochoso, que além de caract£

rizar a distribuição das feições estruturais existentes, servi,

rá também de subsídio para os estudos geotécnicos a serem

zados na área de implantação da Central Nuclear.
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5.2.4 Condições das Annas 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 do

rubsolo, das estruturas geológicas, da profundidade do embasamerj

to rochoso, alén 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, nasceii

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

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

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

quantidade retirada e outras informações pertinentes.

Numa outra fase, utilizando-se das investigações hjL

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 es

truturas de obras de terra, das características para a constru

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

contaminação, no caso de acidente.



5.3 Investigações da Geologia Local e das Propriedades de

Engenharia dos Solos e Rochas

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

comumente utilizadas de investigações geológico-geotécnicas ,

que têrn a finalidade de levantar as informações necessárias p£

ra a caracterização geológica do local e para a de te "rr, inação das

propriedades do engenharia dos solos e rochas que formam o sub

solo local.

Estes estudos de campo e de laborat.5rio necessários pa

ra demonstrar a viabilidade do local proposto para a implante»

ção de uma Central Nuclear, procuram dt inir os aspectos da geo

logia local, incluindo perfis de solos e rochas e as propried£

des desses materiais, exigidas para o projeto de fundaçãoe para

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

dades de engenharia do embasamento rochoso e de cada camada siçf

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 geofísi^

cos, em que o sou 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, à medida que os programas de investigação geo

lógico-geotécnica são desenvolvidos.

5.3.1.2 Sondagens

O primeiro passo na investigação geológico-geotécnica

de local proposto para implantação de Central Nuclear é a sondei
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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 reconhecinento das

condições de subsolo.

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

lidado 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 mais 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 es

truturas da Central Nuclear e da complexidade e comportamento

do terreno para cada local específico das edificações. As carac

terísticas estruturais que deven 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 âc 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

lccer o espaçamento o a profundidade de perfurações ou sondagens,

para estruturas relacionadas com a segurança da Central Nuclear,

situada em região de condições geológicas favoráveis ou unifo£

mes.

Para edificações menores e menos importantes sob o pori

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 sondagans

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 n_I

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

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

do das condições locais, poderão ser adotadas modificações âes

se procedimento. A partir de onde o revestimento se fizer neces
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sor cravado acompanhando do 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. Ileste trecho,

a amostragem é feita coletando-se uma parte representativa ào

solo colhido pelo trado e, posteriormente, a cada metro de pe£

furacão, são colhidas amostras dos solos por meio do amostrador

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

reco a vantagem de permitir uma avaliação da consistência ou con

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

trador ao penetrar no terreno. O amostrador padrão, conectado

às hastes de perfuração, é descido no interior do furo de sond£

gem, posicionado na profundidade desejada de ensaio e encostado

no fundo do furo. 0 ensaio de penetração consiste na cravação do

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

Procede-se ã cravação de 4 5 cm do amostrador, anotando-se# se

paradamente, o número de golpes de martelo necessários ã crava

ção de cada 15 cm do amostrador.

O índice de residência à penetração - SPT - "Standard

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

golpes dados com um peso padrão, caindo cm 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 à 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 compacidado (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 percutitío, utiliza-se a perfuração rotativa, com

o emprego de amostradores adequados (barriletes simples e barrjL

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 (nas

tos, barrilete, alargador e coroa) é acoplada à 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 às 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). 0 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 coloca

dos em caixas especiais com separação e obedecendo â ordem de
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de resultados da sondagem, alén 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, ^ã ou quase sã), o grau de fraturamento (oc£

sionaJmonte fraturada, pouco fraturada, medianamente fraturada,

muito fraturada, extremamente fraturada, em fragmentos), a pe£

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

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

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 geomecânicos utilizados para descrever sondagens rotati

vas.

Ainda referente às 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 inve£

tigações está em utilizar-se de furos inclinados, bem orient<a

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

natureza daqueles alinhamentos estruturais, revelados pelos le

vantamentos geofísicos.
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Para osta finalidade, é comum utilizar os equipaneri

tos de sondagem rotativa em toda extenrlo do furo, incluindo

solo e rocha, coletando no barrilete, na parte em 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 can

po dos solos e rochas, as sondagens determinam outros parãme_

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 estratose agrupan

do o maior número possível de informações extraídas das invest_i

gações realizadas através da execução de sondagens.



5.3.1.2.2 Profundidade do Fmbasanonto Rochoso

A profundidade do embasamento ou de materiais alta

mente compactos é determinada diretamente através de sondagens.

O emprego de sondagens para este fim é limitado, por

razões econômicas e de trabalhabilidade, dependendo da maior ou

menor profundidade em que se encontra o embasamento. Para pro

fundiclades maiores, utiliza-se de métodos indiretos de invest_i

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 eis

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 necessã

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

sívcl de furos, tanto aqueles com finalidade geológica, execu

tados mais espaçadamente, quanto aos furos correspondentes às
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investigações cjeotécnicas. Cabe ressaltar o cuidado que se deve

ter de não instalar M"A on furos onde, para a estabilização de

suas paredes, quando na perfuração, foram utilizadas lamas ben_

toníticas, pois estas modificam consideravelmente o cornportamer»

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

lado, trazendo cono 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

terísticas de acamamento, a profundidade do embasamento, a topo

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

lise do comportamento das águas subterrâneas, em determinados c«i

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

geofísicos.

5.3.1.3 Poygs de Inspeção e de Coleta de Amostras Indeformadas

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.



Na escavação de uni noço ^c inspeção, o equipar.ento nor

malmente utilizado se resume em: pá, picareta, enxadao, balde c

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, ã medida que

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

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

blocos das paredes do poço, simultaneamente con 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 è.i versas canadas,

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 indeformatías.

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



52

rações realizadas no terr ;no, relativo à investigação no senti_

do horizontal.

As trincheiras são usadas para fornecer uma expos^.

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

ou seção. Dependendo dos objetivos da investigação e das cond.i

ções locais, elas poderão ser escavadas por métodos manuais de

pá o picareta ou por métodos mecanizados, utilizando-se de tra_

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

pamentos. As trincheiras permitem uma inspeção visual ias cama

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

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



o espaço deixado entre o poço e a trincheira. No caso de se ter

rochau não muito decompostas ou fraturadas, cuja escavação inde_

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

tui um processo muito irr.portante 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,

incluen 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 ã execução de

técnicas mais sofisticadas de amostragem em solo e rocha. 0

emprego de tais sondagens é recomendável para uma etapa mais

adiantada o 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 investigadoe

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 oxemplo de amostradores utilizados para a extra_

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 anostrador 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 amoj»

trador tipo Shelby é usado para a extração de amostras jndefor

madas de solos coesivos, de consistência de mole a média. 0

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 o possível extrair a amostra através da

cravação de amostrador 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, quo apresentam descon

tinuidades muito decompostas ou fraturas abertas, onde a amo:s

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

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

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

meio rochoso investigado são preservadas para uma posterior ca_

racterização. A Figura 14 apresenta a seqüência de operações

necessárias para a extração de amostra integral.



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, urna descrição sucinta da técnica utilizada e do objetivo a

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

tém a descrição detalhada do método citado.

5.3.1.7 Ens;;: os Especiais "in situ"

Além das sondagens especiais, nesta fase de maior

detalhamento das investigações, elabora-se um programa de reali_

zaçãc -3e 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 svaliação mais rea

lística 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 e

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

tos da escolha do nétodo de ensaio a ser utilizado na invest_i

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 princípio básico do ensaio consiste em

medir o momento necessário para fazer girar a palheta do apares

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

feita por anéis dinamométricos 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 dimensionair.ento de fundações. O penetrôrotro

estático normalmente mais usado é o "Penetrômetro 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 realizaco íazendo-se cravar no solo o cone

de penetração solidário à haste e esta, por sua vez, é envolvjl

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

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 pene_

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

obtendo-se ••. 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 expres

soes correlacionando o valor do SPT encontrado na cravação do

amostrador padrão e o valor indicado pela resistência de ponta

do ensaio còm 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 Pressionótricos

Este ensaio ó empregado para a determinação "in situ"

das propriedades dos solos referentes à resistência e compres

sibilidade.

O ensaio utiliza como princípio básico a medida da

deformabilidnde 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 prej»

soes (ver Figura 17), en 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

lidado a determinação de um valor médio da permeabilidade dos

solos, que compõem o maciço de terra subjacente ao local inve£
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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 o 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 infijL

tração. Numa freqüência menor, estes ensaios têm sido executei

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

terreno 156].

0 princípio básico do ensaio de permeabilidade está

em injetar ou retirar água do terreno, de maneira a estabel£

cer um nível d'agua constante ou variável, na perfuração util_i

zada para o ensaio.

A referência [56] propõe uma classificação para os

tipos de ensaios existentes. O ensaio de infiltração, era 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 bomb, a

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

beada para manter constante o nível d'agua rebaixado, são class

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 6 retirada água do terreno ,

medindo-se a velocidade de recuperação do aqüífero.

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

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

cálcvilo do coeficiente de permeabilidade, bem como de ãbacos

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 e:;

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. O 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-geotéc

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

lecionada 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 observaçõe.1 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 fissu

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 do injeção. O 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£

tencia ao cisalhamento. 0 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

cjrande porte, cono é o caso de urna 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 específica, 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 117].

0 estado de tensão a que um determinado maciço rochoso

possa estar submetido é o resultado da atuação de diversas fo£

ças de características e origens distintas. De uma maneira ge_

ral, os maciços rochosos podem estar solicitados por tensões

provocadas pela força da gravidade e até por aquelas provenientes

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

A determinação das tensões residuais continua sendo

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

tram-so 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 c fazem-se as medidas

das conseqüências ocorridas; e

- métodos em que as tensões no maciço são aliviadas e post£

riormente restauran-se as condições iniciais, através da apli^

cação de carga, medindo-se as deformações.

A Tabela 10 reúne os métodos e equipamentos apresentei

dos pela referência anteriormente mencionada.

5.3.1.7.7 Deformabilidade de Maciços Rochosos

Em se tratando âc obras de engenharia de grande porte,

uma das investigações a serem realizadas "in loco", diz respei

to ã caracterização da deformabilidade das rochas de fundação .

Para isto,são empregados métodos para a determinação do nódulo

de deformabilidade do maciço rochoso. O princípio 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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tricôs. Estes ensaios são realizados através de dilatõrr.etros

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

cicadas por rceio 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 â superfície, que consistem na aplicação

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

no maciço, coitadas 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 do determinar a resistência ao cis£

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,cm se tratando de n?ciço rochoso, una pequena

amostragem não é, geralmente, representativa do conjunto.

