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- METODOLOGIAS E SISTEMÁTICAS

Os estudos de avaliação dos componenetes do meio físico,

para fins de engenharia e planejamento, são realizados segundo um

grupo de normas que são típicas de cada país/ região, meio físico

e condições sócio-econômicas, entre outras.

Este grupo de normas conduzem à produção de diversos tipos

de documentos gráficos quanto ao conteúdo, à apresentação e à

escala, destinados às diferentes finalidades, mas sempre com

objetivo de prevenir e orientar a ocupação, a ocorrência de

riscos e a proteção ambiental.

Forma consideradas, neste tópico, as formas de análise do

meio físico mais conhecidas na bibliografia e que estão agrupadas

com maiores detalhes em Zuquette (1981), Zuquette (1987),

Zuquette e Gandolfi (1988), Nishiyama (1991) e Souza (1992).

Metodolocria Francesa, por Sanejouand (1972) publicou os

resultados de um levantamento e análise dos trabalhos já

existentes realizados não só na França como em outros países e

que pode ser subentendido como metodologia francesa de mapeamento

geotécnico.

Os f atares analisados são os mais comuns como: geologia,

geomorfelogia e geotecnia. O conjunto de documentos básicos é

formado pelas cartas de documentação, do substrato rochoso, dos

materiais de cobertura, hidrogeológica e geomorfológica. Este

conjunto de documentos gráficos de mapas são denominados de

f afores. A partir da interpretação destes, confeccionam-se as

cartas de aptidão voltadas a vetares, tais como: fundações, vias

de transporte, escavabilidade, materiais de construção e outros
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que se fizerem necessários. O objetivo desta metodologia é ser

usada tanto para fins regionais como para situações específicas.

A seguir são citados alguns trabalhos que foram realizados

segundo os critérios da metodologia:

l. Carte géotechnique de la région de Mons.

2. Carte géotechnique de la région de Creil.

3. Carte géotechnique de L/arie métropolitaine Nancy-Metz-Thion-

ville.

4. Arie métropolitaine de Mons carte d/aptitude de sois aux

foundations.

A maioria dos trabalhos com base nesta metodologia foram

realizados em áreas com menos de 1500 km2 e em escalas maiores

que 1:50.000. Porém, existem alguns casos em que a área mapeada é

muito grande, como no trabalho sobre a "Área Metropolitana de

Marseille", envolvendo 2800 km2.

Os trabalhos conhecidos e elaborados segundo esta

metodologia preocupam-se com a posição espacial das diferentes

unidades de terreno e neles as variações verticais são

representadas pelo sistema de bandas (listas) proposto por Zebera

(1947) e seções cruzadas.

O emprego carreto da metodologia exige um bom conhecimento

das regras de interpolações e extrapolações das informações.

Cabe assinalar que a metodologia não estabelece os

princípios e limites de cada informação que devem ser

considerados para definir as áreas que são homogéneas.

Também não indica classificações e símbolos que possam ser

usados durante a elaboração do trabalho/ ficando a escolha aos
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cuidados dos mapeadores.

METODOLOGIA DA I.A.E.G.

Foi elaborada por uma comissão formada pela I.A.E.G.

(International Association Engineering Geology) que iniciou suas

atividades em 1968 e expôs os primeiros resultados em 1970 no

Boletim n° da International Association Engineering Geology.

Esta comissão teve como objetivo formular uma orientação

para mapeamento adequada a maioria dos países e no qual os meios

para sua confecção também fossem adequados sócio-técnico

economicamente. A metodologia teve sua 1a parte publicada pela

UNESCO no ano de 1976, relatando a classificação dos mapas em

função do conteúdo, da escala e da finalidade.

Esta primeira parte relata/ também, os f atares e feições que

devem ser consideradas, tais como: o carater das rochas e solos,

condições hidrogeológicas, condições geomorfológicas e fenómenos

geodinâmicos. Trata dos meios para a obtenção dos dados, assim

como da realização das diversas cartas qne formarão o mapa

geotécnico. As principais técnicas para a realização do trabalho,

são: fotogeologia, métodos geofísicos, sondagens, amostragens,

ensaios "in situ" e laboratoriais. Além destes tópicos relatados

na primeira parte, preocupa-se com as formas de apresentação dos

resultados e como interpretá-los para os fins desejados.

A segunda parte, publicada pelo Boletim da I.A.E.G. n° 24,

traz um sistema de classes para os diferentes parâmetros assim

como os símbolos indicados para serem usados nos documentos

gráficos.
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CLASSIFICAÇÃO DOS MAPAS:

QUANTO À FINALIDADE

l. Mapa de finalidade especial - trata de aspectos específicos do

meio físico, ou trata de condições geotécnicas para a construção

de um determinado tipo de obra.

2. Mapa de multifinalidade - apresenta informações geotécnicas

variadas, usadas para diversas finalidades.

QUANTO AO CONTEÚDO

l. Mapa analítico - trata de aspectos individuais e a sua

finalidade vem expressa no título.

2. Mapa compreensivo - analisa todos os componentes possíveis do

meio físico, sendo de 2 tipos:-

a) Mapa de condições geotécnicas - registra os componentes do

meio físico, sem se preocupar em interpretá-los.

b) Mapa de zoneamento geotécnico - registra e interpreta as

informações geológico-geotécnicas delimitando áreas homogéneas.

Pode ter uso geral e/ou específico e apresenta as seguintes

unidades taxonômicas.

Regiões - há uniformidade de elementos estruturais e

geotécnicos.

Áreas - há semelhança entre unidades geomorfológicas

regionais.
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Zonas - há homogeneidade em termos de litologia e de

arranjo estrutural das rochas e solos.

- Distritos - quando as condições hidrogeológicas e os fenómenos

geodinâmicos são semelhantes.

QUANTO Ã ESCALA

-Grande - 1:10.000 ou maior, para finalidades específicas.

-Intermediários 1:10.000 a 1:100.000, para o planejamento

regional.

-Pequenas - 1:100.000 ou menores, para mapeamento de carater

geral.

Existe ainda uma classificação denominada de litogenética

que caracteriza de diferentes tipos de cartas voltadas para os

mais diversos fins, a saber:

a) Tipo Geotécnico - (Engineering Geological Type - ET) - Nas

escalas 1:5000 ou maiores uniformidade nas características

litológicas, no estado de alteração,

b) Tipo Litológico - (Lithological Type - LT) - Nas

escalas 1:5000 a 1:10.000, prevê homogeneidade em termos

de estruturas, textura/ composição e heterogeneidade quanto à

alteração.

c) Complexo Litológico - (Lithological Complex - LC) - 1:10.000

a 1:200.000, compreendendo em tipos litológicos

relacionados geneticamente, desenvolvidos sob condições

geotectônicas e paleogeográficas específicas.

d) Suíte, Litológica - (Lithological Suite - LS) - Nas

escalas menores que 1:200.000, associando vários complexos
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litológicos que se desenvolveram sob condições

tectônicas e paleogeográficas similares.

É uma das mais abrangentes metodologias, tendo sido

elaborada com o objetivo de uniformizar o processo de mapeamento

geotécnico para o maior número possível de países.

Para a aplicação deste metodologia, o mapeador deverá

decidir sobre a escala, o tipo de document-o mais adequado e como

irá realizar o mapeamento para atender às condições e às classes

estipuladas para o referido documento.

A classe compreendida entre as escalas 1:10.000 e 1:200.000

é muito ampla, exigindo diversos níveis e tipos de informações

para cada sub-nível (1:100.000; 1:50.000; 1:25.000), sendo

necessário definir praticamente uma metodologia para cada nível

de escala.

A homogeneidade exigida para os quatro tipos de documentos é

sempre em termos de litologia, considerando os atributos e

limites entre os valores que devem ser adequados a cada tipo;

isto se dá, principalmente porque a amplitude de valores entre os

extremos é muito grande.

A representação, em 3a dimensão, pode ser feita por

diferentes mecanismos (bandas, perfis, secções cruzadas).

Teoricamente, esta metodologia pode ser adotada por qualquer

pais, mas para a sua aplicação são necessários que as seguintes

condições sejam satisfeitas:

-número de informações compatível com as exigências da

metodologia;
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-estipular a escala e o tipo de documento desejado;

-ordenar os componentes do meio físico, as feições e os atributos

que sejam interessantes, e

-definir como obter os atributos e suas classes.

Como pode-se observar, para atender tais exigências/

praticamente, é necessário definir uma nova metodologia.

METODOLOGIA P.U.C.E. (Pattern, Unit, Component Evaluation)

Considerações Gerais

Diversos autores participaram do desenvolvimento, tais como

Stewart (1968), Woloshin (1968), Mitchell (1973), Olivier (1977)

e Grant e Finlayson (1978), analisando diversos sistemas

utilizados para análise dos terrenos.

As análises dos terrenos tiveram seu início a algumas

décadas, porém só nas de 60 e 70 tiveram um grande destaque, com

os trabalhos apresentados pêlos seguintes autores:

- Keifer (1967), que através de uma combinação entre os materiais

rochosos, as encostas, os solos e as condições de drenagens, que

resultou em mapas de uso dos terrenos adequados à recreação, à

agricultura, ao transporte, ao uso residencial, etc,

Seggett (1973), que afirmou ser de fundamental importância a

geologia, a geotécnica, a hidrologia e o comportamento dos

terrenos nos estudos de planejamento, quaisquer que sejam as

futuras ocupações;

Way (1973), considerou que se as fotos aéreas fossem o melhor
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meio para identificar as paisagens e seus processos de origem.

Cada paisagem pertencente a uma unidade, apresenta

características típicas quanto a topografia, a drenagem, a

vegetação, o uso atual e as características dos solos; e através

delas seria possível realizar uma análise da paisagem para as

diversas formas de uso e ocupação a serem desenvolvidos;

- Grant (1975), que desenvolveu o sistema P.U.C.E., utilizando os

seguintes critérios: geologia, relevo, drenagens, topografia,

solos e vegetação, obtendo assim uma classificação dos terrenos

para uso no desenvolvimento urbano e regional;

Neil e Scalles (1976), que realizaram um trabalho onde as

propriedades físicas necessárias aos projetos são relacionadas

com uma avaliação económica de uma área em desenvolvimento,

usando tais dados dentro do planejamento da possível ocupação;

Olsen (1976), que divulgou casos onde dados de geomorfologia,

de solos e de engenharia foram combinados e otimizaram o

planejamento do ambiente e a administração da paisagem, como

exemplo, citou a ação do Departamento de Agricultura dos U. S. A.

em diversas regiões;

Walmsley (1975), que desenvolveu uma classificação biofísica

para avaliações regionais; para isto, combinou dados de

fisiografia, vegetação, classificação dos terrenos, geologia,

solo, águas e vegetação, obtendo um mapa de unidades biofísicas;

esta classificação tinha como objetivo identificar áreas

ecológicas significantes e limitações para os diferentes usos e

ocupações, bem como auxiliar na produtividade das terras; cita

como exemplo, a aplicação feita em British Columbia;
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Princípios da Avaliação dos Terrenos para fins de Engenharia,

segundo GRANT (1978).

Bourne (1931) sugeriu um sistema de análise baseado nos

limites da paisagem (topografia)/ porém notou que havia

homogeneidade em alguns pontos e heterogeneidade em outros,

dentro de cada área estudada. Belcher (1943) citou a hipótese de

que terrenos similares possuem propriedades de engenharia

próximas e que os problemas de engenharia serão parecidos e

resolvidos por meios semelhantes. Christian e Stewart (1953)

foram os primeiros a usar, como f atar de classificação, a origem

geomórfica comum; também defendiam a ideia de que terrenos

formados por rochas de litologias semelhantes, com história

tectonica e climática parecidas, deviam ser similares quanto ao

comportamento; em 1968, os mesmos autores defenderam a ideia de

uma classificação com fins gerais, através da integração de

áreas. Beckett e Webster (1962 a 1965) usaram sistema similar

ao anterior para fins militares, onde procuraram prever

propriedades dos terrenos das áreas desconhecidas, através dos

dados das áreas compostas por terrenos similares, já estudados.

Por volta de 1966, Brink et alii, realizaram uma síntese dos

esquemas de classificação de Christian e Stewart (1953) e Beckett

e Webster (1965), propondo um sistema de uso geral, mais amplo em

termos de aplicação; Brink e Partridge (1967) aplicaram este

esquema numa área da África do Sul.

Na década de 1970, o Laboratório de Pesquisa de Estrada, da

Inglaterra, adotou um sistema de avaliação dos terrenos mais

266



compreensível, tendo servido como base para os trabalhos em

diversos territórios; Dowling (1968), incorporou ao mesmo o

esquema de Brink et al (1965), para servir de base e de apoio às

avaliações de engenharia. Este novo sistema padronizou uma

linguagem e uma metodologia para expressar e comunicar as

características dos terrenos e suas implicações em engenharia;

possui ainda um sistema de banco de dados manual, que requer uma

padronização antes de ser processado por sistema digital.