Para a determinação da resistência ao cisalhamento de

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

- através do "Torsional Shear Test", similar ao "Vane Test" ^

lizado para solos;

- através de ensaios de cisalhamento direto "in situ", em b3o

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 es

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

reções do aplicação de esfoj. ços o os ensaios corn uma única di_

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

típicas para a execução desses ensaios.
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ciais "in situ" deverão ser criteriosamente programados e proje

tados para cada caso específico, dependendo das condições Io

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

cução e o custo elevado para a realização destes ensaios.

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

tos neste item, visando a una 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, unia 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 técn̂ L

ca utilizada e o objetivo de cada método empregado.

5.3.1.8 Investigação Através da Exploração Geofísica

Nesta fase 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



67

sentes no subsolo, para o delinear.ento da distribuição e compe

tejicia das camadas que conpõem 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 soles 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 eletror£

sistividade. Além desses, outras técnicas menos usuais de invés»

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

gravimétricos c magnéticos, podem também ser empregadas na ca

racterização das condições geológicas locais.

5.3.1.8.1 Levantamento por Sísmica de Refração

Este estudo é feito sobre uma malha levantada topogra

ficamento, que procura envolver o local de implantação da Ins>

talação e áreas circunvizinhas. Escolhe-se inicialmente uma d^

reção, e sobre a linha a ser investigada na superfície do te£

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

são elementos detectores de vibrações, muito sensíveis, constJL

tuídos de forma a transformar energia mecânica era 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 pró-dcterminados ao longo da l_i

nha investigada, são colocadas cargas explosivas (dinarvite) em

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

vocarr. ondas de choque que se propagam na sub-superfície e se

refratam através das camadas do subsolo; neste instante são çra

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

viagen 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 interpreta

ção destes gráficos permite definir as velocidades de propaga^

ção das ondas sísmicas em cada camada atravessada e a determina^

ção das espessuras e profundidades das camadas refratoras, sob

cada geofone (vc••:•: Figura 35) .

De volta à técnica de execução da investigação/ pode-

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

verna a profundidade de penetração da exploração, enquanto que

o espaçamento entre os geofones é que controla o detalhe cora

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 íeito o levantamento, cobrindo toda a malha

topográfica, 6 necessário que se faça uma verificação dos re

sultados encontrados, no que diz respeito à profundidade do ern

basamento rochoso c à disposição das camadas do subsolo, atra

vós do 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 canos, é necessária a realização

de sondagens mecânicas adicionais, com a finalidade de atender

aquela verificação.

A fase final denta jnventigação está em apresentar un

mapa mostrando a localização da malha sísmica, com a identifica

çao das linhas levantadas e para cada linha o respectivo pe£

fil do subsolo, no qual deve-se incluir o tepo 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 Jnterior de Furos de Sondagem

Cora o objetivo de se determinar as propriedades elas

tjeas específicas dos solos e rochas do local de implantação e

áreas circunvizinhas, para a análise de resposta dinâmica do ter

reno, empregam-se outras técnicas mais especializadas de pesqujL

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

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 veloc^

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

sentido ascendente — Ensaio "UPHOLE" — e descendente — Ensaio
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"DOWriHOLE" — em relação ã superfície do terreno; e no sentido

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

Figura 36) .

Ko Ensaio "UPHOLE", o ponto de aplicação da energia

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

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

tabc.lecida (em intervalos previamente determinados ou na transi_

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

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

quais irão registrar os tempos de chegada das ondas sísmicas ,

propiciando o cálculo das velocidades de propagação dessas O£

das qce 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 ondas sísmicas. Esta excitação

pode ser conseguida por intermédio da detonação de cargas de

dinamite ou então através de golpes de martelo, dados era 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-sclecionado.

No Ensaio "CROSSHOLE", realiza-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 do geofones instalados (na profundida_

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

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 ão

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

através da expansão do suas camisas CG borracha. Este martelo

tem um batente acoplado n um cursor; quando este é içado, o ba_

tente choca-se cora 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 : >ais 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 sati£

fatória 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

rave]mente na interpretação dos resultados do Ensaio "CROSSHOLE"

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

deve-se usar clinômetro ou outros dispositivos para a deter_

minação da verticalidade do furo, quando este atinge profundida

de igual ou superior a 10 tu.
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As velocidades de propagação das ondas sísmicas, d<2

terminadas através destes métodos de investigação, como dito an

teriorrnente, são de interesse na determinação das propriedades

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

módulo de cisalhanento, módulo de elasticidade e o coeficiente

de Poisson. 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 4 3) ,

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 do Eletroresistividade

Neste método de investigação indireta, utilizara-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
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terreno c da posição dos eletrodos, calcula-se uma grandeza de_

norninada reüistividade aparente do subsolo.

A medida quo on eletrodos laterais vão se afastando ,

aumoata-so a profundidade de investigação. Desta forma, são

calculados os valores da re;.-istiv.idade, que quando desenhados

em gráfico, em função da distância entre os eletrodos de cor

rente, fornecem a curva de sondagem elétrica ou diagrama elétrjL

co. Uma avaliação desta curva propicia o cálculo da resistividci

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 auxiliaries [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 [121. Além dij>

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

necessário a realização de alguns furos cie sondc.gcrri mecânica ,

com a finalidade de aferir e controlar as explorações realizai

das.

Esto método pode ser utilizado para definir os limi.

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 Ç£oló

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

maçoes de altas resistividades 177].

O método de eletroresistividade assume particular in

dicação na determinação da espessura e profundidade do 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. É

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

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

do loca], da Instalação Nuclear e áreas circunvizinhas. Além dis_

so, esto 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 gecfísico do exploração pode ser emprega^

do na determinação da profundidade de camadas estratigráficas de

depósitos de solo e da superfície do embasamento rochoso, que

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

implantação de Central Nuclear.

A sistemática empregada neste método de exploração ê

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 en re

gistrador do fac-símile. 0 dado do saída deste tipo de investi,

«ação corresponde a mu perfil contínuo da profundidade da água

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

Cono toda exploração indireta, os levantamentos fe_i

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

face a investigação ser era 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 perf\i

lagem acústica está no auxílio ao planejamento de um novo pro

grama de sondagens mecânicas submersas, que venha a ser necessá

rio para o local de implantação da Instalação Nuclear.

5.3.1.8.5 Métodos Magnetornétricô 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 eri

tre certas estruturas geológicas e as formações era que estas

estruturas estão encaixadas. A medida da variação gravitacional

de corpos geológicos é proporcional à diferença entre as densi.

dades ca estrutura c 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 ir.étodo r.acnctico consiste em medir as anomalias

existentes no campo magnético terrestre e na sua interpretação

em termos de ocorrência de estruturas geológicas. Estas anonm

lias são causadas pela presença de corpos geológicos com valo

res diferentes de suscetibi]idade magnética. Essa característica

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

quantidade do mineral magnetita, o tamanho dos grãos, o ir.etafoi:

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 maçneto:nétrico 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 urna maneira geral devem sua magnetiza_

ção ao campo magnético terrestre.

Estes dois métodos, embora sejam capazes de detectar

a presença de estruturas geológicas em subsuperfício, 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 do controlar a

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

do;; da investigação. Já para os outros tipos de exploração geo

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

cjia no terreno, con a finalidade de induzir uma reação que pode

r;or mrdida; o controlo da profundidade de exploração 5 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 instrunento auxiliar na exploração geo

física err regada 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 subsunerfície.

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

Jnves t: i a a_ç õ c s

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 do estudo, enquanto que outras ilustrações

representam um conjunto de informações Oiiundas do diversos tra

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

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

seqüência dos estudor , .ológicos e geotécnicos, propostos neste

trabalho, que vis--, u implantação de uma Central Nuclear.

a) Caracter • .\ção Regional

. Ma.- «jGolotiico;

. Napa fisiográfico;

. Mapa tectõnico;

. Seções geológicas;

. Coluna estratigráfica;

. Fotografias.

b) Caracterização do Local e Áreas Circunvizinhas

. Mapa topográfico;

. Mapa geológico;

. Mapa tectõnico;

. Seções geológicas;.

. Mapa do contorno estrutural do embasamento rochoso;

. Feições estruturais-mapeamento de falhas;

. Mapa das isópacns;

. Mapa geológico-geotécnico;

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

lerias;

. Perfis das sondagens e dos poços de inspeção;

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

. Gráficos dos resultados dos ensaios "in situ";

. Mapa do localização dos levantamentos geofísicos;
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. Seções levantadas por sísnica de refraç to;

. Localização c mapeamento de zonas de deslizamentos;

. Mar̂ a c!c- localização de medidores de nível d'água (MMA) e

piezõr.ctros;

. Projeto de MN"A o pie/.ômetro;

. Interpretação gráfica da história dos M!.'As e piezõmetros;

. Et: tratiyraf ia hidrogeo.lõgica;

. 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;

. Perfis do terreno para análise dinâmica.

Esta listagem não é exaustiva, podendo ser acrescida

à medida das necessidades, dependendo das condições geológicas

c geotécnicas locais, das exigências de projeto e do licenciei

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

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 Inv< igaçõcs 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 artif^

ciais), para a análise de recalque diferencial e para o reconh£

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 carreçamen

to dinâmico oriundo de abalos sísmicos. Daí 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

terísticas de compactação, ninoralogia, peso específico, compa_

cidade relativa, poros idade, expansão, resistência ao cisalhci

mento, módulo de cicalhamento, compressibilidade, amortecimento,

índice de Poioson, módulo de elasticidade volumótrica, resistên
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cia .sob carregamento cíclico o velocidade de onda sísmica, deri

tre outros.

A resposta de depósitos do solo a sisr.os induzidos ,

para casos não envolvendo deslocamentos residuais, é ditada

inicialnente pelo módulo de cisalhar.ento dinâmico e pelas carac

terísticas de amortecimento. Além disso, são incluídas nesta ava

liação outras propriedades, tais cor.o 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

curar que as amostras verdadeiramente representativas, apropria

das para os ensaios de laboratório, sejam recuperadas. Além dis

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 ertrutura e a influência da umidade sobre o es

tado físico dos solos.

Para o estabelecimento dessas características dos so



82

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 con sedineri

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

determinação do limite de liquidez (MB-30) , -eterninação do IJL

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

co aparente úmido.

Outros parâmetros físicos, tais como índice de vazios,

morosidade, compacidade relativa, grau de saturação e peso esp£

cífico de um solo saturado ou submerso, são calculados através

de relações matemáticas, em função daqueles parâmetros deterrni

nados era laboratório [6].