Trabalhos também foram realizados por Clare (1960), Clare e

Beaven (1962), Clare e Newill (1963), Dowling (1963, 1964) e

Schofield (1967), empregando métodos menos conhecidos pelo meio

técnico na avaliação de engenharia dos terrenos de Bomeo, do

Caribe, da Nigéria, porém não definiram os sistemas usados.

Grant (1965), a partir de um trabalho realizado por

Christian e Stewart (1953) nas proximidades de Monte Isa,

verificou o uso de critérios geomorfológicos e junto com outros

profissionais finalmente desenvolveu o sistema P.U.C.E. (Pattern,

Unit, Component Evaluation), a partir de 1965.

Esse sistema baseia-se num grupo de critérios, a saber:

l- O sistema de classificação dos terrenos apoia-se sobretudo em

princípios geomórficos;

2- as propriedades, em cada membro de cada classe de terreno,

deve ser homogénea em toda sua extensão;

3- todos os membros, de cada classe de terreno, devem ser

homogéneos para a classe;

4- a natureza de todas as classes do terreno deverá ser objeto de

uma rigorosa avaliação/ e os critérios para seu reconhecimento

deverão ser obedecidos, isto é:
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a) as classes devem ser facilmente observadas e as feições

facilmente medidas;

b) os critérios podem ser quantitativos e/ou qualitativos;

5- para ordenar o trabalho, nos diferentes níveis de detalhes

necessários aos estudos de engenharia, ou seja, para utilização

prática no planejamento e construção, o sistema deve ser

hierárquico, de maneira tal que os membros de cada classe sejam

compostos por uma associação limitada de membros da classe

precedente 7

6- o sistema deve ser compatível com um meio computadorizado

digital para estocagem, coleta e análise das informações

pertencentes aos terrenos, ao planejamento e a engenharia,

observando-se que:

a) o sistema de nomenclatura deve ser numérico e

b) os números usados devexa sempre representar os parâmeros

do terreno;

7- os fatores a serem considerados para a classificação dos

terrenos são: características das encostas (geomorfelogia),

geologia e características dos solos e da vegetação.

Definição das Classes do Terreno e da Nomenclatura

Provincia

Pode ser definida como uma área do meio físico que atenda

certas condições/ a saber:
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a) extensão de rochas (sedimentares, metamórficas e/ou

vulcânicas) geologicamente uniforme a nível de grupo (I.U.G.S.,

1976)7

b) rochas de origem plutônica, com litologia e idade uniformes;

c) aluviões e colúvios ocorrendo dentro de uma única divisão de

drenagem: (BACIA);

d) material eólico, com litologia uniforme, em uma área

continental.

É determinada com certa facilidade em um mapa geológico na

escala 1:250.000. As outras divisões âe classificação hierárquica

podem ser analisadas usando critérios geomorfológicos.

Nomenclatura - Utiliza 5 dígitos, sendo

(2 dígitos) - sistema geológico

rochas com base na idade

(3 dígitos) - tipo de material

Modelo ou Padrão de Terreno

Baseia-se em critérios geomorfológicos, tais como amplitude

de relevo local, modelo de drenagem e sua densidade e normalmente

apresenta consistência e uniformidade em termos de paisagem.

Existe na unidade uma topografia, uma associação de solos e uma

vegetação, todas possíveis de se distinguir em fotos aéreas

quando em escala adequada.
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Nomenclatura - Utiliza 2 dígitos, sendo:

amplitude do relevo local (grandeza) (l dígito)

densidade da drenagem (canais/km) (l digito)

Quando surgirem variações dentro do modelo de terreno,

deve-se usar um novo dígito separado dos 2 primeiros por um traço

(_ _ /_).

Unidade do Terreno

É determinada por uma análise da forma do terreno; da

associação dos solos e da vegetação e caracter iza-se por ter uma

única forma de terreno e uma determinada associação de solos e

vegetação.

As formas de terrenos são classificadas tendo como base uma

associação de encostas características e uma consistência em

termo de amplitude de relevo local.

Nomenclatura

- Classe da forma do terreno (——)

- Configuração de superfície (——)

- Textura e perfil do solo dominante (——)

- Vegetação (——)

Componentes do. terreno

São unidades baseadas em critérios geomorfológicos, como

tipo e inclinações das encostas, tipo do perfil do solo, uso ou

270



cobertura da terra, vegetação e litologias do substrato rochoso.

Os taludes são analisados sob aspecto tridimensional, podendo ser

considerados, convexos e planares. As litologias (rochas) são

descritas e analisadas suscintamente, porém de maneira a fornecer

características importantes. Os solos devem ser analisados em

função das suas variáveis, tanto no sentido horizontal quanto no

vertical e classificados segundo uma dos sistemas clássicos ou

mesmo por um que seja utilizado na região em questão.

- forma do maior e menor eixo planar (l dígito)

- inclinação maior eixo (l dígito)

- inclinação menor eixo (l digito)

— tipo de solo (2 dígitos)

- uso atual (l dígito)

— vegetação (2 digitas ).

Nas Tabelas 31 , 3& e 33 , observam-se as formas de análise e

classificações utilizadas no emprego da metodologia.
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ESTAGIO INICIAL DE CLASSIFICAÇÃO

FONTES DE | FATORES RELEVANTES|
INFORMAÇÕES | NA CLASSIFICAÇÃO | CLASSE

INFORMAÇÕES

SUPLEMENTARES

ESTAGIO FINAL NA CLASSIFICAÇÃO DOS TERRENOS

FATORES RELEVANTES

NA CLASSIFICAÇÃO
[ CLASSE |DOCUMENTO PARA ï

SAR O RESULTA.

mapas geológi-] áreas com geolo-

cos ou fotos l g i a constante

aéreas e ou-[

trás imagens |

em escala

(grupos, etc)

1:1000.000

estudos geológicos áreas de geologia cons-[ província

tante

(grupos, etc)

mapas 1:25.0DC

maior; outros

fotos aérea j áreas homogéneas

ou outras ima-[ quanto: modelo de

gens em escala] paisagem, relevo

l local, drenagem

1:100.000

modelo

em fo-

tos

aéreas

estudo da fisiografia) áreas com acplitude de [ padrão do

do terreno e assoc. | relevo local constante,! terreno

de unidades do terre-

no

padrão de drenagem j

constante e densidade, j

áreas com assoc. sini- j

lar das unidades do {

terreno

mapa em esce;

1:250.000 ou ne

cos diagramas c

gem e da assoc:

unidades do te*

estudos foto-

gramétricos an

escala da or-

dem de

forma de relevo

simples

unidade

de -for-

ma do

relevo

estudo para reconhe-

cimento e avaliação

das dimensões ao re-

levo. Estudo dos ma -

tenals terrosos e

vegetal 1 vos. Estudo

da assoc.ckas compo-

nentes ao terreno

áreas ocupadas por una [

única forma de relevo j

com características as-|

soe. de materiais ter- |

rosos e vegetativos. g

Áreas com similar ;

assoc. ckas comporoentes j

do terreno

unidade do] mapas em escaL»

terreno | ou maior com a

sãs associações

1:10.000

estudos foto- | tipo único de ta- | conpo-

granétricos em| lude | nente

escala 1:10.00] ] da pai-

mapas de con- ] ] sagem

tornos iguais|

Estudos cto terrenos

para reconhecimento

de taludes esp. solo,

vegetação, etc.

Áreas constante: varia-

cão üo talude, solos e

assoc. da vegetação

j componente

ao terreno

mapa 1:2.500 cu

com os detallte

dos pela classs

TABELA33 - CLASSIFICAÇÃO DOS TERRENOS - DIVISÃO E FORMA DE REGISTRO
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CLASSES DO
TERRENO

FATORES DO TERRENO
PARA DISCUSSÃO

FATORES DO TERRENO ADE-

QUADOS PARA QUANTIFICAÇÃO

MÉTODO PARA
QUANTIFICAÇÃO

PROVÍNCIA - geologia (grupo, fm, etc)

PADRÃO DO
TERRENO

paisagem

características básicas do solo,

vegetação, rochas

padrão de drenagem

- amplitude do relevo

- frequência de correntes

fotos aéreas ou

medidas "in situ"

UNIDADES
DO TERRENO

formas de relevo

principais características dos

solos, rochas e formações vegetais

dimensões das unidades do

terreno (amplitude ao re-

levo, com comprimento,

largura)

fotos aéreas medi -

das "in eitu"

COMPONENTES
DO TERRENO

tipo de talude

litologia

solo

associação da vegetação

dimensões dos componentes

do terreno (amplitude do

relevo, compnnento, lar -

gura e talude

dimensão ou vegetação (al-

tura, diâmetro, espaçamen-

to

dimensões dos obstáculos

propriedades dos materiais

quantidade dos materiais

terrosos

medidas "in sltu"

medidas "in situ"

medidas "in sltu"

medidas "in sltu"

e laboratoriais

medidas ou estimada

TABELA32- FORMAS DE ANÁLISE E QUANTIFICACÍO PARA CADA CLASSE DO TERRENO.
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CLASSE DO TERRENO CONSTRUÇÕES DE ENGENHARIA APROPRIADAS À CADA ESTÁGIO

PROVÍNCIA - escavações rochosas subterrânea profundas

- obras gerais

PADRÃO DE TERRENO construção de estradas

- equipamentos e movimento de terra

- pontes, outros

construção de aeroportos (topografia)

construção de barragens (topografia)

construção subterrânea que afetaro as superfícies

outras obras

UNIDADES DE TERRENO construção de estradas

- localização, greide

- materiais para base

- materiais para aterros

- material rochoso a escavar

construção de aeroportos

- localização

- materiais para base

- material rochoso a escavar

construção de barragem

- localização

- situações gerais

COMPONENTES DO TERRENO traficabilidade na superfície natural

viabilidade para alimentos

pavimentos de aeroportos e estradas

- adequabilidade para material de Subgrade

- materiais para o pavimento

- materiais para o concreto

fundações de edifícios

- variação do volune com a unidade

- recalque sob carga

tanques de terra

- adequabilidade topográfica e de material

TABELA 33- CONSTRUÇÕES x CLASSES DE TERRENO
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METODOLOGIA UTILIZADA NA ESPANHA

Considerações Gerais

Por volta dos anos 50, teve início a elaboração de

cartografia geotécnica na Espanha, ganhando impulso a partir de

1967 com o 3° Plano de Desenvolvimento Espanhol, que definiu a

cartografia geotécnica como fator primordial no desenvolvimento

territorial, industrial, urbano, etc...

Metodologia

Foram propostos quatro tipos de mapas geotécnicos básicos:

Mapa geotécnico geral - escala 1:200.000

Mapa geotécnico básico - escala l: 25.000

Mapa geotécnico seletivo - escala l: 5.000

Mapa geotécnico específico - escala l: 2.000

Tais mapas devem servir a dois fins fundamentais:

l- Auxílio e assessoramento de estudos de planificação;

2- informação básica a qualquer tipo de construção;

Pode-se observar na TA.Ç..34 uma inter-relação entre os

níveis de utilização das cartas e os níveis de administração na

Espanha.
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TIPOS DE MAPAS

1°. Mapa geotécnico geral

Deve servir à planificação de grande áreas, é de interesse

nacional e seu uso é voltado à planificação, seja a nível

nacional ou regional, como no caso das grandes vias de

transporte.

Estes mapas são baseados em quatro f atares, tendo como

unidades de referência a "Região" (homogénea geotectonicamente) e

a "Área" (homogénea macrogeomorfologicamente), sendo

desenvolvidos sobre uma base topográfica na escala aproximada de

1:200.000.

Este deve ser elaborado a partir das seguintes informações:

Características litológicas

Deve-se caracterizar os materiais superficiais e os do

substrato, usando-se cores para cada grupo, letras maiúsculas

para os tipos litólicos de cada grupo e subíndices para a

natureza petrográfica e a origem; deve ser acompanhado de um

ficharia com as características litológicas.

Características geomorfológicas,

Compreende:

a- análise da carta topográfica/ dividindo a superfície do

terreno em classes de declividade,

b- divisão dos terrenos em regiões ou em áreas, acompanhada de

um ficharia com as características mais representativas,
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c- análise dos terrenos quanto à estabilidade,

d- cartografia dos fenómenos geológicos endógenos e exógenos e

e- divisão dos terrenos em regiões ou em áreas, e acompanhada

de um ficharia com as características mais representativas.

Características hidrogeológicas

Deve-se levantar as que interferem nas características

geotécnicas.

Características geotécnicas

São consideradas as características geotécnicas que

interferem diretamente nos processos de ocupação, tais como:

- capacidade de carga

- possíveis camadas de compressibilidade considerável

- sismicidade

São consideradas aquela que interferem diretamente nos

processos de ocupação, tais como: - capacidade de carga, -

possíveis camadas de compressibilidade considerável,

sismicidade e - outros f atares geotécnicos.

-^ Mapa de interpretação aeotécnica

Deve ser realizado na escala 1:200.000 e o terreno dividido

nas seguintes classes, considerando as finalidades:

- muito favoráveis

- favoráveis

aceitáveis
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dês f avoráve i s

- muito desfavoráveis

2°. Mapa geotécnico básico

Deve ser realizado para áreas que necessitem de maiores

informações sobre o meio físico. Deve ser mn document.o adequado/

dentro de uma escala compatível com a finalidade, assim como deve

fornecer certas características mecânicas e físicas dos

materiais, suas variações e seus comportamentos frente a algumas

finalidades.

Estes tipos de mapas normalmente não são onerosos e muito

utilizados no planejamento (regional ou local, urbano ou

industrial), assim como no planejamento de:

- unidades urbanas (expansão urbana e urbanismo rural) ;

- parques industriais (leves e pesadas)

- unidades de transporte (melhoria de vias existentes e outras);

sistemas hidráulicos (aproveitamento de rios ou de água

subterrânea)7

- parques turísticos

Neste nível, três pontos devem ser analisados:

a- qual o tamanho da área a ser trabalhada (não é aconselhável

ultrapassar os 150 km2);

b- o que deve ser representado no mapa, qual o nível e a

extensão dos detalhes, e

c- qual a escala do trabalho, ou seja: a nível municipal ou

local e quem serão os usuários.
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A realização dessa carta compreende três etapas, a saber:

1a Etapa - Definição do que cartografar.

Dentre as informações a seguir relacionados/ deve-se

definir os que serão cartografados:

-geodinâmicos

-litológicos

-hidrogeológicos

-relevo

-riscos

naturais

-ambientais

externos

do substrato

superficiais

internos ltectônica

vulcanismo

sismicidade

desertificação

zonas erosivas

grupos

alterações

solo (litologia)

natureza

sistema drenagem superficia

químicas

aquíferos

vulnerabilidade à

contaminação

geomorfelogia

dados de encostas

materiais de construção (instalações)

outras explorações

fatores climáticos

fatores ecológicos
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•características |- capacidade de carga

mecânicas dos l - escavabilidade

terrenos |- níveis de fundações

- recalques

- outros

O objetivo final deste mapa geotécnico é atingir as

seguintes metas:

a- definir das divisões geotécnicas dos terrenos,

b- análise das características físicas e mecânicas

fundamentais,

c- avaliação geotécnica e construtiva das divisões.

2a Etapa - Definição de como tratar as informações.

Como as informações são de diferentes naturezas, devem

ser tratadas por sistemas diferentes, ou seja:

a- delineação de sua ocorrência (litologias), e

b- qualificação de suas características

3a Etapa - Definição dos usuários

O mapa geotécnico básico deve ser produzido para que

os órgãos públicos (principalmente) e a iniciativa privada o

utilizem. Na verdade, estes documentos são extremamente úteis e

constituem um recurso para consultas sobre as quais são os

melhores meios para se desenvolver e executar uma determinada

ocupação.
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As vezes, estes mapas não são usados por alguns dos

segxiintes motivos:

l- Falta de inovação, divulgação e de distribuição.

2- Dificuldade de interpretação.

3- Falta de entrosamento entre os profissionais de outras áreas

com os de cartografia geotécnica.

Todos estes problemas podem ser solucionados através de

recursos técnicos e de um banco de dados.

Mapa creotécnico seletivo

Trata-se de mapa realizado em escalas grandes e retrata

zoneamentos confiáveis em termos das características geotécnicas

analisadas (capacidade de carga, profundidade, mineralogia,

outros).

Deve ser realizado para fins específicos (áreas pequenas)

devido ao alto custo e precisão e ser financiado pêlos órgãos

públicos ou empresas que o necessitem.

São muito utilizados tanto para:

planificações locais como

para a construção de: - unidades urbanas, - parques industriais,

- vias de comunicação e - sistemas hidráulicos.

A finalidade básica é avaliar a condição construtiva dos

terrenos, que pode ser:

a- qualitativa - identificação do problema e descrição das

possíveis soluções.

b- semiquantitativa - tentativa de resolução dos problemas

relacionados na fase qualitativa.
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Em função de suas características/ normalmente são usados

por planejadores, engenheiros, arquitetos e outros profissionais

ligados a ocupação do meio físico.

Metodologia para Execução:

O mapa geotécnico seletivo é elaborado nas seguintes fases:

a- Compilação das informações existentes.

Os trabalhos geológicos e/ou geotécnicos já existentes na

área, nas suas proximidades ou em situações parecidas devem ser

analisados e registrados.

b- Estudo geológico.

Deve-se levantar grupos de informações, tais como:

- seleção dos diversos materiais;

considerações sobre os materiais de superfície e do

substrato;

- características e estruturas dos materiais (falhas, etc.);

- processos geodinâmicos

c- Investigações locais.

São realizadas após o estudo geológico, através de:

sondagens, amostragens e outros meios, que são usados através de

correlações e aplicações já consagradas tecnicamente.

d- Ensaios de laboratório.

Devem ser realizados sobre os materiais amostrados na fase

anterior, com o objetivo de caracterizá-los em termos

geotécnicos.
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e- Caracterização geomecânica das formações.

Finalmente, após estas fases, a análise global dos dados,

permite caracterizar a região em:

l- "Zona geotécnica", definida como um grupo ou formação

geológica com características similares.

2- "Subzonas geotécnicas", que podem ser observadas e estimadas

em função da complexidade apresentada pelas zonas.

Os parâmetros devem ser apresentados sob a forma de

histogramas acumulativos, para diferentes profundidades,

permitindo uma análise mais carreta e uma melhor recomendação dos

terrenos para obras/ suas fundações e estruturas de terra.

f- Caracterização construtiva das zonas geotécnicas.

Após a definição das zonas e subzonas, deve-se estimar ou

avaliar suas condições em relação aos possíveis tipos de

ocupação, tais como:

Tipo de Fundações: pressões admitidas/ problema de

escavação, etc.

Estrutura de terra: cortes, aterros compactados,

estradas, estruturas de retenção e obras subterrâneas.

Esta fase deve ser acompanhada de um memorial com

recomendações para estudos geotécnicos complementares, para cada

zona e/ou subzona.
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Representação Cartográfica

O mapa geotécnico seletivo é composto por:

Mapa geológico

Mapa de investigações locais (mapa de dados)

Mapa geomorfo lógico

Mapa de drenagem e hidrologia

Mapa de formações superficiais - com a preocupação da

representação em três dimensões.

Perfis geotécnicos que juntamente com o item anterior nos dá

uma boa ideia dos materiais inconsolidados e rochosos em 3

dimensões.

Mapa de zonas geotécnicas

Neste mapa, as zonas e subzonas são representadas com suas

características litológicas, estruturais e hidrológicas. As

condições construtivas (fundações e obras de terra) devem

ser representadas com uma aproximação semi-quantitativa.

Mapa de zonas geotécnicas - onde as zonas e subzonas são

representadas com suas características litológicas,

estruturais e hidrológicas/ e as condições construtivas

(fundações e obras de terra) representadas com uma

aproximação semi-quantitativa.

Mapa das condições construtivas retratam um único problema

ou propriedade, finalidade única, como por exemplo consições

construtivas para núcleo habitacional.

Mapa de riscos geológicos.
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4° Mapa geotécnico específico

Trata-se de mapa realizado para os locais de grandes obras,

normalmente financiados pelas próprias empresas construtoras.

São de grande utilidade em qualquer pró jeto de estrutura, de

obras em zonas urbanas e industriais e de vias de comunicação e

de sistemas hidráulicos.

Este tipo de mapa é realizado usando como base a metodologia

dos seletivos porém, enfocando mais o aspecto quantitativo.

ELABORAÇÃO DO MAPA GEOCIENTÍFICO NA ESPANHA

Este mapa é realizado na escala 1:200.000, a partir de um

grupo de mapas temáticos e tem como função orientar o

planejamento e a ocupação do meio físico.

Um fluxograma para a sua realização de tais mapas pode ser

observado na figura 3L1) e compreende os seguintes mapas temáticos:

a- Mapa litológico, contendo rochas, minerais industriais,

indicação de minas, etc.

Normalmente, são elaborados nas escalas 1:100.000 ou

1:50.000 e devem registrar todas as variações tanto dos materiais

do substrato quanto dos inconsolidados.

Os materiais explotáveis devem ser fornecidos em termos dos

seguintes dados:

- tipo de rocha ou mineral;

- estágio em termos de exploração;

- tamanho da reserva e

- tipo de utilização
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Em termos de indícios de mineração, deve-se abordar:

- mineral (tipo, etc.);

- morfologia do depósito;

- tipo químico;

- possibilidades estrativas;

tamanho da reserva

b- Mapa de permeabilidade e climatologia

Realizado na escala 1:200.000, com as variações litológicas,

caracter i zando-as em permeáveis e impermeáveis, e com informações

pontuais de poços e outros. Em termos de climatologia, deve-se

registrar as variações das precipitações e temperaturas.

c- Mapa de interpretação geotécnica

Refere-se às condições construtivas e é sempre elaborado na

escala 1:100.000, mostrando problemas relevantes, caracterizando

os sob aspectos favoráveis ou desfavoráveis. Obedece o sistema

dos mapas geotécnicos gerais e são condicionados por informações

litológicas, hidrogeológicas, geomorfológicas e geomecânicas, a

saber:

-Problemas litológicos: alteração, tectonização,

distribuição dos estratos

-Problemas geomorfológicos: gradientes das encostas,

movimentos de terra, ravinamento e outros

-Problemas hidrológicos: condições de drenagem, lençol

freático, físico-química das águas, etc.

288



-Problemas geotécnicos: expansibilidade, escavibilidade,

etc.

d- Mapa de processos e riscos

É realizado na escala 1:100.000, dividindo-se a área em

função de: estabilidade, tipos de riscos, resistência à erosão

dos materiais e utilizando simbologia pontual. Deve obedecer os

critérios estabelecidos para os mapas geotécnicos gerais,

ressaltando os dados com relação a eventos do tipo: inundações,

colapso, de salinização do aquífero e geoâinâmicas.

e- Mapa de avaliação geocientífica

Da associação dos mapas temáticos com outros fatores de

ordem regional ou local, elabora-se um documento gráfico para

orientação dos usuários sobre:

- regiões a serem protegidas,

- recursos económicos das regiões: minerais, energia, água e

agricultura.

Áreas de riscos: desertificação, inundação, riscos de

colapso, salinização dos aquíferos, erosões, movimentos de terra

e áreas com cisalhamento e tectonização.
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- Sistema de representação no mapa de interpretação

geotécnica:

sub-índice especificando
os tipos de problemas

letra caracterizando
o tipo de problema

geomorfológico

quadrante que retrata
diversos problemas do
tipo geomorfológico

quadrante que retrata
os problemas geomecâ-=~

nicos

T1.4

Mi

r-sub-índice especificando
o tipo de problema

letra caracterizando o
tipo de problema lito-

lógico

J2.1

H-

.quadrante indicando o
tipo de problema li-
tológico

quadrante que indica
-os problemas hidroló-
gicos

METODOLOGIA PARA MAPEAMENTO DE ÁREAS COM MATERIAIS INSTÁVEIS
(HINOJOSA E LEON/ 1978)

É usado para diversos fins, porém predominantemente se

aplica em planejamento de vias de transporte e o trabalho é

executado em fases que se caracterizam por tipos de dados a serem

obtidos em cada uma.

Ob-i etivo:

É o de classificar os terrenos em unidades morfodinâmicas,

relatando o grau de risco e o tipo de movimento de terreno

envolvido.

O mapa deve fornecer dados complementares da estrutura, do

clima de contornos, de drenagem e das condições hidrológicas de

sub-superfície e superficiais.
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Execução:

-Informações prévias

É necessário que existam mapas em escalas pequenas e que

contenham os limites das áreas com problemas de instabilidade,

tanto ativa quanto potencial, assim como os possíveis tipos de

movimentos.

Além destas informações, outras sobre geologia, clima, etc.,

devem ser consultadas, assim como fotos aéreas em escala próxima

a 1:30.000 e a ser realizado de um levantamento bibliográfico

sobre o problema em questão.

As fases de estudo são as seguintes: interpretação das fotos

aéreas, trabalho de campo/ amostragem "simples", ensaios sobre as

amostras.

-Conceitos básicos

a- Litogrupos - caracterizam unidades com as seguintes feições:

- o conjunto de materiais deve ser homogéneo sob o ponto de

vista das características litoestratigráfica e estrutural e ser

mapeável em escala 1:100.000,

litologias diferentes podem ser incluídas, desde que

associados a uma área morfológica e morfodinâmica homogéneas.

coberturas pouco espessas devem ser incluídas nos

litogrupos,

- são representados simbolicamente por um l número.