A Figura 45 apresenta uma 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 ensaio edométrico (ensaio de adensa

mento, ver Figura 46) ou utilizando-se de aparelhoJ de corcpre£
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são triaxial (ver Figura 47), após saturação [6].

rio ensaio de adensamento, a carga é aplicada e mantjl

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

e a compressão é medida com o auxílio 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 conpressibilidade volumétri

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

O conhecimento das características de consolidação de

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

parti_ ilar daquele que se refere ã compres sibilidade de uma ca_

mad; e solo saturada e confinada lateralmente [58].

5.3.^.3 Resistência ao Cisalhamento

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

suportar cargas e conservar sua estabilidade, depende da resis

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

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

tência dos solos que se emprega nos cálculos de estabilidade

de maciços de terra é a resistência ao cisalhamehto.

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

taludos, os cnpuxos de terrn, ativo ou passivo, sobre-paredes de

retenção ou muros de arrimo e a capacidade de carga r*e fundações
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cm geral.

A resistência ao cisalhamcnto de um solo é normalnen

te determinada em laboratório, por un dos seguintes ensaios :

cisalhamento direto (ver Figura 4 8) ou compressão triaxial, sen

do esto último considerado teoricamente mais perfeito que o pr£

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

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 con drenagem ou ensaio lento (ver Figura

49).

Em relação ã resposta do terreno ao carregamento din£

mico, a resistência ao cisalharaento de solos argilosos não dre

nados é de grande interesse, uma vez que esta resistência forne_

ce um parâmetro a ser utilizado na normalização da resposta dî

nãmica. 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 rosistên
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mente usada no cálculo do novirr.ento vibratório do terreno.

5.3.2.5 Módulo do Cisolharento

O r.\6àulo de cisalharacnto é um dos parâmetros elás^i

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

ai 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 "DOWKHOLE". No laboratório os métodos mais predorainantenente

utilizados são os ensaios era 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, util£

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

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 peque_

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 parâme

tro não é normalmente medido através de ensaios e sim determine*

do a partir do módulo de cisalhamento e do coeficiente de Pois»

son. Entretanto, quando for necessário, o módulo de elasticid£

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 às expio

rações geofísicas, as ondas sísmicas apresentam-se, em subsupe£

fície, de duas formns: as ondas primários ou ondas de compreis

são e as ondas secundárias ou ondas de cisalhamento. A determi



87

nação das velocidades de propagação destas ondas é baseada nos

resultados de investigações realizadas em campo, tais corno a

sís-ica de ref ração e ens.iio tipo "CROSSHOLE".

Embora as velocidades de propagação das ondas sísnú

can Kojan obtidas através de ensaios "in situ", cabe rr.encioná-

-las 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

cisalhair.onto, o módulo de elasticidade e o coeficiente df> Pois,

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

local.

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

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

tório 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

priedader; estáticas o dinâmicas dos solos e rochas, que const_i

tuem o local de implantação de Central Nuclear.

5.3.3 Apresentação do Perfil Generalizado do Terreno

De posse das informações obtidas através das investi

gações realizadas no local, pode-se estabelecer um perfil do
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subsolo, englobando os ciados c resultados de ensaios mais sign_i

ficativos para a caracterização gcoloaico-geotécnica do local.

Este perfil inclui unia descrição detalhada áau cana

das do 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 cora coleta de amostras, das

escavações dos poços de inspeção e das investigações geofísicas.

Inclui-se também neste perf-.̂  . ..^*. das águas subterrâneas.

Numa outra fase, somam-se ãs 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 ãs características

das camadas do subsolo, uma vez que através daquelas sondagens

as amostras coletadas são muito mais representativas (depender*

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

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 deformabílida

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 do ensaios em laboratório sobre amostras represontati^

vas c indeformadas, coletadas em diferentes camadas e em dife

rentes profundidades. Nestas propriedades estão incluídos: os

indices físicos ào solo o rocha; o grau de compacidade àa solos
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não cocsivos; a resistência ao cisalhamento e os parâmetros elas

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

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

também as velocidades de propagação das ondas sísmicas, nas d̂L

fcrentes camadas de colo o rocha.

Esta coletânea de informações geolõgico-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

présvino. 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 invest^

gações geológicas e geotecnicas, necessários para a caracterize*

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 Kuclear, sendo o RAL o primeiro passo a ser con

quistado, pelo Proprietário, dentro do processo de licenciamen

to. Não se pretendeu realizar uma análise crítica de cada parâ_

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 apl_i

cação de determinados métodos ou parâmetros dependerá das cond^

ções geológicas específicas do local a ser estudado.

0 leitor interessado em adquirir um conhecimento bás_i

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 bî

bliogrãfica, foi incluída uma lista das principais referências

consultadas.
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FÜI.TE: k'jforôncia [63]



TABELA 4 - CRITÉRIOS PARA A IDENTIFICAÇÃO DE UMA FALHA ATIVA

CRITÉRIO
GERAL

GEOLÓGICO

HISTÓRICO

SISMOLOGICO

CRITÉRIO ESPECIFICO

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

cctas 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 te£

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 cenhe

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

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



TABELA 5 - INFORMAÇÕES QÜE DEVEM SER INCLUÍDAS NA DESCRIÇÃO DAS UNIDADES SSTRATIGRAFICAS DE SOLO S RCCKA

LZTOLQCZA

Composição
usando terr.os semelhantes a: areia, cascalho, turfa, calca
rio, folheio, çranlto, gr.aissc-

Origca

Solos:

usando termos semelhantes a: aluvião, loess, till, lacus
tre, .coluvião

Pecha:

usando ternos semelhantes a: calcário, folheio, arenito,
granito, çnaisse

sor.cnte se influenciar no cor.portawcnto de engenharia

CCR

Solo:

deve-se ujar a Escala do Cor dos Soloo de Munsell

Rocha:
ceve-so usar a Escala de Cor das Rochas CSA (Geological
Society of Ar.erica)

TEXTURA

Solo:

ceve-se usar o Sistcna Unificado de Classificação dos So

FEIÇÕES ESTRUTURAIS

Acar.ascnto e Disjunção

deve-se usar urca classificação de acordo cor. Sccre (1963)

Acamasento Disjunção

n-.uito estreita
estreita

troita
lorga
r.Uito larga

X~:'. í <i a

< rj cr.

5 cn a 30 cn

3C cr; a 1 r.
1 y. A 3 r.
> 3 n

los

Rocha:

-sy uuar sisitenas padrõc:; c definir atravôs de relato

) delgada

delçjada

rr.úc ia

espessa

rauito espessa

Foliação

Estratificação

Falhas

Configuração Estrutural

IDADK nnoT.Or.rcA

«G locol ô definido, sõo crprecòcííis técnicas de ('.Ataçilo,
elas deverão sor «escritas por corplcto; incluir rcuo
resultados cri relatório? aproori.-.dos

QUALIDADE

Solo:

ilovcrão ser descritos c^ terror, dos valores tio S?T

devorão ser descri tas cn terr.os CÍA i!urp7..i, do
risrao e do grau de alteração; 'ju.indo iTt>co;jri.T<ío
r*iu uor ijropíirailníj outro:'. O.u'.o:;, i..i n cw.o: ri.-oii
de amostras c HQP ("Rock Quality Domination") .

FONTE: Referencia [ 19 ]



TABELA 6 - ESPAÇAMENTO E PROFUNDIDADE DE EXPLORAÇÕES SUBSUPERFICIAIS PARA
SEGURANÇA (1J

•ÜMD/vÇOES RELATIVAS A

T I ? O os
ESTRVT-Stt

ESPAÇAKiNTO D 3 PERFURAÇÕES t2] OU SCXDAGSSS S KIN:.V\ rs ps

ESTRUTURAS IN

CSS DS

A??.ZXO) E 3A3
RACEXS OS CON
CRETO

OK

Ci.:.*5 CO"

ATEiU-OS

Nos casos favoráveis, de condições ecológicas uni£ornes,
onde a continuidade do3 estratos subsuperficiais é iden
tificada, o espaçamento recomendado ê como o indicado pa
rj cada tipo de estrutura que figura r.csta tabela. No ri
r.i»o uma so.-.dagcn íc>ve ser feita no local de tecles as ei"
truturss relacionadas con a segurança. Ondo estilo prF
sentes situações vsriávei3, o espaçamento deve sst menor",
como necessário, para se obter um quadro claro das pro
priedades do solo c rocha u Oc sua vari&bilidudo. Onde*
possam ocorrer cavidades ou outras descontinuidades de
significado para a engenharia, o trabalho exploratório
norr.alr.er.te deve ser suplementado por perfurações ou
son-Jagcr.s con um er.^açancnto menor,com o objetivo de de
tectar tais feições. ~

Perfurações Principais: pelo r.cnos vraá perfuração deba£
xo de toda estrutura relacionada eon a segurança. Para
as estruturas aais pesadas, tais coir.o os edifícios aux̂ L
liares c de contenção, pelo ittcnos una perfuração por 30?
JS1 (aproxinadar.ente 30 retrós de espaçamento). Além di£
so, deve-se realizar wn número de perfurações ao longo
da periferia, nos cantos c em outros pontos selecionados.
l\T.a perfuração por cada 39 metros lineares para estrutu
ras cs-cncial-cntc lineares J3]. ~

acõos Principais; uma por 30 wotros lineares ao lon
eixo da «.utrutura e em locais críticos pcrpciuücli

Perfuram
'jo «io eixo da «.utrutura e em locais críticos pcrponúicií
larus ao eixo, psra GC estr.b<:]cccr ac;ões geológicas co:n
análise das condiçõus das águas subtertôncau.

l

A profundidats de perfuração devo ser «lotcrr.i.isd.t
base no ti?e de estrutura e na: ccr.iiíccs eeolcçi
Todas as sor.dagcr.s dcvc.-i se cr-tcr.dcr a •;-« proíur.diiace
suficiente paro definir z çcoloçia do local c pare area
trar tocJos es sr.r.tcri.iir. atrave.'-.sr.tios durinti' a p-""?
Cvraçâo, que poOcn ccr.i-oliCax-::? após .-. c.?nr.Vr:;r.vT, c^i"
poso» ser instáveis sob carrcrv~^nt.Q de terr.-rotes. e-'
cofinir qual propriedade- físiõ-.i afetaria o cc^portar-.-r;
to ou estabilidade cia functaçAo. OncU» a ca~v.!.-» da sclõ
for muito espessa, a profv.ndirt.-uie ».\r«ir.n rc-.v.serí\la r̂ -r»
os propósitos do engünlsaria, ir.dicad<"> por d . , vs-J.c
ser toreda coso a profuri(Ud.sdo paez a ru.il " .1 "variáião
na tensão vertical, dur•"::'.to « vr.-àa c co:-.:-truç.*o , js.-sra o
carregamento ccnbin.ido f'c íwntKiçâo õ r.cr.or tino 1C* '!.••.
tensão do scbrccnrgn efetiva c--< lo:>il. rcú- r.cr :-.Pw*crr-.í
rio i.tcluir r.o proçraru de investigações .-.I««r.'js çvvC"!
rações para estabelecer o modo Io do solo vara o.s csi<ui(?s*
de interação solo-cstruuura. Kr.tas perfurações pDdor.i-.or
requeridas p.ira penetror a pro;v.ru'.j<.'..v.:os .T.-.iores Jo -lue
aquelas exigidas p.ira propósitos gorais do cr.çor.harir». .
As perfurações devem tor profundidade suficiente p.ir.s ;íe
finir c avaliar o potencial dos probler.ar* de inr"t^i>ill
dado do subsolo local. Geralr.cnte, todas cs pcrfurnçccí
devem se estender a pelo nenos 9 r.otro» iib.iixe iã narre
nais baixa da fundação. 5« for encontraò"» rocha ce-.?£
tente em profundidades menores do nue aquela, as períü
rações devem penetrar ur.a profundidade noior, oni!c iío£
continuiâadcs e zonas de írcuiueza ou alteração possam
afetar as fundações e deverão penetrar ?elo r.er.oa 6 ~s
tros em rocha sã. Para argila xistosa (folhclho) ir.tcn
perisada ou roc! a alterada, as profundidades de inve&tT
gacâo devem ser as mesmas empregadas cm solo. "~