291



b- Morfo-área - resulta âe uma diferenciação morfológica dentro

do litogrupo, correspondendo a um perfil típico do terreno e com

uma representação ampla.

E normalmente simbolizado por uma letra MAIÚSCULA.

c- Unidade morfodinâmica - resulta da diferenciação dentro da

morfo-área, devido aos f atares morfodinâmicos:

- Orografia: relativo ao perfil, requer uma uniformidade de

forma ao talude e da rede hidrográfica, conforme tabelas 3S6 e 3iB/.

- Grau de Instabilidade: na área toda ou em parte dela seja

de forma ativa ou potencial, devendo ser representado por um

número e uma letra, às vezes com cores e traços.

Grau de erosão: refere-se a porcentagem das áreas

atingidas e as suas intensidades.

- Instabilidade: relativa aos tipos de movimentos:

1° Movimento com componentes verticais predominantes:

- queda e soltagem de blocos

- subsidência

2° Movimentos com forte componente horizontal, onde o movi-

mento de massa mantém arranjo geral:

- deslizamento de terreno^

- escorregamento linear/

- escorregamento circular^

- escorregamento composto/

- "creep" j^.

- deformação
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GRUPO

o

l

2

3

4

s

6

7

8

9

TIPO DE REI-EVO

Rdcvos Fracos

(Diferenças de nfvel menor que 100
m.)

Relevas Modoados

(Diferenças de nfvd entre 100 c 300
m.)

Rdcvos foriu

(Diferenças de nSvd maiores que
100 m.)

Rdcvos muito fortes

CARACTERÍSTICAS

taludes nulos c/ou moderados

taludes acentuados localmente

taludes moderados

taludes médios

taludes Íngremes

taludes muito mgrcmcs

taludes moderados

taludes médios

Taludes Íngremes

TALUDE %

<7

< 20

< 7

7-15

15-35

> 35

< 7

7-14

15-35

> 35

Tabela 35 - Tipos de relevo.

ESQUE
MA

PROBLEMAS DO MOVIMENTO

Sem Problemas

queda de radias, colapso, avalanche de

pedras

subsid&ncias

morimemos de cobertura do material

rochoso

movimauos do maurial intemperizado, mais

deformação do subsa-ato c rccobrimcnto

movimento de escorregameiUo rotadonal

movimentos lineares

movimentos complcsos com deformação do

substrato (C.V.Rf e outros)

movüncntos completos com pouca
deformação do substrato

(f,Cf. podem ser mds.)

movimcnios difcrcnaais entre formaç&cs
com diferentes coaoetcncías

(P,C,D podem ser inds.)
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l
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l
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l
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f
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p

p

v

v

s

s

PROBLEMAS

SEM

o
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E

D-E

D E

Tabela 36 - Grupos geocinéticos.

293



3° Movimentos com forte componentes horizontal, onde o

arranjo geral da massa movimentada não é mantida.

- fluxo de argila

- movimento de areia repentino

- avalancha de pedras (blocos)

d- Grupo geocinético - reflete o estudo das instabil idades que

existem nas unidades morfodinâmicas, podendo ser ou não

individualizadas em função da importância.

A unidade morfodinâmica deve ser representada por 2 letras,

uma para o movimento e outra para erosão, definindo o grupo

geocinético a que pertence.

Etapas de Desenvolvimento de Trabalho

Antes de iniciar os trabalhos específicos, alguns dados

devem ser analisados:

informações litológicas - um mapa das características

litológicas dos materiais deve ser analisado na escala 1:50.000.

informações estruturais - devem estar registradas em um

mapa de feições estruturais/ em escala 1:200.000.

Informações climatológicas - trata informações sobre

temperatura, pluviosidade e balanço hidrológico, usualmente na

escala 1:200.000.

Informações dos contornos dos terrenos - devem ser

estudados em escala 1:200.000.

Informações hidrológicas - o mapa da hidrologia sub-

superficial e superficial deve ser elaborado na escala 1:200.000.
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O estudo, propriamento dito, é dividido em dois estágios

básicos:

1° Trabalho Analítico, consistindo em:

- exame detalhado dos documentos existentes

- interpretação das fotos aéreas com observações sobre

as litologias, as estruturas, as formas e a hidrologia geral.

os dados acima, juntamente com os de clima, devem

possibilitar o traçado dos limites entre os litogrupos, as

morfo-áreas, as unidades morfodinâmicas e os grupos geocinéticos.

2° Trabalho de Campo, compreendendo:

exame detalhado dos componentes do meio físico em

questão,

- coleta de amostras para ensaios,

obtenção de informações que complementem as já

obtidas no 1° estágio.

Como resultado destes trabalhos, devem ser elaborados os

seguintes documentos:

- mapa de unidades instáveis;

- planta litológica na escala 1:5000;

- avaliação geotécnica esquemática, em escala 1:200.000;

- avaliação do esquema estrutural, em escala 1:200.000;

avaliação climatológica (isotermas e isoetas) em escalas

1:200.000;

contorno esquemático, em escala 1:200.000, incluindo a

ordenação dos terrenos nas seguintes classes de declividade:
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< 5% - não há talude

5-10% - moderado talude

15-35% - pronunciado talude

35-100% - escarpas inclinadas

> 100% - escarpas

analise do esquema das hidrologias subsuperficial e

superficial, na escala 1:200.000.

o estudo deve ser acompanhado de um breve relatório sobre a

geologia geral/ a estabilidade dos taludes e as conclusões

gerais.

SISTEMA DE GEO-INFORMAÇÃO DO INVENTÁRIO DE TERRAS DO CANADÁ

(A.R.D.A., 1965)

O mais importante objetivo deste sistema é a classificação

das terras quanto à capacidade de uso e de suportar várias

atividades antrópicas.

São 8 as classes padronizadas, variando entre "boa

capacidade" e a "não capacidade" , para cada um dos seguintes

obj etivos.

Quanto à adequabilidade:

- para agricultura e reflorestamento

- para recreação

- para a vida selvagem (natural)

Os dados do geo-ambiente são todos registrados num banco de

dados, junto com f atares sócio-econômicos, e que tem por

finalidade básica fornecer os dados automaticamente para uso nas

escalas entre 1:50.000 e 1:250.000. As informações devem ser
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estocadas na forma digital e fornecidas em gráfico. Este sistema

não tem sido usado para o planejamento rural, porém as técnicas

de processamento de dados automáticos e os formatos são

considerados muito interessantes para o planejamento urbano.

SISTEMÁTICA UTILIZADA EM ONTÁRIO - CANADÁ

Destina-se a:

a- Finalidade especial - aterro sanitário

Os fatores a serem considerados são: a topografia, que

deve enfatizar as formas da superfície, se possível em três

dimensões, a geologia e materiais inconsolidados, que devem ser

retratados (representados) em separado, o sistema de drenagem, os

cortes estratigráficos e os registros relativos às águas

subterrâneas.

Mostra-se a seguir um fluxograma que orienta o seu

desenvolvimento:
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TOPOGRAFIi GEOLOGIA

WENTARIO

DRENAGE

I

l—; —:—r
ÁREAS DE
RECARGA

T

CONFECÇAC
«3UÍFEROS

I
JL

TERRENOS COM
HIDROGEOLOGIA

FRATIGRAFI/

"CONSTRAINTS"

I.

INUNDAÇÕES

ADEQUADA A ATERROS

IMPACTO FÍSICO

T

USO DE TERRA
ATUAL OU FUTURA

APACIDADI
iGRí COLA

ÁREAS PÚBLICAS|

"CONSTRAINTS"

POSSÍVEIS
ZAÇÜES DE

:AS DE
ÍANSPORTE

VENTARIO

AGUA SUBTERRÂNEA

l
ÁREAS PRO-

BLEHÂTICAS
Ex: cemíté-

rios

T

LOCAL I -

ATERROS

NPACTO SOCIAL

r

AMBIENTES
SENSÍVEIS

PARTIC.

PÚBLICA

b- Multi finalidade regional (ONTÂRIO)

O sistema baseia-se em um grupo de informações semelhantes

às utilizadas por Dearman and Fookes (1974), Vames (1974), Grant

(1974), Matula (1974) e Turner and Coffman (1973).

Os fatores básicos considerados na realização do trabalho

são:

- Forma do terreno - compreendendo origem e variações

- Tipos de materiais

- Topografia

- Drenagem
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Os símbolos que representam as características de cada

unidade podem ser apresentados de uma maneira simples ou

complexa, como a seguir:

Material

Ts M G

•U - D

•Tipo básico forma do terreno

-variedade da forma do terreno

•condição da drenagem superficial

-Variedade da forma

Amplitude do relevo local

SIMBOLOG

CLASSIFICAÇÃO GEOTÉCNICA DOS TERRENOS PARA PLANEJAMENTO FÍSICO

(SUÍÇA)

A proposta está baseada principalmente no sistema P.U.C.E. e

secundariamente em alguns sistemas americanos.

Os f afores relevantes no sistema de classificação são:

- Processos de formação geológica e ambiente geológico

- Variações eustáticas e isostáticas

- Topografia

- Formas do terreno

- Drenagem e hidrologia

- Vegetação

- Uso atual da terra
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- Dados geotécnicos existentes

O princípio básico de que terrenos desenvolvidos por um

mesmo grupo de eventos e sob condições climáticas similares podem

apresentar propriedades geotécnicas e comportamento semelhantes,

foi a regra básica desta sistemática.

As classes dos terrenos são muito semelhantes às do sistema

P.U.C.E., podendo porém ter o mesmo significado ou relação com a

escala (região, modelo , unidade e componente) .

Os suíços consideram muito os benefícios trazidos pelo

sistema de classificação geotécnica dos terrenos, principalmente

quando se visa o planejamento, porque permite:

Sistematização de grandes quantidades de dados geotécnicos

oriundos das investigações existentes.

Proposição de novas pesquisas sobre as variações das

propriedades geotécnicas, assim como suas dependências em relação

à geologia, topografia, hidrologia, etc.

Obtenção da condição geotécnica verdadeira, de maneira ampla,

para grandes áreas.

Construção hierárquica de um sistema que propicia a

transferência de informações entre os diferentes níveis

(divisões).

Descrição do meio físico de maneira fácil, possibilitando que

as condições geológicas e geotécnicas sejam adequadamente

consideradas no planejamento físico pêlos usuários.
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Princípio da divisão dos terrenos em classes

As classes geotécnicas do terrenos são diferenciadas por uma

série de condições hidrológicas, topográficas, geológicas e

geotécnicas, tais como: espessura, resistência ao cisalhamento,

taludes e outros.

O número de condições varia com o nível de detalhe

requerido, e o número de classes para cada atributo depende do

detalhe requerido, resultando em menos classes para trabalhos

mais gerais. No esquema abaixo observa-se as relações entre os

documentos básicos e o sistema de classificação dos terrenos.

SISTEMA DE CIASSI
FICAÇÃO EXISTENTE

BANCO DE DADOS-

FATORES GEOLÓ-
GICOS

CONSTRUÇÃO

SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO

GEOTÉCNICA DOS TERRENOS

EXPERIÊNCIAS DE
INFLUÊNCIA DE
GEOTECNIA NO
PLANEJAMENTO

-PROPRIEDADES
GEOTÉCNICAS

BENEFÍCIO

SISTEMATIZAÇÃO,
DE DADOS GEO-
TÉCNICOS

MAPA GEOTÉCNICO
MELHORADO PARA
O PLANEJAMENTO
FÍSICO

AUMENTO DA REALIZAÇÃO
DE PREVISÕES GEOTÉC-
NICAS
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MAPAS DE SOLOS PARA FINS DE ENGENHARIA DE NEW JERSEY - USA

APLICAÇÕES

No planejamento inicial e reconhecimento para a locação e

recolocação de alinhamentos de vias âe transporte,

No planejamento aos trabalhos ea solos para projetos

específicos,

- Na localização de materiais de construção,

- Nas investigações de superfície para fundações,

- Nos projetos de estradas,

- No planejamento preliminar de aeroportos,

- Como mapa de inventário de materiais e registro,

- No planejamento de comunidades e

- Como mapa base ideal para estudos de viabilidade de pavimentos.

PROCEDIMENTOS

- Para elaboração do mapa, são recomendados os seguintes passos:

Revisão e estudo detalhado das condições geológicas e

agronômicas.

- Interpretação preliminar das fotos aéreas, tentado definir

subdivisões e indicar locais para amostragens.

Inspeção de toda a área, com particularidades nos locais

com condições de amostragem.

- Coleta de amostras para ensaios.