Pelo menos um quarto das perfurações principais c um
mínimo de uma perfuração por estrutura devj penetrar cr\
rocha sã ou a uma profundidade equivalente co
dmâx.» Outra» perfurações devem penetrar a ur.i preíur.di,
dade abaixo do nível da fundação, igual a .largura da e3
trutura ou a uma profundidade igual a da fundação tora
da em relação a superfície original do terreno, adota-
-se a maior profundidade.

una por 00 metror: 1 ircv.rcs
o pod: ptrovt*ar todo o ü

continua
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Perfurações Principais» una por 60 metros lineares ao
longo do alinhamento da estrutura e de locais críticos
perpendiculares & esta direção, para se estabelecerem se.
ÇÕC3 geológicas ce.-n análise das águas subterrâneas [3].

Perfurações Principais* esta pode variar dependendo se
as condições locais são bem entendidas a partir de ou
trás informações do local. Para condições variáveis, une
por ceda 39 metros lineares, por canalização enterrada, e
polo r.enos una perfuração por cada base de operação da
canalização situada acima da superfície do terreno 15].

Perfurações Principais: tuna por cada 30 metros lineares
13], podendo variar para túneis em rocha, dependendo das
características c do tipo de rocha • do planejamento dos
poços exploratórios ou de acesso.

Perfurações Principais; al&n das perfurações nos locais
de barragens c diques, deve-se usar um «úmero de perfure
ções para investigar as condições geológicas da base dõ
reservatório. 0 núr.sro e o espaçamento das perfurações
ãeve variar, ocorrendo una maior concentração próximo Ss
estruturas Uc controle e indo diminuindo a medida que se
afasta dessas estruturas.

no 7

Perfurações Principais: ura por cada CO retrós lineares
penetrando em rocha sã ou en solo cor. d_. . Cutras a
una profundidade abaixe rto r.ivcl ir.feriv:' Cs bste áe cs
cavsçáo i-7««l a profup.didaáe tio corte eu aàsixc cia sor.IT
potencial de ruptura n.sia baixa tío taludc (31• As
furacões devem penetrar nos ortr.iton inícrioros
cjuals a água subterrânea poüo ir.ilucnci.ir na
de da obra do terra 12}. ~

Perfurações ?rir.cipalsi para canalização enterrsea, trj
por cada três, dove penetrar cn rocha sã ou a usa pra
fundidede i^ual ao d_.. . Outras perfurações drver. per.7
trar a uma profundidade*de 5 vezes o di.lmctro CA eanali"
zação, abaixo do nível inferior da jr.esr..i. P.ir.i cAr.aiízs
ção acima da superfície do terreno, as preívindiC^ces
das perfurações são co~o aquelas para estruturas á-i
fundação (3, 5].

rerfurações Principais; una per cada 3.0 retrós lincarcs
deve penetrar en rocha sã ou a ur.a profur.dic.tic que CT~JI
vale ao d « . Outras perfurações tícvcn ir a ura pro
fundidade S3'5 vezes o diánctro do túnel abaixo do nT
vcl inferior do mcs.T.o (<•, 5]. ~

Perfurações Principais: pelo renoo un quarto &&a perfu
rações deve penetrar na porção da zor.a do saturação q-7
pode influenciar nas condições de infiltração eu de cs
tabilidade. Outras perfurações dever, penetrar a ur.a prõ
fundidade de 3 metros abaixo cio nível do 'cito do rese?
vatõrio (5J.

Observações:

(1] Ccc:o deterrinado pelas localizações finais das instalações c estruturas relacionadas com a segurança.
(2) Inclui poços ou outras cscavaçõcsaccssivcis que atinja:n_a profundidade solicitada.
43] AlOr» disso, sondagens ou perfurações suplementares que são dependentes do projeto ou que são necessárias para definir

lias, condições criticas, etc..
14] Inclui cortes temporários que podem afetar a segurança do local.
(51 Sondagens ou perfurações supler.cntares necessárias para definir anomalias.

FONTS: "Kegulatory Cuide 1.132 - Site Investigations for Foundations of Nuclear Power Plant; Revision I - March 1979.
U.S. NUCLEAR REGULATOR'/ COMMISSION" (24].
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Argila

Muito mele
Molt
Media
Rija
Muito rija
Dura

SPT

<2
2 — 4
4 - t
£ — 15
16-30

> 3 0

Rnitlincio à Cfunprtyiâo
Sifiiplfj

(*(/rm2)

<©.2J
0.25-0.$
0.5 - 1 . 0

1—2
2 — 4
> 4

Areh

roí*
Pouco compacta
Medianamente compacta
Compacta
Muito compacta

NTdfColpn
SPT

S4
5-10

11-30
31-50

> 50

Tiraio Arimiisivrl

<I4>
1.0-2.0
2.0-4.0
4.0-6.0

>6.0

/irrita

Muito mole
Mole
Media
Rija
Muito fija
Dura

NTdrColpfs
SIT

a; 2
3-4
5-«
9-15

16-30
>30

Temôrs Admusitra
(kg/tm*)

Sapata Quudwda

<0,30
0.33 —O.W
0,60- t.20
1,20-2.40
2.40-4.(0

>4.IO

Sapato Continua

< 0 . U
0.22 — 0.45
0.4$-Ò.W
0.90— I.W
1,10-3.60

>3.«0

TABELA- 7 -CORRELAÇÃO ENTRE SPT E ALGUMAS PROPRIEDADES

FÍSICAS DO SOLO

FONTE: Referência [40]
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MERGULHO DE 0 o a 20®

KKRGÜLHO PE 2 0 ° a 7 0 °

KEHWI.HO !)K 7 0 ° a 9 0 °

Cl

C2

C3

G<

COCr.ZXTR

SKDIANAHENTS COERENTE

rOUCO COERENTE

INCOERENTE

01'KBKA COS DiriCULDADE AO C?!>?E CC rUISTSLO, PRPDUJlrriX) ?OfCOS
IHA&ME7ÍTO5 DE B3RDOS CORTANTES, Sl"i>ERFÍCIZ DIFICII/ ' .ESTi: KISC.'
VF.l. COH AÇO, SOr-TsIXTE ESCAVAVSÍ» A FOGO

CHK3H.\ FACIÍ.KÍ::;TE AO GOL?E DE VJ»P.TELO, PKoaeziNPO V Â S I C S rsA."
KENTOS DE HORDOS QÜEBr.ADIÇOS POR PRESSÃO DOS D^TDOS, S c ? : ?TlCJT.
KISCAVEL cc:: AÇO. CEIX-V-IÜO SULCOS LEVES, ESCAV.'VEL A " 3 0

QUEBRA CCM í-:i.'ITA FACILIDADE AO GOLPE DE .CARTEIO lEsi'ARELAV
PRODUZINDO :ti;iTOs FSAG:-:E.:;TOS OI":POOEM SER PARTIDOS K/^VAISEX
T E . SüPSRr Í C I S FACILTÍKSTE RISCAVEt COM AÇO, S i LCOS PSCTUTiDCS
l.scARiFicAvi;ts

QUEBRA FACILMENTE COM P3ESS»O DOS DFDOS,DKSAGREGAXDO-Si" . PODE
SER CORTADO CO:-S AÇO. "KlAVEL E ESCAVSVEL COM iJtMINA

RS

RAD

RAM

?OVCO ALTEF.-.DA

.HEDIANAMEN7E ALTERADA

?.OCI1A MUITO ALTERADA

5OtX> DE ALTERAÇÃO DE
ROCHA

COSO. IIIPHAULICA_

r THI
M
H3
H4

0,1 A 1,0
1,0 « 1 0 , 0 11 /rwmln.\k.j/ero'>
»10,0 / '

PROPRIA.v.i.\TE DITA, NÍ.O APRESENTA VESTtn iOS DE TER SOFKI^O AL
TERAÇAO FÍSICA E QUÍMICA DCS KIN£RAIS PSI ' l^RIOS. C-AXDO ?O'JCÕ
V T o t : SÜS KSCAVADA A FOGO

Oü C't'AK!-' EA - APKrS;:STA SIÍ^A?? D" A!/rr?..\ÇVS I v C i n r \ ' 7 r 5 DCS
HÍKLKAÜ; UM C.Í:KAL r. I.ICCÍKAMÍ.ST:: DKSCCLOHIPA.APRKSVXTA - E A T :

APRKSENTA-S:-: COM o s jt;:;í:HAic Mí:r>iAN"Av.:-"\~K A».T: :SADCS r BASTA.::
TE DF.SCO!JCKIBA E SLAS P W r R I E D A r r s FÍSICAS E y.-:c/ ,NIvAS S*.?
IKFERIOP.iúS »S DA RCC-iA PP«l"O ALTERADA, SHXtiO '.MA P.CCÍ5A ?ASTAN
TE Rl'SISTr.NTE, OUs'1'KANDO-SE CCM RELATIVA DlFICVt DA^E 5 C 3 AÇ/.Õ
DO MAKTiCLO E , QI'AMIO Í'O:;CO FRAT'/RADA, SÔ PCtíE SER ESCAVAtíA A
FOGO

APKESESTA-r.E COM Oft KiríKRAÍS MUITO ALTKSADOS^S Vrr.i'S f l - V K K /
LENTOS E FKtAVlJIS, SVA5 PROPIUr.!W!:S F Í S I C A S :. XKCAMJAS SAÕ
ACEKTUA«>,\HÍ::;TÍ: ixrKUicKFS As OA HCOHA M!T»IASAK!:NT}: A:.TES«APA