- Execução dos ensaios.
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- Correlação dos dados obtidos em ensaios de laboratório com

os dados da revisão bibliográfica, das observações de campo e com

a subdivisão preliminar.

Delinear os limites dos grupos e solos, de acordo com a

definição final da unidade mapeável.

Transferir as âelineações das fotos aéreas para o mapa

base.

- Confecção de relatórios que acompanha o mapa de solos para

engenharia, contendo as principais características de cada

unidade.

DIAGRAMA

ESTUDOS
PRELIMINARES

MAPEAMENTO
AEROFOTOGRÁFICO

ENSAIOS
LABORATORIAIS

-t CLASSIFICAÇÃO
DOS SOLOS

RECONHECIMENTO DE CAMPO
CORRELAÇÕES DE ENSAIOS DE LABORA-
TÓRIOS RESULTANDO UMA SUBDIVISÃO
PRELIMINAR DO MAPA DE SOLOS.

COMPILAÇÃO DE RESULTADOS

DELINEAÇÃO FINAL DOS
LIMITES DOS GRUPOS
DE SOLOS NAS AEROFOTOS

DESCRIÇÃO DOS GRUPOS DE
SOLOS DA REGIÃO NUM RE-
SUMO

RELATÓRIO FINAL E MAPA DE
SOLO PARA ENGENHARIA
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MAPAS GEOTÉCNICOS NA GRÃ-BRETANHA

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

As cartas e mapas, na sua grande maioria, foram e continuam

sendo elaboradas com a finalidade de serem utilizadas como fontes

primárias âe dados de interesse para a engenharia civil.

Na atualidade, a elaboração deste tipo de documentos

enfrenta dois problemas principais:

formação de profissionais e técnicos para produzir e

interpretar os mapas e as plantas geotécnicas.

a necessidade de desenvolver uma sistemática para avaliar as

situações que requerem as informações do meio fisico neles

contidas e o seu valor para o planejamento e ou no pró jeto de uma

obra.

Esta metodologia diferencia os termos Mapa e Planta, sendo

que o primeiro é usado para escalas pequenas (menores que

1:10.000) e o segundo para finalidades mais específicas, (escalas

maiores que 1:10.000).

Usa-se também os termos "geotechnical plans" e "engineering

geological plans", diferentemente, sendo ambas obtidas por

métodos semelhantes mas as primeiras retraíam, através de

parâmetros ou da combinação deles, os comportamentos das

unidades geotécnicas e os métodos construtivos para cada unidade,

enquanto as "engineering geological plans" são mapas geológicos
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com informações geotécnicas adicionais em termos descritivos e de

classificações dos solos, entre outras.

CLASSIFICAÇÃO

A classificado segundo a escala, a finalidade e o conteúdo.

Na Grã-Bretanha, um passo importante antes da interpretação

de mapa geológico em "engineering geological map", é a

realização de mapas geológicos para uso em engenharia.

A ANON (1972) recomendou normas sobre formato, conteúdo,

símbolos, etc, para que apresentam as informações do meio físico,

em termos de classificação descritiva, dos solos, rochas e o meio

físico, sendo recomendados para áreas em desenvolvimento e novos

projetos, ressaltando-se que a adição de novos dados, voltados à

engenharia, deve ser feita sempre que possível.

MAPAS GEOLÓGICOS PARA ENGENHARIA (ENGINEERING GEOLOGICAL MAPS)

Não há muitos destes mapas na Grã-Bretanha, porém os

existentes tem como finalidade auxiliar no planejamento e no

reconhecimento de áreas virgens, sendo sempre condicionados aos

requisitos tempo x custo x informações adicionais.

As informações adicionais são obtidas de maneira muito

generalizada, como o comportamento de um grupo de rochas e solos

em termos de estabilidade de taludes, características de

escavação, tipos de materiais/ dados sobre águas superficiais e

subterrâneas, profundidade do substrato e outros, servindo como

exemplo os mapas de Belfast e Milton Keynes.
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PLANTAS GEOLÓGICAS PARA ENGENHARIA (ENGINEERING GEOLOGICAL PLANS)

Estas plantas predominam em termos das obras civis e são

realizadas para 3 níveis: reconhecimento, investigação local e

estágio construtivo, tendo como base uma planta topográsfica

adequada, complementada com informações obtidas no campo, rela-

tivas à geomorfelogia, à geologia e os solos, bem como outras

características das rochas e dos solos entre outras.

Para cada nível de trabalho citado anteriormente, existe um

campo adequado de informações que deve ser suprido pelas plantas.

PLANTAS GEOTÉCNICAS (GEOTECHNICAL PIANS)

Como dito inicialmente, estes documentos retratam um

parâme-tro ou uma combinação de parâmetros voltado para as

condições construtivas de uma região, sendo também realizadas

para os níveis de reconhecimento, investigação local e, eságio de

construção.

Estas plantas são publicadas em menor número que as

geológi-cas para engenharia, principalmente devido às incertezas

quanto à exatidão dos parâmetros envolvidos; mas em certas

situações apresentam dados que contribuem grandemente para o fim

em questão.

TÉCNICA DE EXECUÇÃO

Seja a nível de plantas ou de mapas, os seguintes pontos são

os que mais preocupações apresentam:
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- que tipo de informação deve ser representada,

- como coletar e interpretar as informações e

- como representá-las no mapa

Dearman e Fookes (1974) consideram as seguintes tendências

de emprego da sistemática:

Há um grande e significativo crescimento do mapeamento

geomorfológico no estágio âe reconhecimento; a velocidade de

evolução desta técnica é grande e a rapidez na realização do

trabalho é fundamental.

Há um crescente uso do mapeamento nas investigações locais,

dentro da prática comum.

Também é significativo o uso da planta geotécnica para

investigações específicas e projetos.

- Existe um incremento no uso dos mapas geológicos para engenha-

ria e das plantas, especialmente para áreas urbanas, servindo aos

planejadores e a outros profissionais ligados ao desenvolvimento

urbano.

COMENTÁRIOS SOBRE A METODOLOGIA

A metodologia para elaboração de mapas e plantas geológicas

para engenharia adotada pela Grã-Bretanha foi elaborada por um

grupo de profissionais, a partir de 1968 e publicada em 1972.

Trata-se de proposta bastante completa e serviu de base a

muitas outras metodologias de vários países, principalmente para

a padronizada pela I.A.E.G. em 1976 que adotou a simbologia e as

classificações dos parâmetros e propriedades praticamente sem

modificações.
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E la foi preparada para ser aplicada normalmente em escalas

de detalhe, maiores que 1:15.000, o que não e o caso da maioria

dos países que necessitam de uma metodologia. Devido ao

conhecimento que há do meio físico na Grã-Bretanha, ela exige,

além âa escala em detalhe/ lima densidade muito grande de

informação.

Apesar do detalhe requerido, as técnicas de exploração

geotécnica utilizadas são compatíveis, em grande parte, com as

adotadas em áreas onde o conhecimento do meio físico é ainda

muito pequeno e portanto serve de base para outras metodologias.

A metodologia em questão é muito abrangente, atingindo quase

todos os pormenores relacionados com a elaboração dos mapas e

plantas geotécnicas, sendo também muito completa no uso das

cores/ na descrição, na análise e nas técnicas de exploração,

incluindo a geofísica.

Maiores informações podem ser conseguidas em ANOM (1972) e

"Engineering Geological Mapping for Civil Engineering Practice in

the United Kingdom".
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SISTEMÁTICA APLICADA NA REGIÃO DE FRANCONIA/VIRGINIA (FROELICH et

alii, 1976)

CONSIDERAÇÕES GERAIS

A sistemática de utilização de mapas que apresentam os

componentes do meio físico a fim de controlar, orientar e

dirigir sua ocupação pode ser melhor entendida através do

fluxograma:

PROCESSOS PRODUTOS

INVE ETÁRIO

ANÁLISE

SÍNTESE

TOPOGRAFIA

PAISAGEM
(FORMAS)

ESTABILIDADE DE
TALUDE

APTIDÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
DA OCUPAÇÃO

DADOS
BÁSICOS

DERTVÀDOS
E

INTEKPRET.

APTIDÃO

FATORES CONSIDERADOS

Mapa Topográfico fornece um grande número de informações, desde

as vias de acesso até os aspectos físiográficos e para o caso, a

obtenção da carta de formas através dos dados contidos é o

resultado mais importante em todo o processo.
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Mapa Geológico - As informações obtidas e representadas nos mapas

geológicos compreendem dois grupos distintos:

l- Materiais Inconsolidados deve representar os materiais

originados da meteorização das rochas, "in situ" ou

transportados.

2- Materiais do Substrato deve delimitar os materiais do

substrato que estão em contato com os materiais inconsolidados;

podem ainda fazer parte deste documento os materiais saprolíticos

ou considerados como componentes do horizonte "C".

Mapa Hidrológico deve representar as condições das águas

superficiais na área em questão e que influenciam no planejamento

do uso das terras e, entre outros f atares, as áreas inundáveis

com ou sem hidromorfismo, a rede de drenagem, o tempo de

concentração das respectivas bacias, e descargas, a

evapotranspiração e a insolação.

METODOLOGIA APLICADA NA EX-U.R.S.S.

Considerações Gerais

Os mapas geotécnicos são considerados os melhores documentos

básicos para a investigação geotécnica de uma região, apresentam

os fatores geotécnicos determinantes na sua ocupação e são

realizados em diversas escalas, para fins variados, predominando

basicamente três tipos: geotécnicos gerais, de zoneamento

geotécnico e geotécnicos especiais.
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Na ex-U.R.S.S., é enorme o número de mapas geotécnicos

realizados, principalmente nas escalas entre 1:100.000 e

1:500.000, assim como em escalas maiores (1:25.000 a 1:50.000 e

menores 1:100.000); dependendo do conhecimento geológico

existente sobre a região e da sua importâmncia económica,

observou-se que mapas na escala 1:2500.000 já foram compilados e

publicados. Cabe também ressaltar a produção de mapas de "série

de solos", que representam as várias características dos

materiais até +/- lOm de profundidade, considerados simplificados

e muito usados pêlos planejadores e engenheiros.

Fatores Considerados

Os principais f afores considerados nos mapeamentos

geotécnicos são:

a- Solo rocha, águas e processos geológicos atuais, devendo ser

retratada a significação geotécnica, a regularidade das rochas e

a ocorrência de águas na superfície e em subsuperfície. Todos os

mapas geotécnicos devem refletir os mesmos f atares, porém com

mudanças no detalhamento, em função da escala. Na análise e

construção das legendas, as rochas são divididas segundo os

estágios estruturais.

As unidades taxonômicas usadas são:

Formação geológica e Sub formações: É um complexo rochoso com

estrutura regular, formado sob um determinado regime tectônico e

climático, num determinado estágio da história geológica da

crosta e sob um certo estágio litogenético e/ou metamórfico.
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Complexo Geológico - Genético (macrofáceis e fáceis): Formado

por corpos rochosos, com suas litologias, texturas, feições

estruturais, etc.

É mapeado em escala média e grande e, junto com dados

geomorfológicos, pode auxiliar na separação de regiões

geotécnicas.

Complexo Petrográfico - Litológico: Ocorrência de corpos

rochosos, prevalecendo os tipos petrográficos, suas distribuições

e estruturas e possíveis fenómenos geotécnicos. É mapeado em

escala grande e pode fornecer as condições dos materiais para

construção.

Tipo Petrográfico de Rocha: É baseado na composição química e

mineralógica, nas estruturas e nas texturas, caráter e grau

epigenético e metamórfico/ estando correlacionado com as

categorias de rochas da "Normas e Regras de Construção". Màpeado

em escalas grandes, em primeira aproximação, dá ideia de

deformabilidade e da instabilidade físico-química do meio físico.

Tipo Geotécnico de Rochas: Baseia-se nas peculiaridades da

composição mineralógica, da estrutura e da textura das rochas que

governam as suas propriedades geotécnicas.

É mapeado em documentos detalhados e especiais/ 3unto com

dados hidrogeológicos, e sendo considerados na individualização

de "sítios" e nsub distritos".

Variedades Geotécnicas de Rochas: Individualizadas pelas

variações da composição mineralógica, da estrutura e do estado do

material, devido a certos tipos de processos hipergenéticos,
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geodinâmicos e tectônicos, assim como da atividade antrópica,

estando ligada aos códigos e normas de construção existentes. São

mapeados em documentos detalhados e auxiliam na separação de

elementos geotécnicos e na escolha do pró jeto e cálculo, sendo

utilizados para detalhar distritos e sub distritos.

b- As águas, tanto superficiais quanto de subsuperficies, são

analisadas de maneira que reflitam as conexões dos aquíferos, as

relações com os complexos geológico e genéticos e petrográficos,

o regime hidrodinâmica, a ocupação e a corrosividade.

c- Os elementos geomorfológicos no mapa, devem corresponder às

relações das formas topográficas, às idades, à neotectônica da

área em questão, à estrutura tectônica/ as características das

rochas e dos processos geológicos.

d- Os processos geológicos atuais e os fenómenos diversos, de

acordo com as características como os carsticos, os

escorregamentos/ as sufusões, as subsidências, as erosões, assim

como as idades e suas relações com as situações climáticas,

hidrogeológicas e outras, devem ser mapeados.

As áreas, quando mapeadas geotecnicamente, são arranjadas em

regiões, sub regiões, distritos e sub distritos, porém em mapas

de escala grande ou especiais pode ocorrer a divisão "local" ou

"lugar".

REGIÃO: É baseada nas características tectônicas, podendo conter

estruturas de la, 2a ou mais ordens. Considera-se que as regiões
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sejam compostas de estágios estruturais e que cada um compreende

algumas formações geológicas.

SUB REGIÃO: É distinguida dentro da região de acordo com as

características geomorfológicas, sendo possível separar sub

região de la, 2a e outras ordens, normalmente um grupo complexo

genético compõe os depósitos superficiais de uma sub região e, a

partir desta, é possível investigar e correlacionar

peculiaridades dos depósitos superficiais, das águas/ dos

processos exógenos, do relevo e da hidrografia.

DISTRITOS: Faz parte da sub região, sendo uniforme em termos de

estruturas geológicas num número exato de complexos lito-

petrográficos.

PARTE DOS DISTRITOS: Possui diferentes condições hidrogeológicas

e diversas manifestações dos processos exógenos recentes ou não,

podendo ser considerado como sub distrito em mapas tanto de

escala grande como nos especiais ("local" ou "lugar").

Em todos os mapas, é generalizado o uso da coluna estrato -

litológica que mostra as formações rochosas, níveis de água/ etc,

sendo normal construir-se colunas para cada região. Para cada

folha, é indicada a realização de 2 secções cruzadas, com todos

os dados possíveis de serem cartografados e registrados.

Os mapas geotécnicos especiais são realizados com base no

mapa geotécnico geral e complementados com informações

geotécnicas referentes às necessidade específicas.
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A seleção da escala, dentro da faixa dependerá âa

complexidade das estruturas geológicas da área em estudo.

Os trabalhos nas escalas entre 1:100.000 e 1:500.000, são

comuns, usados no planejamento e realizados por uma metodologia

mais ou menos padronizada. O objetivo destes mapas é o de avaliar

as condições geológica - geotécnicas para permitir a escolha de

grandes territórios para a construção de complexos industriais e

residenciais, de estradas, de canalizações, etc, e servindo

também para o estudo e proposição de medidas de proteção

ambiental.

As principais etapas para se executar os mapas são:

l- Caracterização dos componentes de todos os complexos que

compõem a situação geológica, permitindo a escolha preliminar do

local para construção civil, do tipo, etc.

2- Estabelecer interrelações entre os componentes do meio

físico (estrutural, geológica, geomorfologia, condições

geocriológicas e hidrogeológicas, processos geológicos recentes e

geotécnicos, propriedades físico-mecânicas das rochas) e os

efeitos de f atares exógenos do ambiente (clima, águas

superficiais, vegetação, etc.).

3- Estabelecer a regularidade de uma variação espacial das

condições geotécnicas.

4- Estabelecer a interação entre processos naturais e

estruturas existentes.

5- Previsão geral das variações das condições geotécnicas sob

influência das condições naturais e das medidas construtivas

(movimentos de terra, variação do índice de "runoff", variação na

vegetação e outros).
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Documentos Resultantes

Normalmente, apresentam-se mapas na escala 1:200.000,

podendo ser reduzida à 1:500.000 ou aumentada à 1:100.000, em

função da complexidade das condições geotécnicas.

Os componentes que normalmente são retratados nos mapas,

segundo Melnikov at alii (1975) , são:

relevo, através de contornos e outros símbolos topográficos/

estrutura geológica, tanto dos materiais de superfície até +

10 m de profundidade, como também dos materiais de

subsuperfície com sua composição mineralógica e espessuras,

condições geocriolõgicas,

condições hidrológicas e hidrogeolõgicas/ como profundidade

e nível dos aquíferos, correntes superficiais, agressividade e

etc. (símbolos em azul),

processos e fenómenos geológicos e geotécnicos recentes, com

tipos e áreas de ocorrência (limites, símbolos e figuras em

vermelho) e

áreas promissoras para pesquisas e prospecção de depósitos

de materiais de construção e minérios (por símbolos).

SISTEMÁTICA DE M. HUMBERT

Segundo Humbert (1974 ), a realização das cartas para

planejamento regional deve-se basear na analise dos quatro grupos

de f atares seguintes: topografia (morfologia) , solo e subsolo,
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escoamento das águas e drenabilidade e recursos naturais e termos

de materiais para construção.

O inventário dos fatores acima deverá ser essencialmente

descritivo e executado através dos métodos de reconhecimento

simples, resultando na elaboração de diversas cartas analíticas,

tais como:

- Carta Clinométrica

Carta do Subsolo, contendo: espessura das formações e sua

identificação, profundidade do substrato e descontinuidades.

- Carta Hidrogeolôgica

O trabalho deverá ser operacionalizado em duas fases, sendo

que na primeira levantar-se-ão os seguintes atributos: encostas e

estabilidade, qualidade dos terrenos superficiais, profundidade

do substrato e profundidade do nível de águas.

Através destes dados, é possível compor uma carta de aptidão

dos terrenos com a finalidade de planejamento regional e que

servirá de base para trabalhos futuros envolvendo geólogos,

geotécnicos, planejadores e urbanistas.

Na segunda fase, deve-se realizar a escolha dos coeficientes

de planejamento urbano (C.P.U.) ou industrial (C.P.I.), que

permitem ao usuário uma relação entre a carta de planejamento e

os dados em questão. Estes coeficientes são obtidos através de

uma análise dos f atares jurídicos, económicos, geográficos e

sociológicos que caracterizam cada zona. A análise conjunta dos

atributos com os coeficientes permite orientar a ocupação,

qualificando as áreas em classes como: boa, média, fraca e
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medíocre. O esquema a seguir mostra o conjunto de cartas que

compõe esta sistemática.

DIAGRAMA

CARTA GEOLÓGICA
1:50.000

CARTA DAS FORMAÇÕES SUPERFICIAIS
1:25.000 a 1:50.000

MAPAS TOPOGRÁFICOS
GEOMORFOLÓGICOS,
PEDOLÓGICO,
HIDROGEOLÓGICO

CARTA (analítica) DE
APTIDÃO DO TERRENO AO
PLANEJAMENTO REGIONAL
1:25.000 A 1:50.000

DADOS DE PLUVIO-
METRIA, VEGETAÇÃO
SISMICIDADE, OU-
TROS

CARTA GEOTÉCNICA ESPECÍFICAS
1:1000; 1:5000; 1:10.000

CARTAS (interpretativas) DE
PLANEJAMENTO URBANO OU

INDUSTRIAL
(mesma escala)

A carta de planejamento é obtida pela combinação dos

parâmetros da primeira fase, com os coeficientes C.p.U. ou C. p. I.

de forma que cada área, em termos de "urbanização e

industrialização", seja classificada como:

Classe l Recomendada

Classe 2 Aceitável

Classe 3 Evitada

Classe 4 Proibida
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As cartas de aptidão dos terrenos devem ser elaboradas

através da análise dos três grupos de fatores principais

(topografia, solo e águas) combinados com os secundários (clima,

vegetação e outros), caracterizando as unidades da região, de

maneira que os usuários possam fazer uma escolha acertada, frente

às possíveis opções de ocupação.

Após definir cada área, bem como sua melhor ocupação ou

melhor condição para uma dada ocupação, realizam-se as cartas

geotécnicas em escalas maiores, que devem apresentar detalhes

voltados à execução âa ocupação prevista. Apresenta/ como ponto

forte, a simplicidade no levantamento e avaliação dos atributos

necessários à elaboração das diversas cartas.

METODOLOGIA KIEFER

Comentários Gerais

O desenvolvimento e a expansão populacional, ocorrendo em

diversas regiões do U.S.A., exigiram dos planejadores formas de

ocupação mais ordenadas.

Kiefer (1967) executou um trabalho na região de FRINGE

(U.S.A.) a partir do qual elaborou uma sistemática de análise dos

terrenos, visando orientar a ocupação, principalmente para fins

residenciais.

A partir das análises dos terrenos, foram elaborados mapas

que serviram para orientar a ocupação das áreas em terrenos

residenciais, industriais e outros/ sendo denominados de mapas de

adequabilidade.
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Atributos Considerados

Os terrenos são analisados em função das suas

características topográficas, do solo, de suas condições de

drenagem e do substrato rochoso. A análise é baseada em

características físicas, não se preocupando com a ocupação atual

ou em andamento e recebem uma classificação para cada atributo

analisado, considerando o uso futuro, segundo classes que definem

possíveis graus de ocupação, assim como as limitações de cada

atributo, expostas a seguir:

Ôtima - as condições são ideais e não apresentam limitações

significativas para o desenvolvimento da ocupação.

Satisfatória - possuem limitações sérias para ocupação e que

devem ser analisadas; normalmente não apresentam grandes

dificuldades de solução.

Marginal - os terrenos apresentam limitações sérias e de

difícil correção; se o uso for inevitável, estudos específicos

são necessários para atender melhor as condições limitantes.

Insatisfatória - as condições dos terrenos são muito

limitantes para qualquer uso; no caso de ser inevitável a

ocupação, obras de engenharia de alto custo serão necessárias.
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A análise dos atributos que interferem em cada forma de

ocupação deve ser elaborada em função das variações e limitações

de cada situação.

SISTEMÁTICA BOTTINO - CIVITA (ITÁLIA)

Considerações Gerais

A sistemática é sustentada por trabalhos dos autores

realizados na região de Turim (Bottino e Civi, 1986) e o

esqueleto básico está apoiado em uma hierarquização de cinco

ordens de documentos, a saber:

- cartas geotécnicas de base

- cartas temáticas primárias

- cartas temáticas de integração

- cartas temáticas âe síntese de setor

- cartas de síntese geral

O objetivo da sistemática é fornecer dados principalmente

aos seguintes campos de atuação: estabilidade dos terrenos,

recursos para agricultura, recursos hídricos, recursos de energia

e recursos lito-minerais.
\

Ordenação das cartas (Figura 32):

la Ordem - Compreende só as cartas geotécnicas que são elaboradas

para servirem de base ou referência.

2a Ordem - Compreende as cartas temáticas primárias.
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3a Ordem - São as cartas obtidas por aproximações sucessivas

junto de outras considerações (temáticas de integração).

4a Ordem - Compreende as cartas temáticas de síntese dos setores e que

as mais utilizadas pêlos planejadores.

5a Ordem - Compreende as cartas finais, que permitem

visualização.

1a

2a

3a

4a

5a

ORDEM

ORDEM

ORDEM

ORDEM

ORDEM

CARTA
GEOLITOLÓGICA

CARTA
MOKFO-
LÓGICA

CARTA
CLINOMÉTR.

CARTA DE USO
REAL DO TEKRI-
TÓRIO

NICOS

CARTA HIDRO
GEOLÓGICA

ESQUEMA
ESTRUTURAL

CARTA DA QUALIDADE
DOS MATERIAIS

DADOS GEOTÉC-
GEOGNÓS CARTA

TICOS GEOTÉCNIC

ESQUEMA ESTRA
TIGRÁFICO

DADOS HIDRO
GEOILÓGICOS
PIEZOMÉTRICOS
HIDROGEOLÓGICOS

CARTA Hl
DROGEOLÓ-
GICA

CARTA DE
RISCO DE
DESMORO-
NAMENTO

CARTA DE
MATERIAIS

CARTA DE
VULNERABI-
LIDADE HÍ-
DRICA

FIGURA 3.2 - Síntese e relação esquemática das principais cartas
que compõem a sistemática BOTTINO-CIVITA (1986).
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METODOLOGIA Z ERMOS

Trata-se de Metodologia aplicada em áreas instáveis na

França e significa (Zonas Expostas aos Riscos de Movimentos de

Solo).

A finalidade básica é fornecer detalhes de uma área, quanto

às condições de instabilidades, sejam potenciais ou reais.

Os primeiros trabalhos foram apresentados por Chazam (1973),

Humbert (1975, 1976, 1977), Antoine (1977) e outros. Normalmente,

são realizadas em escala 1:25.000 ou 1:20.000 e maiores,

indicando áreas onde estudos na escala 1:5000 devem ser

realizados, sendo estas denominadas de Planta Zermos. Geralmente

os resultados são apresentados em uma carta que se faz acompanhar

de uma nota explicativa. Como exemplo de trabalhos realizados

côa bases nesta metodologia, pode-se citar o da região de Villar

d^Cirene (Hantes - Alpes), e o da região de Valloire-Savoire,

ambas na escala 1:20.000.