Oü ROCHA DECOMPOSTA, <K Í..VHA FXTRKMAMHNTE ALTKSAPA. SOI O CM
CUE S»; XAXTí.M A1NPA AS ESTRUTURAS PA KCCIIA ORIGINAL FíCA

A '

I) As prcsiKcVs ilo Knn.ilo deverão r.pr corrigidos wi funç.io de
nívol (i'.tciu.i doK furos c «!c cne.ilo» de p«rda do Ctir.?* d.i»
tiibilicpfitc

2) Dcvr set dolxarlo claro »c foi ou n.io ccnsidcr.icf.-i A perda

FONTE :REFKRLNCIAt&5l



TABELA 9 - AMOSTRACEM DE SOLO E ROCHA

TÉCNICA O3JSTIVO

AXOSTRACSX A TRADO

S0N3AGEX A CAtlCS
("CAÍ.YX")

JCtOSTRAOOR OENXSQK

JCCOSTRAOOS OS PZSTAO FIXO

AXOSTRADC* 08 PISTÀO LIVRE

AíWSTRADOR FO* GRAVIDADE

REGISTRO OS CORTE «ANUAL
OU

AXOSTRA CIZ.INORICA

AXOS7RASO7! OE PISTAO HI
OÍIÂULICO (OSTERiiERC) "

OE CRAVAÇ«O

uvas

A se rida a trado. usada para avançar o furo,
c retirada de dentro do furo em intervalos
para recolher amostras de solo

Sondagem avançada etraves ds barrilete rota
tivo sirr.ples.a qual corta por trituranantõ,
por noio de u~ mecanismo de alimentação
grelhado,de aço iundido.com circulação do
âgues. os materiais grosseiros'cortados são
depositados cm um» taça (copo) anular ou cá
lige, acima do barrilete "*

A pc::Curc;£o ê avançada o alargada pela son
da (coroa), enquanto a cirtostra ô retirada cm
barrilete interno não rotativo,atreves de
r.úclco aparador. 0 r.atertal cortado é remo
vido pela circulação do fluido do circulação

Tubo de parede fina é enpurrado para dentro
do r, o Io, com pistáo fixado em contato com o
topo da ar.ostra,Uuror.tc a cravação

Tubo de parada fina i empurrado para dentro
do solo. 0 pistâo o colocado sobra o topo
de c.r.ostra de solo durante a cravacão

Um tubo aberto ligado a um peto é dirigido
para dentro do solo por gravidade;apôs que
da livre ~

A ar.ostr* é retirada manualmente a
de solos expostos em escavação

partir

Um tubo de parede fina ô empurrado para den
tro úo solo por pressão hidráulica.0 pi»t3o
c SixAtlo em contato com o topo da amostra
duro.ntc a cravacão no terreno

Um tubo aberto de parede fina í empurrado pa
ra dentro Uo solo ~

-Para obter amostras do selo

-Par* obte.-.çüo Ce testemunhas
d« granic diür.ctro •: executar
furos de sondaqcn eeossíveis
em rocha

-Obtcr.ção de anoe'era* indeCor
modas cr. soles cocr.ívos ri
jos a duros e rocho.s roles ~

-Para obter amostras
r.adas cm solos coei vos, si!
tes, areia», afcr.ixo ou aeinã
do nível frnátlco

-P«ra obter amostras iníeíor
madas crs solos cec.tivos ri
gides, tv'ostras rerresentstT
va» em rolos coe&ivcs d« con
sistância mole a r.õdia c se
los siltosos ~

-Amostras representativas de
pouca profundidade em »edj[
rentos marinhes não conselT
dados

-Para obtenção de a-o«tros in
deformadas de alta qualidade
em solo» coe»ives, solos não
coesivos e rochas moles

-Para obtenváo Ac amontras in
deforradas cm solo» C-CHÍSÍVOÍS,
slices a arcln», .tcún̂  ou
abaixo do lençol frc-.ítico

ubtençío de ar.estrn» in
Uar. om solos nv»J.voíí

] . ARIOÍ:tf•>••; rct^trcticr.!:^
tiv-'S úc. noloH coc.-.ivos clã
conuiíitcnciii mole •>
alltcr.

-ASTM Dl'.52-65

-Hvorsley, 1949
pp. 136-157

pp. i'.-'j

!-AS7H 35
I'.S.Arr

, 1960,

.y, 1072,
l

r
Fccl.-.r.-it;cn, 1950,
pp. 3-Í9-Í75.

-Z.STX !51587-fi7j
V.S.hrr.y, 1J7:,
Cap. 3J üvorslev,
1Í-J9, p. 131

••.arsny, 1572
pp. 3-41

-U.S.Bureau of
ftcclarsticr., 1960,
pp. 346-349;
Terr..v:;hi c PeeJt,
1906, pp.31:-31<

-AST*I f)1 537-67;
OstcrUors, 1?52,
pp, 77-7tíjU.S.Avr.y,
1972, Ca;». 3

-AJSTM n 1597-67»
!!vt.»r«ii»v, I'M?, pp.
133; U.S.rurcau of
{toclarn.it U w , 1960,

in», iiii-357

continua . . .



continuação ...

AX0ST3ASSX XNTSG3AZ.
0SZSN7A3A

ASOSTSA00* PXTCKE*

SCX3AGSX ROTATIVA COM
3AJUUÍSTS

AK0ST3A303 9S SOLO A

AXOSTPAOOR VIBRATÓRIO

INDEFORXADO
GONTlUUQ SVUCO

AMOSTRADO* OS PISTAO
SIS-AQVÂTICO

BASP.IZ.ETE OS TUBO INTERNO
P.STfcÂTII.

Un bastão reforçado (vario) i inserido den
tro 2c us» furo de pequeno diã.-netro, obteH
do-se ur.a amostra cor. tester.ur.ho anular ~

U.T» tubo de parede fina á cravado para den
tro '--5 solo, enquanto a boea exterior alareã
o ívro de sendager.. O r.etcrial- cortada c re
novitfo por circulação de fluido ~

O furo d avançado por br.oca (coroa) rotate
va, enquanto a amostra c retirada dentro do
a-irrilete ou der.cro de ur. tubo interno esta
cio.n.'rio. o .r.atcrisl cortado ê removido por
circulação do fluido de circulação

Ua tubo de barrilete partido (hi-partido) i
introJusitío no solo através de golpes de pe
so de cravaçáo. A cr.oatra é feita conjunta
ncr.ee com o 5.P.T., para determinar indices
de rur.istcncia do terreno

Um ti:bo d dirigido para dentro do solo por
u.-n vibrador

ün tu So amsr-trador 6 'cravado para dentro do
solo enquanto fita» de aço inoxidável, de
senrolando«se a partir da bobina, envolvera
a ar.sstra. Um pistão, fixado por corrente
da superfície, mantém contato com o tope da
a.?.ostra

Um tubo base fixado a um peso 2 cravado no
solo por gravidade,do altura prã-estabeleei
cia de tjueda livre. O pintão suportado por
cabo permanece em contato cora a superfície
do solo durante a cravação

perO barrilete é introduzido r.ct coluna de
fur^çõo c assentado no co.-.cro úa coroa p
ciai. Após cortar o tcKtcnunho, o barrilete
é retirado por um cabo por dentro da coluna
de perfuração

«Para obter a.r.ostras de tcft*
munho cr. rocha, ccs*. « orcscrvl
ção das juntas e eu teas r.o
nas de fraquer.a, e orient]?
S do testewjn!*.o ~

-Para abter {«.r.eistras
nsc'.as cr\ sole» cr.T.i
ley c tV-rc:--. Arontraa
tativ:;.-. £•! «elcfl CÍ
concistcr.J^i rislc
a siltei

-Para obter ar.ostra»
hho> em rociM »ü e ."
roa eon bi-.rrilctii s.'.

-Jtee^a, 1973, vp.
77-82

e Pec'-;,
* 1SG5,'pf

-ASTH

e.̂  ser o'-tit'.-.;?
con bacrilctc d.iplo ou tri
pio

-Para obter amostras represo^
tativas <!e solos qu ío "
imsolos franulares
ros

-Amostra» rcorcscntativA.i
tlnuas da 6 n «'.c c o p i
en setUncntes jnari.nho» não
consolidados
-Para obter «ir.p.-.troo indcíor
madns ontínuas de 20 m do
comprime.".to em arçjiiiis nuü:o
moles a nolos

de-Amostras representativas
sedimentau marinhos n&o
solidados

-Para obter anostras cm ro
chea II.TÍ» c solos duros. Não o
prcciüo retirnr a coluna cie
perfuração opú» o corte An
amostra

-ASTM D1SS0.Ç7

-Tircy. 1"» 7 2
pa. 4 2-0-9

-?erz."!^!:l e
pp. 30ÍJ-313

•Noorar.y, 1972,

?97:, pp. !>O-:

•!!vorr.lcy,
p;>. 349-35:

FONTS: Referência (19].



TA3KI.A 10 - MÉTODOS PARA A DETEIlMINAÇAO DK TKISOKS FM MACIÇOS ROCHOSOS
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Uorc-holc á i w IK
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Rigid b».-»r.ro}ut; (D
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ILir.oar Variable Díffe 1
rtfutis.} trünsfrrrcr) ~ i

Borehole Dcíorr.ation
GituCTC t " )

Drilhole pre-
-:itre5sr.eter

Borehole defornation
Gauqe |M}

Rovablc Strain i-.eter (K)

Pressão Biaxial compensation - cage

Pressão
Uniaxial

Propa«jação de
veloci»?.-! úc tie
vibrações

Radioativida

Kraturar,;cnto

Resistência
elétrica

Pressão
uniaxial

Macacos planos

Stressnwiter

Pressure Cell

UTILIZAÇÃO

.li::;üo áo furo
Tv.rwJo «Io fviro
F.ireáí* do furo
Superfície
1.0 lor.çio do furo
Ao lor.yo AG tv.ro
Ao longo do furo
Ao longo úo f-.ira
l-.o longo do furo

Ao longo do furo

Ao longo do furo

Ao longo do furo

Ao longo do furo

Superfície

Ao longo do furo
_(|j»rto da superfície)

Ha superfície

Ao longo do furo
e na superfície

Ao longo de furos

Testemunhos» de

Entre a rocha e
a estrutura

Entre a rocha e
.1 estrutura

AUTOR <i'J
«•A!5P.ICA:;TK

M.Boree>.i, A.Kidybinski
B.R.Leciron
E.R.Ixt- an, D.J.Hayes
I.NHC
K .Su: iV.i
r..Oíicrt, B.H.Kerril .ctc.
UÍT.C
A. A.ííi 1 son, N.n.Hcfcbs.ctc.
E.L.J.Potts , ::.To^«lir:

Z.R.Leetr.an

N'.Hast

tf.B.Iiobbs, D.A.Clarke

Maihak

LNEC

M.Borec!-:!, A.KidybinsV. i

G.Cbertl, A.Mayer,
J.lfcmev!, P.Itibü),
R.Knd»n4, e t c .
UtBC

M.E.Tíncelin,

H.Borecki, J.Bujck

Hast, Leertan, J.-.frorr

R.Carlson (terrare'trica)

Clotze (Interfclsl

Em principio, todos os instrumentos "dures"usados no método de alívio de. tensões

Resistência
elétrica

Multiple position borcho
le cxtensor.et.er ~

Multiple point extenso
r.eter ~

Ao longo do furo

Ao longo do furo

Terraiaetrics

Terri-.rr.etrios,
Tnterfei s

EM principio, todos OS instrumentos "boles"U&KIOB no netedo de al ivio (?c« tensões

W - Kolc

(D) - Duro

FONTE: R e f e r ê n c i a ( 5 3 J .



TABELA 11 - - E N S A I O S "IN SITU" EM SOLO E ROCKA

«27030 TÉCNICA OBJETIVO ;.r~"c;ã
TESTS: COX XACACO KM FUÍ?O
CS SCNUASUt (i'U

TESTS OS CZSALHA.MESTO
ClRETO

?iN£T?.CXSTRO OS CKAVAÇAO

- CZSAtHAHENTO

TIPO HOLANDÊS

"VANS TSST*
"NO CAX?O

SNSAZO OS SCX35A.MSNT0

5SSAZ0 DE PSSDA O'ACUA

ENSAIO 05 INFILTRAÇÃO

ENSAIO OE CARGA OE PLACA

fss cs.rrvgancnto « ar»Xieado ò parvilc da per
íuraçúo por dois macacos d ia.iiytrii Isente eyoTí
toe. As deformações e pressões súo registrn
d ~

-Urr. bloco de rocha "in situ" ê isolado para
permitir usi eisalhamento ao longo de ur.a s'̂
«oríície previamente selecionada. Carrego»
rentes ncrr.al e eisalhante (inclinado) sèõ
aplicados por macacos. Cargas c deslocarei^
tos suo. reçi8trc.c!o3 ""

-í.'.-n co.-.c do aço gastávol (consuwível) é crav£
co no solo por pancada d- poso cm queda. Õ
número cie pancadas versus a penetração ó re
giatrído ""

-Ursa po.lheta tíe quatro lâminas é empurrada pa
ia dentro do solo ir.deíorwatlo e sentio girada
porá causar o colapso por ei3alharr.cnto da
superfície cilíndrica. A resistência à to£
ção versus a áeflccçâo angular c registrada'

-Un cono de aco ê cravado no solo e seguido
por aw.nço subseqüente da ponta de fricção
A resistência é medida cr. anbas as fases
avanço

de

-A ijun 6 bombeada para dentro ou para fora
de usa perfurado. Poços de observação podem
ser uscaos

-A água c ber-bcada para dentro de una perfura
ção cboixo do obturaâor. As prossons de bom
beamonto e as taxas do fluxo são registradas

-.rodido Oa taxa d« infiltração numa escavação
ou perfuração usando carga constante ou car
ga variável ~

•Uma "ol.-ofada" de apoio sobro a superfície
de solo ou rochn C> cstatlcamcntc carregada
por steio de macaco hidráulico. A dcflccçào
versus carregamento ê registrada

rt« rót'u'0 tíc
tílaatici(!.-.i'« t\v rocin:-, "ir.
s i t u " . l'O!:ruí .1 cíip.aclíl.nH"
do PC nsiiicar r.aíor j^'or'-'.o
do que os üilatcisctros

-.Medida da rcsistêr.ci^ ao cí
nalhasier.to de rocheir. "in situ"'

-Detecção da varia^So çro*3ci_
ra r.a cor.3ister.cia ou cor.pTí
cidade relativa. F.-Jc se?
usado cr. alguns típc--cie solo

-Medidos "in situ" üa resir.
tõncia ao ciar.ihancr.to cst.'
tico nf.o di'cr.cJc c a scr.sit?
vidade de argiias ~

-Detecção da variação rss con
si.ttòncia ou no çrnu de co"\
pacidade or. aryil«3 o\i arei>-.~.
Usado p«ra est írar a repií
têr.cia no cisnlli.incr.vo crt~
tico n5o ílren;i-.;o t'.o . T r q T
Ufotlo con corrol.:çõc" i
c>is para obcer a cony rests: ibi*
lid.idc estático de .-iroi.is

-Estimativa da pcrne^bilidade
"in situ"

-Estimativa da ?crmcabiliri;u'.c
"in situ" en naciços rocV.o
sos

-Para estinar

•Estimativa do módulo de do
formabilidade, c.ipncicUidc de
carga c recalquo r. cirto »v^
?.o. Pod«n ser usados na svl
perficic arredondada, cm eW
cavacôoo, tincis. ou cr» períü

õ ~

•C>}<:t\mn, V. :n C

O o d í s , 157C, pp.
613-628

-PceH, Hanson, e
Thorr.fcurn, '
pp. 3C2, 324

-A3TM D257J-72

hircrtrrann, 197C,
pp. 71-77

Ccdcr<jr-?n, 1967,
pp. 47-78

Sefarin, 1968,
pp. 90-02

•Ccder<rrcri, 1?67,
pp. 79-60

•AS7M DH 94-72,

pp. 126-13$'

continua . . .



continuação ...

SNSAXO COM 0XiATX0«2TRO

SNSAZO OE TGSK. DE »RES

ESS&XO COH MACA30 RADIAI.

ENSAIO OS 7SNS7KACA0 ?A
D30NIZAOO (SPT) ~

Pressão radial uniforme i aplicada hidráu
llcsr.eate sobre usi conprir.ento de perfura
ç&o do várias vezes o diânetro ío furo. vã
riacSo r.o tíiâr.etro versus pressão epliçada
« registrada

Pressão hidráulica & aplicada a um conpri
nor.to sclaüo (vedado) de un túnel circula?
e as deformações diametrais são Piedides

?rc=s3o radial c aplicada « un determinado
comprimento do túnel circular por maçado de
superfície plana. As deformações diametrais
sõo did

Un anostraúcr de solo a percussão é intro
duzido no solo através de golpes de un peso
de cravaçâo. 0 nv tíe golpes para cada 15 cm
de penetração ô registrado

-Estimativa da resistência ao
eisalhcnanto e cenpresr-i'ai
lidade das sal os; c estirr?
tiva do módulo de tícíorr.abT
lidede cia3 rochas ~

-Determinação das consta-.'.cs
elásticas do rcaciço rochoso
"in situ"

-DcterrcinacSo das constantes
elásticas do maciço rochsso
"in «itu-

-0 n9 de golpes & usado cor̂ o
um índice de consistência ou
compacidade do sole. rode
ser usecio cor» correlações cn
píricas cono un indico d.iã
propriedades do selo

-Calhoun, 1969,
??. 71-74,
Staç«, 1568,
pp. 1*1»144

-Ksllacc, Slebir
e Anderson, í
pr>. 633-663;
Kistcrek. 1970,
;>?- 27-33

•AST". D*. 556-67.

FONTE: Referência [19}.



TABELA 12 - LEVANTAMENTOS GEOFlSICOS REALIZADOS ~EM FUROS DE SONDAGEM

XSTGDO

PE3FZLASSX ACOSTICA

CáXASA EM rURO DE SONDAGEM
(OU TV)

CALI3KE

L5VAKTAXSKT0 CXRSCXONAÍ.

SONSAGSM

SONDAGEM NUCLEAR

SlSKICA OS "«OSSHOLE"

KEDZOA OA VELOCIDADE SONORA

TÉCNICAS E KEOIOAS CÜ.".*TIV. f!O T.7WC7* ' "TVO

-O tempo de viagem da onda acústica cr.i.c o
transmissor e o receptor c usado para caleu
ler a velocidade cs propagação na formação T

-Fotografia das paredes do furo de sondagem ,
com bússula orientada

-Diâmetro do furo com 3, 4 ou 6 braços
r.iĉ s

r.cca

-Registro da orientação e inclinação do furo.
Ir.clinõmetro tipo magnético ou ferramenta di,
reciond tipo giroscôpio ~

-A resiGtiviioJe das canadas de subsuporfícic
c ncdiáa per eletrodos cm várias configura
ções. ~"
Tipos:.Mono eletrodo

.Norncsl (4 eletrodos)

.Indução

.Eletrodo guardado
Curva SP (Potencial espontâneo) é nor.
naIrr.cnte realizada simultaneamente ~

-Ralo Cama: c.-sissão natural de raio gama pela
formação

-Nêutron : Índice de hidrogênio pela detecção
do raio gama secundário de alta
energia ou neutrons cm desacelera
cão (normalmente usa-se fonte dê"
Pu-Be).

-0 sinal sísmico c transmitido de uma fonte
de energia de um furo para geofor.es situados
num segundo furo e o tempo de trânsito c
registrado

-Ondas sonoras são transmitidas através do coir
po amostrado ~*

-DeteririncçSo das v
de pro3r."ciçio dez cr.üc.s tío
csnprcsjio e éc ein-.íharer.••-.-,
porosiciaOo, litolo-vir., »:-o
priedaies elíssiecr." •..". siti:'T

«juando conbinaO.ai! COTÍ a «cn
sidade

-Obscrvsvüo das condições do
furo, fraturas, juntas e C T
madas ""

-Detecção de
cavidades, veio de argila
fraturas

-Orientasío do furo; n
te andando cm conjunto com a
sísmica de " h l "

-Identificação e cvtirativaúo
grau do saturação c do hidro
carbono r.a formação, iitolõ
giA, correlação de camadas "*

-Determinação da lltoloçia
correlação de camadas

iwsi-Determinação do teor de
daCc, porosidade, lit
correlação de camadas

-Determinação direta das velo
cidades do propagação das on
das de compressão' c de cisa

p p g
das de compressão' c de
lhamento da formação gcoXo
gica ~
-Medidas das velocidades <*.o
propa«.iaç5o das ondas de cor.
pressão c de cisalhamcr.t?
no cawpo, para correlacionar
com as ir.ventioacôvíí da sin
mica de "crosshole" ~

.-, •. &71,

Lur.Cer^n, et a l i i ,

Pirscn, 1963

?ircon, 19C3

Pirson, 19«3

?irson, 1363

3aHard c McLean,
1375, ??. 121-150

Myung c Helander,
1972, ??. 3-5

continua . . .



continuação ...