Estas cartas são realizadas para situações de movimentos de

massa, erosão, abatimentos e problemas sísmicos.

Considerações Gerais

Os mapas fornecem, através de zonas coloridas, as

probalidades de que numa dada região existam certos movimentos de

terra ou instabilidades. Estes mapas devem traduzir a análise, em

um dado momento, dos movimentos dos terrenos ou dos f atares de

instabilidade revelados pêlos dados obtidos na área estudada. A

representação deve ir além da simples análise e fornecer um
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zoneamento que gradua o risco e excluindo, porém, previsões no

tempo. A hierarquia espacial ou a graduação da natureza ou do

nível âe instabilidade é baseada essencialmente na análise de um

certo número de fatores temporais ou permanentes que afetam a

estabilidade dos terrenos.

FORMA E CONTEÚDO DA CARTA ZERMOS

É constituída por uma carta propriamente dita, acompanhada

de nota explicativa na forma de livro de bolso ou algo similar

não deve reproduzir a geologia da região estudada, mas sim

retratar uma interpretação em termos de estabilidade presente ou

futura.

Esta situação, normalmente, é materializada por um

zoneamento com 3 cores básicas:

- verde, para áreas sem problemas

- laranja, indicando potencialidade, sem precisar o nível, a

natureza e a amplitude do risco,

vermelho, para áreas instáveis, com chances reais de

riscos.

A prática já mostrou que estas três classes são

insuficientes e que deve acontecer uma melhor aproximação e

adequabilidade.

A cor negra é usada para colocar em evidência certos

caracteres estáticos ou dinâmicos da instabilidade observada.
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A partir do levantamento e análise dos f atares naturais

permanentes (litologia, estrutura, drenagem, encosta, histórico

dos movimentos e outros) e dos temporais (vegetação, sobre cargas

ocasionais, canalizações de águas no talude, etc...), deve-se

estimar, em um dado momento, a estabilidade dos terrenos.

A conjugação de um ou mais dos f atares, sejam permanentes ou

temporais, aliada à experiência adquirida no conhecimento dos

movimentos de terrenos já estudados, com condições físicas

semelhantes, permite propor um zoneamento ou uma graduação da

estabilidade na região.

As cartas devem ter como base um fundo topográfico,

normalmente em tons claros, e as legendas comportam dados de 2

grupos:

Zoneamento "Zermos" do terreno

- Características gerais dos terrenos, subdividida em:

1° Características Dinâmicas

2° Características Litológicas principais, podendo ser

acompanhadas de um perfil transversal contendo dados mais

representativos.

Observa-se, portanto, que a carta Zenaos é uma síntese,

tendo obrigatoriamente uma fase analítica, onde são examinados os

f afores naturais permanentes que afetam a estabilidade:

- topografia (encosta, relevo particular);

- geologia (litologia, estrutural, estudo do quaternário)7

- hidrogeomorfologia (circulação das águas subterrâneas, drenagem

superficial) e f atares temporais presentes ou passados, tais como

climatologia, vegetação e certos efeitos das atividades humanas.
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Desta xaaneira, há no mínimo 3 fases de trabalho:

la. Levantamento bibliográfico e oral sobre existência ou não de

movimentos de terrenos na região estudada, suas frequências e

amplitudes.

2a. Estudo geomorfológico, através de foto interpretação.

3a. Estudo e controle/ no terreno, dos principais f atares

enumerados acima, sendo indispensável lembrar que tudo deve ser

mapeável em cartas 1:50.000.

As cartas Zenaos, após as devidas análises e interpretações,

devem apresentar um "zoneamento simples", indicando uma

hierarquização no espaço, da natureza e do grau de instabilidade

dos terrenos.

Notas Explicativas da Carta

Devem conter comentários indispensáveis à boa compreensão e

interpretação da carta, com indicações mais gerais sobre:

- Situação geográfica

- Morfologia

- Geologia/ com descrição particular

- Tipologia dos movimentos dos terrenos observados

- Definição do zoneamento adotado e suas consequências
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AS PLANTAS Z ERMOS

São cartas realizadas em detalhe, para escalas maiores que

1:5000, com finalidade de ocupação, bem definidas para

determinadas áreas, bem localizadas.

As plantas podem ser produzidas a partir de uma carta ZERMOS

pré existente, na escala 1:25000 ou próxima, ou ainda ser

realizada sem a base. No primeiro caso, além de ser menos

trabalhosa, não apresenta altos custos por unidade de superfície.

Estas plantas tem basicamente duas finalidades:

la. Informativa, retratando a localização e as explicações aos

fenómenos e

2a. Orientativa, através das recomendações prescritas para cada

caso.

Normalmente são realizadas nas escalas 1:25000 ou 1:20000, e

além de ser um documento de informação e orientação, é uma carta

de "ALERTA" para possíveis preocupações futuras. Após a

realização, poderá servir de base para estudos mais detalhados

em grande escala (1:50.000 ou maiores), que então serão

denominadas de "Planta Zermos".

Apesar da escala e às vezes da extensão da área a ser

estudada ser pequena, não há condições de se realizar um

levantamento sistemático de campo.

A realização deve ser embasada em um levantamento

aerofotográfico que, junto de um bom conhecimento geológico

regional, fornece condições adequadas para a compreensão dos

problemas e facilita ou diminui o trabalho real de campo.
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A planta deve identificar, por traços e símbolos e sem o uso

de cores, zonas com possibilidades ou não de instabilidades,

sendo divididas em:

- zona de instabilidade declarada;

- zona de instabilidade potencial;

- zona sensível;

- zona estabilizada por cobertura vegetal e

zona estável

As plantas também devem apresentar um perímetro de proteção

às áreas com instabilidade declaradas e/ou potenciais.

Duas observações devem ser feitas sobre esta cartografia.

la. Os limites entre as zonas são de responsabilidade dos

técnicos envolvidos no trabalho. Ao determinarem certas limites,

devem ter noção sobre o nível, a validade e a densidade

estatística dos dados, evitando que áreas sejam classificadas em

zonas às quais não pertençam. Os usuários devem ter conhecimento

das limitações do documento para sua adequada utilização.

2a. Processos de integração dos dados cartografados nas plantas.

As plantas deste tipo tem a função de proteger as "zonas

naturais", em razão dos possíveis riscos que podem atuar sobre

elas, ou onde o uso dos terrenos tornar impossível a proteção de

áreas de florestas e o controle do desenvolvimento das regiões de

urbanização. Devido a estas variações, os dados devem ser

analisados e interpretados.
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PRINCÍPIOS E ELABORAÇÃO

A realização envolve 2 fases:

PRIMEIRA

Corresponde à análise das informações selecionadas em

funç-ao de suas consequências sobre a estabilidade dos terrenos,

comportando o exame dos fatores naturais permanentes que afetam a

estabilidade: topografia (inclinação e relevo), geologia,

geomorfologia dinâmica e hidrogeomorfelogia. Permite também

analisar f atares temporais presentes ou passados: climatologia,

vegetação e atividades humanas.

SEGUNDA

Corresponde a uma síntese ou uma extrapolação, onde são

analisados certos f afores naturais permanentes (litologia,

estrutura, drenagem, inclinação, história dos movimentos do solo,

propriedades físicas e mecânicas) e outros temporais. A

conjugação de um ou mais f atares, sejam permanentes ou temporais,

aliados à experiência do profissional, permite a proposição de um

zoneamento ou de uma gradação de estabilidade.

Normalmente, utilizam uma ficha de estudo de movimento de

terrenos, Tabela 3.T .

I - IDENTIFICAÇÃO COM CROQUI ESQUEMÁTICO DA REGIÃO OU LOCAL EM

QUESTÃO (Situação geográfica, acesso, outros).

U- TOPOGRAFIA

1-Topografia Geral (inclinações, orientação)
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2-Morfologia (forma e evolução das vertentes)

3-Vegetação Natural (floresta, etc)

4-Ocupação Humana (habitações, cultivos)

5-Particularidades Climáticas

III- MATERIAIS INCONSOLIDADOS

l-Natureza e Idade

2-Extensão e Espessura de Cada Tipo

IV- SUBSTRATO ROCHOSO

1-Litologia e Estratigrafia

2-Estruturas

3-Falhas, Fraturas, Foliações, Xistosidade e Outras

4-Alteração Geral

5-Detalhes Geológicos

V- HIDROGEOLOGIA

1-Águas Superficiais, Variações e Uso

2-Águas Subterrâneas (fontes, qualidade e outras

características)

3-Erosão ligada às Águas (ravinamento, dissoluções)

VI- MOVIMENTO DOS TERRENOS

1-Aspectos Gerais (estágio, estabilidade, outros)

2-Características (comprimento, largura, altura, inclinação,

forma, etc...)

3-Estado do Terreno Movimentado
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4-Natureza das Superfícies já Existentes (estrias, veios de

água, etc...)

5-Outras Características

VII- RELAÇÕES COM A GEOLOGIA E A HIDROGEOLOGIA

1-A superfícies de rupturas estão associadas a alguma

descontinuidade

2-Descrição da descontinuidade

3-Há relações entre hidrogeologia, ravinamento e erosão

VIU- HISTÓRICO DO MOVIMENTO E A SUA EVOLUÇÃO NO TEMPO

1-Periodo de visualização do movimento

2~Há relações com atividades hiunanas

3-Informações dos habitantes da região

4-Descrição da evolução do movimento

IX- INTERPRETAÇÃO E PROGNÓSTICO

Tabela 3LT - Ficha de estudo para regiões com movimentos de massa,

utilizada pela metodologia Zermos - B.R.G.M.

SISTEMÁTICA PROPOSTA POR MATHEWSON E FONT (E.U.A.)

Os estudos para avaliar a adequabilidade dos terrenos devem

refletir à maneira mais segura e económica para executar a

ocupação e os dados devem estar apresentados em termos das

limitações do meio físico, devendo ser entendidas eu termos de

331



valores sócio económicos pelo planejador (MATHEWSON & FONT,

1974).

Segundo os autores, a melhor maneira das informações serem

retratadas e analisadas é através do seguinte fluxograma:

MAPAS DE 1a ORDEM (OBSERVAÇÃO)

TOPOGRÁ LITOLÓGI- GEOLÓ- TECTÔNICOS SOLOS HIDROGEO-
FICOS COS GICOS E ESTRUTU- AGRÍCOLAS LÓGICOS

RAIS

MAPAS DE 2a ORDEM (ENGENHARIA)

CAPACIDADE DE CORROSIBILIDADE QUALIDADE CIASSIF.DOS RECURSOS
INFILTRAÇÃO DO SOLO SOLOS P/FINS ENGENHARIA

ENGENHARIA

RESISTÊNCIA A QUALIDADE DA ESTABILIDADE DE DIFICULDADE
COMPRESSÃO ROCHA TALUDES DE ESCAVAÇÃO
SIMPLES

MAPAS DE 3a ORDEM (INTERPRETATIVOS)

ADEQUAÇÃO P/INST. ADEQUAÇÃO DOS ADEQUAÇÃO P/
SUBTERRÂNEAS RECURSOS DISPOSIÇÃO DE

REJEITOS

ADEQUAÇÃO DO ADEQUAÇÃO PARA
SITIO P/RESI CONSTRUÇÃO
DÊNCIAS PESADA

RISCOS GEOLÓGICOS

MAPAS DE 4a ORDEM (PLANEJAMENTO)

GEOLOGIA DE ENGENHARIA:
MAPA DO USO DO SOLO RECOMENDADO
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METODOLOGIA GASP (GEOTECHNICAL KREA STUDIES PROGRAMME) - (HONG

KONG)

Considerações Gerais

Devido as condições particulares do meio físico típico da

região de Hong Kong foi desenvolvido um sistema de avaliação dos

terrenos que apresenta aspectos diferentes dos conhecidos até .o

final da década de 80.

A metodologia normalmente é aplicada para 3

situações:

l- Estudos Regionais - em escala próxima 1:20.000 e para

áreas entre 50 e 100 Km2.

2- Estudos Distritais - Estágio l - Detalhamento em

extensões entre 2 e 4 Km2 em escala 1:2.500.

3- Estudos Distritais - Estágio 2 - São avaliações mais

detalhadas do que as do Estágio l.

Na figura 33 observa-se o fluxograma para desenvolvimento da

metodologia proposta por Burnett & Styles (1982).