LEVANTA.M2STO DA VELOCIDADE
SÍSMICA. ?0R "UPHOLE" E

-Sxar.c do furo cost transdutor rotativo c ncdJL
dor .Tiagnêtico (."sagnetòfíctro) de janela. Õ
sinal acústico refletido pela parede do furo
ê íuftcâo das eon:Uccü3 da superfície do furo.
O .rodidor nagnetico (na^nctôr.ctro) c usado
pars orientar os dados.

A temperatura d« um fluido no furo d,c
c sicáica per um tor-is tor

sonda

-0 sinal sísmico ê geraòo por golpe de marte
Io ou carga cxplosiwi e é transmitido em oü
tra direção entre o furo e a superfície dõ
terreno perto da boca do furo; o tercpo de
trânsito ê registrado

-Detecção de fraturas,
orientação e ângulo da
tura

fra

-Detecção do cntrffía de çí.» ,
novinter.to de água , reàída
do gradiente gcotúrmico

•Determinação das velocidades
de propagação d.ts or.Uaa de
compressão vertical e de cj^
salhanonto das ca-adas cn
profundidades s-ilc
para ensaio

2er.ar.ck, 195$

Pirron, 1963

.••:ei3ser, 1551, ??.
533-5:3; Ecllard c
Xiitcar., 1975, pp.
121-150

FONTE: Referência [19].



TABELA 13 - LEVANTAMENTOS GEOPlSICOS REALIZADOS NA SUPERFÍCIE DO TERRENO

TÉCNICAS S KEOIDAS O3JCTIVC? so i2\v-.:-T'i:-:rrcT

?£R?ZLAGEH ACOSTXCA

KSSXSTZVXDAOS ELÉTRICA

G3AVI0ADS

JK3SSTXCO

SlSXXCA DS

StSMZCA OS RETRAÇÃO

SXSXXCA DE SOTESFlCJE E
0S3&S OS CISALilAXENTO

-Sinal acústico ê «orado nela fonte que por
sua vez ô carroçada ou rebocaía por uir. boto.
O treat de ondas refletidas das interfaces
das cirecdas do subsolo c recebido pelo trar.£
djtor a registrado ~

-A enr-r^ia elétrica õ aplicada ílravór. de cio
trodei de corrente c a distribuição da volt^
çers resultante ê ncãida por un par da elctrõ
dos de potenciais. °"
(1) .V.-.PEAMEN-TO POR PSSISTIV1DACE
(2) SONDAGEM POR RESISTIVIDADfc

-A intensidade do car.po gravitacional é ntapea
da por gravinetro de superfície ou aéreo * ~

-A intensidade c direção do campo magnético ê
siapoado polo nwgnetônetro de superfície ou
cerco

-Tcnpo de propagação da onda de compressão re
fletica de una canada do subsolo. A energia
sisir.ica c produzida pela carga explosiva ou
outra fonte de energia

-Tempo de propagação da onda de compressão re
íratsda através de canadas do subsolo.A ene?
çia si-mica c produzida pela carga explosiva
ou sartelo de ir.pacto. Registrado através de
geofor.es

Terepo
ondas
a«yle
porfi

5.elo
Onãas
polo
Ondas
for:t!s

de propagação das ondas de compressão,
de cisalhanento, ondas Love e ondas
i?jh, através de wateriais próximos a su

Ondas de superfície geradas pela*
p a baixas profun«Ut'.aõos, jnnr

1Ü ir.pr.ctu, ou vibrsdor de superfície 7
de cisalha.Ttcnto conumente produzidas
ir.pacto horizant.il õ"e uma marreta.
r;o sujjoríicie cão registradas com geo
C 3 o ^ t ^ " "

Cor.fiçur
es tir.ati
carcclr.s
subsolo

áos

», cor, t
Ia osjrc
scdi.-.c

r 3ura
r.tos "ro

• •*I

O
MCiO x:v

ização Uo :\tj\'.:: r, cubtvr
râneas, topo do críJj.-.s.irror.i.cT
e cornos ou recuas cc.-n rcr-ís
tividvic contrastante; r.-sn:.̂
irento do eítruturín 'So si:5.'"1
perfício rasao poúcr. ."••.•?
adaptadas para s-.spô r proí-.;n
didades ds 230 a SCO pés ~

•Oetocçüo de ar.or..ili.-.s na ei.-,
tribuição de v.azsn, tais cc
iso: cavidades, corpo- i"trü
ses, -.ucincos na iitologia tic
dobra3 e falhas

-Detecção de anor.aiias na iHs
tribuição dn jratcri.-.is na«r.c
ticos no subsolo, cue pí.V.-í;
refletir T.v:car.Çvis litolC".!_i
cas e nos naárõcs estrvi':ü
rais ou éescontinuiíísiícs n.iU
canadas cie subsv.ncrfícic

do
-Dctcrnin.Tção d--»
e espes^urn do
rochas. Detecção âc. fauna
ou dcsücr.tinuicí.icie:- na cetru
tura do subsolo ~

-Correlação geológica e profur.
didade das car.idas t'.o subrõ
Io, avaliação ãa v«locii!ci«õ
r.cdia da onda de cenaressão
nos selos e no cwhcirjar.ento ro
choso. Detecção de falhas ei*
dcscontinuiéatics nas estrutu
ras de subsuperfícic ~

-Determinação das ondas de fa
se Rayleigh e orus^o i!c velo
cidades. Velocidades das on
cias de compressão o «e ci?ã
Ihamonto ~

i

" r : r-:>.'<r.cc!'. t, ' ?6O ;
r-^jrin, 1?70, pp.
339-37:

Pobri.-., 1970, p?.
••c?-:e:; A m ,
1975, ?a. 405-425

robrin, *?70, çp.
263-33S

Do'orin, 1070, pp.
105-105

Bailara e KcLesr.,
1975, p?. Í21-150

Bollard e McLean,
1975, pp. 121-150

FG::TE: Paforôncia [ 1 9 ] .
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TABEIA l< - SISTEMA UNIFICADO DE CLASSIFICAÇÃO t>C SCT.OS

ur.-sxs ;«ii«inr'
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[«UFO

•-•ft

IBS

r

ise

2
1 —

fej-

s
<

^ 3 •̂  *~! •-* o Si Q D
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TABELA 16 - M&TOUOS DK ENSAIOS EM LABORATÓRIO PARA SOLOS E ROCHAS

MOME DO ITCSAIO

PAD:-AO OU M.*TODO
M'i.icAvr.t. pw>t'im.wa>E o': PAR'-MFTBO ORSERVAÇOES/E:Í:"-?.NC"!AS
"OUTS-AS REFEREM A DETE!'XI::AR UE EQUIPAMENTO ::S?Í:CI»\:.
CIAS*

SOtJ&S - ENSAIOS DE CLASSIFICAÇÃO E INDICES FÍSICOS

.ANALISE GitASULOKETMCA ASTM D 4 2 1 . S 4 2 2 . DISTRIBUIÇÃO (.0 TAMANHO MÉTODOS SÃO APLICÁVEIS
D2212; "S-efs . 8 , VOS GKA'JS/1'AHTiCCLAS DO PARA CK&TAS ?.--C::AS
1" SOi.0 APÔS DESAGREGAÇÃO.

.PERCESTAGEM DE FINOS

.LIMITES DK ATTERBEKG

.PESO ESPECIFICO

.DESCRIÇÃO DOS SOLOS

.CLASSIFICAÇÃO DOS
SOLOS

.RAIO-X

.PF.SO ESPECIFICO APA
RENTE SECO

.TEOR DE UMIDADE

.GRAU DE C0MPAC1DADB

.COMPACTAÇÃO

.CONSOLIDAÇÃO

ASTM DIK&ftefs. PORCENTAGEM FM PESO CO
8. i" KATEKIAI. ~i::o ovr. PASSA

NA PFflKIRA N9 2 0 0

ASTK D 4 2 3 , D 4 2 4 , LIMITE DC Ti.f.5:
D427; " ! í e £ s . 8 , 1" LIMITE DK LK'L":í>£s. Í N M

CE DK PLASTIC:;:-AOE, LÎ
KITE DE CO'.:i SAÇAO

ASTM D854; "Refs. PESO ESPIXl-UO OU PESO SAO DEVE-SE '-SA?. DE
8. l ESPECIFICO APARESTE COS

GKAOS DE SOLO
FEr.VURA PAPA O DrSA.?E
J.V:ESTO. o .".'roso foze
SER USADO Pk?.'. Â3CHA .

ASTM D2483

ASTK D2487

"Ref. 2"

C1ENTEKÜXTE Tl'.iO PAS A
ELZKINAÜ OS VAZIOS V.l
TERNOS DA ROCHA INTACT.C

DESCRIÇÃO DOS SOLOS AT?A
VÊS EXAME KASUAL-VISUAL

CLASSIFICAÇÃO UNIFICADA
DOS SOLOS

DENSIDADE COMPARATIVA, MUITO BTIL PARA DETKC
MACROESTRUTCRA ÇAO DS PEHTl "SBAÇAO

KA PRÓPRIA AMCSTRAGrr:
E PARA DELINEA.K AS CA
KADAS DS SOLO NO TUBO
DE AMOSTRA.

SOLOS - RELAÇÃO DKKSIDADE-UMIDADE

Ref. 1 PESO ESPECIFICO APAREN MÉTODOS SAO APLICADOS
TE SECO PARA ROCHAS, COM ALGV

MAS .*K»DIFICAÇ2iS.

ASTM D2216 , TEOR DE UMIDADE, EXPSES MÉTODO £ APLICÁVEL A
D2974; "Ref. 1" SO EM PERCENTAGEM EM PE ROCHA.

SO SECO

"ASTM COMPACIDADE MAXIMA E Kl REQUER VESA 02 VIBRAC'O.
tilíVi DE SOLOS >:AO COESY EM TESTLS EM VESA Di
VOS

Rof . 1 ;
D2049" _

VIBRAÇÃO, A
E A FRECPESCIA DS\'iK
SER AJL'STAPAS TASA VA
LORES QUE PSCDIZAM VM
EXSAIO DE ccr:?Acir;o"
SATISFATCR10. " M kETÁ':
T O , DF.VEM F:-:S EVITA:?.?5
TRATAMENTOS ?i'E ?SCr^

ANALISES MKC.'.MCAS VZ
VEM SER RFAM~Ar>AS C0?-5
O OBJETIVO Pi:

A QUEBRA D!: '

ASTM P 6 9 8 , 0 1 5 5 7 ; RELAÇÃO DEXSIDADE-UMIDA MÉTODOS PARA
"*ct. 1" DE ÓTIMA ~ DE SOIX> F. RC>C!:A £ A?KE

, SENTADO XA R e f . 1 .

SOLOS - PL5WEABILIDADE E CONSOLIDAÇÃO
ASTM^D2435; " R e i s . CVMf>RF.SMRlMPA»>: UNIDI

I>E i>i; «oi.os CCESIVOÍ;

"Hoí . ' " KXPANSAO ÜNIDIMENSICXAI. Mf.TOPO USA AÍ'AKí::.!!OS
VERSUS RK1.AÇA0 DE CARRF. DE CONSOLIPACAO COX
CAH»;NTO ~ VENCIOSAIS.

continvid



Continuação

ASTM
1 . 1

soi.es -
.KIKK.KA1.0GIA R e f . 1 » , -Rc-í

1 2 . < •

:A!ii;.)i>ADK ADEOUAfiO i'APA í-M-CI
co::p;.CTAr>-r. c v •>:••"»;";.•.
DO. KSTf! r.NKAtO I'll'
SER KEAMZADO NT. "A"r . i
"IK K l T l i " .

OUT "1 CAS ". F l SI CAS

IDENTIFICAÇÃO DOS MINE APLICÁVEL. ?AHA : '- "?!.*» .
RAis ~ p.r.Gw:R AP /? : :L"O :>.-; JZ

F?AÇAO DT; S A I C - X . T A "
n?;:t PO:JEK S;:.- •.:-:Aro*

TÍ:R.'-:ICA

.Tf:OP. DC KATERIAL ORGA R f f . 1 3 ; "AST:!
N1C0 O'/'f'i<. Rei . K"

.SAIS SOS.CVF.1S

.EKSAIO DU "PIHliOLE*

.C0MPRESS.V5 SIMPLES

Ref.

"Refs. 5, 6"

PERCENTAGES EH F~SO SE M^TCrjOS HE CC'-t:j:."HT«O A
co :X) T?:e;'. i>r: CA:-.:;C::Ook ri.co (Asi^ :>2^;-;j s i :
GA::ICO Í: INORGÂNICO ACEITÁVEIS, •••.AS ? . A p ?

co E c? l r : co c." ~J?&OS

VERlFICAnCS A7?AV?.S 2"
TESTS uu ccr:E-ST.-.? Cr-:t
no (Ref. U ) .

CONCKNTRAÇAO DE S A I S SO
LÜVEIS r:A ÁGUA LOS VÃ
2IOS PO SOLO

TEKD2KC1A DE Dl SPI-I
EM SOLOS COSSIVOS

IMPORTA.\TS MA AVAL!.-.
Ç-U> DO POTEXCIAÍ. C i
EROSÃO E ENTuSAMEtiT;
( R e f . 3 0 » -

SOLOS - RESÍSTSXCIA AO CISALHAMKNTO E DEí'ORMABILlDAt>5

.CISALHAMEríTO DIRETO,
COKSOMDADO DRENADO

.COMPRESSÃO TRIAXIAL,
KAO CONSOLIDADO N'.'.O
DRENADO - ENSAIO RA
PIDO - ~

.COKFRKS'mO TKIAXIAI.,
CONSOLIDADO NÒO DRE
NADO - RÁPIDO PRÊ-ADCJ
SADO -

.COMPRESS» TRIAXIAL,
CONFINAOO DRENADO
- ENSAIO LENTO -

.TBIAXIAL CÍCLICO SOO
DEFORMAÇÃO CONTROtwVDA

ASTH D 2 1 6 5 , " R c f .
1*

ASTM D3O80;"R«;f.
1"

ASTM 2SS0;"Refs.
16, 1"

r Refs . 1, 16"

RESISTf-XCIA DS SOLOS COE
s ivos PM co:ji?R.essAõ
AXIAL

COES AO E AN'GtiLO DH X
TO 1NTSHSO SOE CCNDIÇÕT.S
DRENADA!!

PARÂMETROS DE RrSTSTEX
CIA AO C1SAUHAXSKTCS COK
SÃO E ASGUIX) DE ATRITO
INTERNO PARA SOLOS DE
BAIXA PEKMEASILiBADE

SE FOR i'SA30 3?.n::o c i ?
CUXFERENCIAL r r . ' ^ K ^ S E R
FEITAS RANHfSAS PARA
EVITAS O E N R I J Ü C I M Í - X T C
DA AMOSTRA HNSAIAOA
(CCRPO-D-:-?R0VA» .

'Refs. 1, 16"

*Rcf. 17, 7"

SE FOR USADO OSrNO Cl? .

.TRIAXIAI, CÍCLICO SOD Ref. 1 8 ; " R e i s .
TEKSAO COKTROLADA 7 , 19"

>5 DH S E S I S 7 £ «
CIA AO CJSA.LHA:-:£X7O:COE
sAo E ANGULO DE ATRITO
INTERNO PARA SOl.CS COX
SOLIDADOS. cc:« A .••:::DID»
DA PRESSÃO POOH^SKR O2
TID*SA COESAO E O ATRI
TO INTERNO

PARÂMETROS DE RESISTÊN-
CIA AO CISALHAM."NTO:CC5 CV.
sAo i: AM;U;.O en AVKKO S;:Í
INTERNO, PARA CCNUIÇÍSS RA
DE CAÍ;[;I:GAMENTO D-: I.OX TO DA AMESTRA
co PERÍODO ~ (coKPO-Dr.-rsc

HÒDVW DE YOÜXG, A«ORTE
CIMENTO E PNKSS.'.O SEU
TRA DK SOIXJS NÃO COKSl
VOS. KÓDVÍJO DC VOL'NG E
AMORTtXl MESTO DE SOLOS
COES1VOS

RESISTÊNCIA CÍCLICA DE
soi-os COES ivos ENAOCOS:
SIVOS

E V I T A S o Í ; : : ? . I j - c

.-Ai AP1/,

continua . . .



Continua-

.ClSAIJIAXL.'ITO SIMPLE!»
CÍCLICO

"Refs. 20, 21 .
22, 23"

.COLUNA HÍ:5SO::ANTÍ:

.POROSIDADE

.PERMEABILIDADE

.VELOCIDADE Si SM 117.

•TESTE DIRETO DE RE
SIGTf.NCJA A TRAÇAõ

.ENSAIO "BRAZILIAN"

.KÕDDLO DE RUPTURA

.COMPRESSÃO SIMPLES

.COXPRrsSAO TRIAXIAL
N'IO MRKNADO

.COMPRESSÃO TRIAXIAL
COM HUUDA DA PHES
SAO NEUTRA

.DISSOLUÇÃO - DURAM
LIDAOK

"Rcí. 24

VIUJhUi.S. DO Wir»ÜLO DK
CISALHAXKÜTO K .VK.!tTECI
W:NTO: i: KKSI.VJ-~::CX« C T
CLICA DOS COt:slVOS E
i:Ao COESIVOS

KODULQ DE CISALKAttKSTO
E AT-tOHTECIKErrs-O DS SOLOS
COKSIVOS i: r:Ao COKSIVOS.
ALGUNS ASTIKICIOS rOT/EV.
SEK USADOS AT«AVES DE
KOOiriCAÇCSS NO MÊTCDO

Kir.AK o Kóyui.0 DU vocrcc.
ALGL::? ARTIKICI&S !>CDEM
SER USAEOS PAf-.A DniJRTil
KAH A KrsiST?.::CIA CÍCI.I
CA.

ROCHAS - PROPRIEDADES DE E::GEKÜA

"Ref. 25, 2G-

"Ref. 25, 26"

PESO ESPECIFICO APAR.
SECO, PESO ESPECÍFICO .
E POROSIDADr TOTAL tMÜ
TODO Drl MELCilKF.) OU PO
KOSIDADE EFETIVA IME7ODO
DE SIMMONS OU KASÜ3UBS-
BUKTI:;G)

PEfcr-iEABILIDADE DE ROCHA
INTACTA

ASTH 2845; "Refs.
3, 27-

ASTM D2936;"Ref.
3"
"Ref. 3"

"Ref. 3"

ASTK 2938; "Ref.
3"

ASTfí P7664; "Ref.
3"

*Rcí. 28"

"Ref. 29"

VELOCIDADE DE PROPAGA
ÇAO DAS ONDAS DE COMPRES
SftOECISALHAMENTO EM RO
CHA SA

RESISTÊNCIA A TRAÇAOUin
AXIAL DE ROCHA SA

KEDIDA INDIRETA DA RE
SISTENCXA A TRAÇÃO DÊ
ROCHA SA

KEDIDA INDIRETA DA RESIS
TENCIA A TRAÇÃO DE RÕ
CHA SA

KÕDUIX> DE YOUNG E RESIS
TENCIA *A COMPRESSÃO DE
ROCHA SA

O DE YOUJCG, PARAME
TROS CK. COESÃO E ATRITO
INTERNO DO ENVOLTÓRIO
DE RUPTURA

MÓDULO DE YOU::G, consAo,
ATRITO INTERNO DE CONDI
ÇÔES DE TEXSAO EVETXVA**

ÍNDICE PE RESISTÊNCIA
*A DISSOLUÇÃO

D A TE:;SAO rs-i ev-t o c.
T R O L K H A £;::£"',:•.**.':.*.-#
USAOOS OOIÍ; -rr-cs ui?
RENTES OS Af'A?.:".Li:t-3

E ROSCOr., !"-
,S :-of . 20 E?

PODr««-$C APLICAR 05
MÉTODOS 0". KNSAtO ZV.
SOLOS CCM POUCAS KO3I
KlCAÇÕES.

VALORES DA PF.FJÍSA2IM
DADE KEDIDA KM LAB0HA
TOKIO SAO ai.o SOF.::A-T
KENTE RSPH!:SE::TATIVC$
DA PERMEABILIDADE "R:
SITU" DE KOCHA CCM DIA
CLASAMEXTO RÍ.SO .

EXIGE GEPÂDC?. DI SINV.:.,
TRANSDCTOK IG£O;*0>:£l V.
OSCILOSCÕPIO.

fontes
"Regulatory Cuide t.138 - Laboratory Investiç.-itions. of Soi l» for Engineering An.ilyr.is and
Design of Nuclear Power Plants; April 1978 . U.S. NUCI.KAK REGULATOHY COMMISSION". CZS ]
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Fig- 6 - BARRI LETES USADOS EM SONDAGENS ROTATIVAS
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Fig. 7 - BARRILETE USADO EM SONDAGEM ROTATIVA
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Fig. 10 - ENSAIO DE PERMEABILIDADE " I N SITU"
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Fig. 2 0 - ENSAIO DE PERMEABILIDADE " I N SITU"
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Fig. 2 1 - ENSAIO DE PERMEABILIDADE "IN SITli"
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Fig. 22 - ENSAIO DE PERMEABILIDADE IN SITU
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