O mapa de classificação dos terrenos, normalmente é baseado

em seis grupos de atributos:-

- Declividade,

- Componentes dos terrenos,

- Morfologia dos terrenos,

- Erosão,

- Condições das encostas e
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- Hidrologia

Este mapa representa as unidades de terreno por códigos

alfa-numéricos e a partir deste pode-se obter um grupo de

documentos denominados de "DERIVADOS", oriundos da seleção e

combinação de atributos.

mapa de uso
dos terrenos
(Geotécnico)

Intepretação
em fotos aéreas

Mapa de
classificação
dos terrenos

Trabalhos
de campo

Outros mapas
derivados

Mapa das ca-
racterísticas]
físicas

Mapa das
Landforms

Pode ocorer combi-
nação seletiva de
atributos para fi-
nalidades especi-

ficas

Mapa de
erosão

Mapa
geotécnico

L/
Trabalho de
campo

Estudo em

Distritos

escala 1:2500

Folha de
dados
geoténicos

Mapa de
hidrologia

Mapa da
vegetação

Levantamento de
dados geotécnicos
existentes

Figura 33 Documentos e etapas para o^desenyolvim^nt^ da
mrtSdoÏogïa~GASP' (Geotechnical Área Studies

Programme).
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Mapas interpretativos podem ser elaborados a partir da

combinação de atributos para finalidades específicas.

O documento mais comum é o mapa de uso geotécnico dos

terrenos que define e classifica as unidades de terreno em

classes quanto as possibilidades de ocupação, tal como o exemplo

da figura 34».

Classe l - Baixa limitações geotécnicas
Classe 2 - Moderadas limitações geotécnicas
Classe 3 - Grandes limitações geotécnicas
Classe 4 - Extremas limitações geotécnicas

Figura 34 . Mapa de uso geotécnico de terreno (Hong Kong,

Geotechnical Land Use Map) (BRAND et alii, 1982).
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O mapa geotécnico é preparado coro base nos seguintes grupos

de atributos:

Grupo l - Informações derivadas do mapa de classificação dos

terrenos.

- Densidade de drenagem.

- Feições de escorregamentos, erosão, etc.

Grupo 2 - Dados Geotécnicos existentes

- Sondagens

- Ensaios

- Análises

Grupo 3 - Geológicos e de Campo

- Litologias

Descontinuidades

- Análises estruturais

- Grau de intemperismo

Grupo 4 - Dados morfológicos

- Quebras do relevo

- Declividades

Formas das encostas
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APÊNDICE 2



EXEMPLOS DE TRABALHOS DESENVOLVIDOS EM ALGUNS PAÍSES

O objetivo deste tópico é fornecer alguns exemplos de processos de
mapeamento geotécnico através dos gráficos (cartas e mapas) obtidos
através dos processos de mapeamentos geotécnicos.
Os exemplos serão apresentados em muitos casos, somente com parte da
legenda devido a sua extensão, mas de tal maneira que possibilite o
entendimento do trabalho.

EXEMPLO No.l. As figuras 35 e JS6_, representam os mapas de
condições geotécnicas e de zoneamento geotécnico, respectivamente,
da região de Kordiky (ex-Tchecolosváquia).

EXEMPLO No.2. Na figura 37 , observa-se um mapa geotécnico de
síntese, preparada para o planejamento de fundações, em escala
1:25.000; a legenda é muito clara e o mapa de fácil entendimento.
Foi preparado a partir de um grupo de outros documentos dos
diferentes componentes do meio físico.

EXEMPLO No.3. A figura 38 apresenta o mapa de zoneamento
geotécnico de Valverde (Madrid), que foi elaborado a partir da
metodologia da I.A.E.G., pode-se observar o detalhamento das
informações e as especificidade de alguns atributos.

EXEMPLO No.4. Na figura 39 , observa-se o resultado de um
mapeamento na região de Crested-Butte Gunnison, voltado a
delimitação de áreas com riscos de movimentos de massas. Apesar da
simplicidade da legenda, é importante ressaltar o detalhamento nos
documentos gráficos.

EXEMPLO No.5. O documento da figura 40 , é parte da aplicação
âa metodologia termos na região de Clermont - Ferrand (França) . E
importante realçar a gradação do risco na escala 1:25.000.

EXEMPLO No.6. Nas figuras 41/42 , 43,44 e 45 e na tabela
38 , estão representadas a carta de zoneamento geotécnico e das

condições para urbanização da região de Coumon - d/Auvergne
(França). É fundamental observar o detalhe obtido na carta de
zoneamento geotécnico na escala 1:50.000, assim como a simplicidade
da legenda nas cartas âe aptidão. A carta de zoneamento geotécnico
foi elaborada a partir de três outros documentos básicos, como
registrados na Tabela 38
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EXEMPLO No.7. Nas figuras 46 e 47 , estão representados os
mapas de recursos naturais, de elementos do meio físico e das
considerações para planejamento da região de Darvin - East -
Austrália na escala 1:80.000. Foram elaborados a partir de
documentos básicos âe todos os outros componentes do meio físico e
são acompanhados por um rigoroso memorial que detalha os problemas
de cada unidade.

EXEMPLO No.8. Figura 48 refere-se a um mapa de finalidade
específica para fundações, próximo a Marseille (França) na escala
1:50.000. É importante observar as informações para níveis de
profundidade e a sua generalidade.

EXEMPLO No.9. A figura 49 apresenta parte da carta de
zoneamento geotécnico da região de Bourgoin' •- La Verdilliere
(França). Este exemplo destaca dois pontos interessantes para
análise:
- a representação das zonas e
- a tabela na legenda com muitas informações.

EXEMPLO No.10. Nas figuras 50 , 51 e 52
estão representadas partes do mapa geotécnico, das condições
geotécnicas, de zoneamento geotécnico e legenda da Bacia de Zvolen
(ex-Tchecoslováquia), na escala 1:25.000. Este exemplo demonstra
corretamente e claramente os três tipos de documentos, assim como é
um trabalho clássico da década de 60, elaborado por Matula (1969).

EXEMPLO No. 11. Nas figuras 53 e 54 , têm-se os mapas
geotécnicos de finalidade especial para escavação e expansibilidade,
respectivamente, da região de Eldorado Springs (Colorado-USA).

EXEMPLO No. 12. E um exemplo de mapa geotécnico para estabilidade de
encostas (Figura 55 ) na escala 1:25.000, onde estão registrados
os aspectos: ocorrência/ potencial de ocorrência e áreas de
controle.

EXEMPLO No. 13. Na figura 56 , observa-se um mapa de classificação
de terrenos de Hong-Kong (zoneamento geotécnico)-, na escala
1:20.000. Foi obtido através da metodologia Gasp (Geotechnical Área
Studies Programme) que utiliza atributos e mecanismos semelhantes ao
da P.U.C.E. (Austrália).

EXEMPLO No.14. Observa-se na Figura 57 , um mapa de zoneamento
para estabilidade de encostas para o Plato de Nilgiri (índia), onde
as zonas geotécnicas são caracterizadas em termos do índice de
susceptibilidade ao escorregamento, definido através do mapa
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geológico, de escorregamentos ocorridos, de declividade, de
drenagem, do uso atual e de profundidade do Substrato Rochoso.

EXEMPLO No. 15. Exemplo de Mapa de Zoneamento Geotécnico de multifi-
nalidade (Figura 58 ) com simbologia de fácil entendimento.

EXEMPLO No.16. Nas figuras 59 e 60 , observa-se um mapa
geotécnico interpretativo e um de Avaliação Geocientífica,
respectivamente, elaborados a partir da metodologia da Espanha, na
escala 1:100.000, onde é fundamental observar:

- apresentação e a legenda
atributos considerados

- legenda

EXEMPLO No. 17. -Na Figura 61 , observa-se um exemplo de carta
de zoneamento9 geotécnico em escala 1:200.000, que combina materiais
inconsolidados e substrato rochosos.

EXEMPLO No. 18 - Na Figuras 62 , observa-se um exemplo de
finalidade específica quanto a expansibilidade na Espanha.
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LEGENDA

l• Aluviões
2. Campos de blocos - material siltoso
3. Cones aluviais (quaternário)
4• Andesistos
5. Tufos aglomeraticos
6. Argilas vulcânicas
7. Siltitos com intercalações de arenitos
8. Conglomerados e arenitos
9. Calcários
10• Dolomitos
11. Escarpas
12. "Blocks in the rift field"
13." Blocks in the block field"
14. Escorregamentos potenciais
15. Escorregamentos cessados
16. Escorregamentos ativos
17. Fluxos de terra
18. Escarpas com quedas de rochas
19. Quedas de rochas e talus
20. "Brooks"

21. Áreas inundadas
22. Fontes naturais
23. Lineamentos tectônicos
24. "Profile Lines"
25• Sondagens

Figura _35 - Exemplo de um Mapa das condições geotécnicas
Escala 1:10.000 (Mahr e Malgot, 1978)
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LEGENDA:

Áreas com: l. Escorregamentos ativos recentes;
2. Escorregamentos cessados;
3. Escorregaaentos antigos;
4. Quedas de blocos;
5. Existência de grandes blocos de rochas articulados;
6. Blocos (matações);
7. "Block rifts";
8. Encostas susceptíveis a âesmoronamentos;
9. Encostas íngremes;

10. Encostas muito suaves;
11. Aluviões de cones aluviais.

Figura 36 - Exemplo de um mapa de zoneamento geotécnico
Escala 1:10000 (Mahr e Malgot, 1978)
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LEGENDA:

- Areais com condições favoráveis a fundações diretas

l - Solos coesivos/ mais de 2m de espessura;
2 - Solos coesivos, espessura até 2m, recobertos por solos não

coesivos;
3 - Solos não coesivos, espessura maior do que 2m;
4 - Solos não coesivos, espessura até 2m, recobertospor solo

coesivo;
Áreas com condições desfavoráveis a fundações diretas

5 - Solos orgânicos e aterros;
6 - Solos coesivos e legeiramente coesivos de baixo suporte;
7 - Solos não coesivos de baixo suporte.

/^ ?l limites de inundações periódicas

(l Hl nível da água O - 2 m.

;=^ sujeitas a inundações

'*í^ processos eólicos ativos

''^) escorregamentos

bocorocas

escarpas

encostas com declividade > 12%

FIGURA 37 Mapa Geotécnico Sintético - Finalidade de Plane ja-
mento (Fundação) - Escala 1:25.000 (Lozínska - Stepién, 1979).
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10r 57-30-

i.-N- 1 Km
J

LEGENDA:

X71SS|- Áreas com escorregamentos e fluxo de terra

\^\)^\- Encostas instáveis

|<'Pü5/| - Encostas potencialmente instáveis

y^\- Áreas com quedas de rochas

M^íj- Áreas com fluxo de talus

t=vlf]- Nível d7 agua aflorante

FIGURA 39 - Exemplo de mapeamento geotécnico - Crested Butte
Gunnisoh (simplificadc^-Soule (1980) Escala 1:25.000
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CARACTERÍSTICAS DINÂMICAS
DOS TERRENOS

ZONAS

^ \ Quedas de blocos : Risco nulo
:a fraco
•
•

»l

l

3

.pp]

:Zonas atualmente sem
: problemas de movimentos
:de terreno
:Zona aparentemente sem
:problemas

^\J) Escorregamento re- : Risco
v-<-^cente bem indivi- :

dual i zado :
[.} Escorregamento :Médio
isolado :

-_-^ Movimento Difuso :
•

Irregularidade :
topográfica-pequena:
fisura :
Zonas antigas de :
exploração

:Zon^$ afetadas de
maneira difusa por mo-
ivimento de massa

; Zona? afetadas de maneira
: moderada

^- ^ _
^^ Inundação :Risco

:elevado

:Zonas afetadas por
:movimentos de grande
:amplitude

Figura 40 _- Carta de estabilidade de encostas - (Corent - Sul
de Clermont Ferrand - França) - (Extraída da Carta Zermos-Chanonat)
Escala 1:25.000
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LEGENDA:

-Ia.2_, IIIai

IlTai
Características litológicas

A2. BI

l, 3, 5

Figura 41

Características de drenagem

Declividade das encostas

Carta de Zoneamento Geotécnico - Escala 1:50.000
(Região de Cournon - d/Auvergne) -
(Humbert, 1973) (Área Clermont - Ferrand)
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FIGURA 42

FIGURA 43

-Condições excelentes

Condições satisfatórias

2-(1 fator)

3-(2 f atares)

4-(3 f atares)

Condições medíocres

5-(l fator)

6-(2 f atares)

Condições desfavoráveis

7-(l fator)

Q^(florestas)

Condições para urbanização - Grandes habitações
Coletivas (região de Cournon d/Auvergne)

l-Condições excelentes

2-Condições satisfatórias

3-(1 fator)

4-(2 f afores)

Condições medíocres

5-(1 f atar)

Condições desfavoráveis

6-(1 fator)

7-(florestas)

- Zonas de atividades comerciais (Região de Cournon-
d^AuvergNe)
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1-Condições excelentes

Condições satisfatórias

2-(l fator)

3-(2 f afores)

Condições medíocres

4-(1 fator)

5-(2 f atares)

Condições desfavoráveis

6-(1 fator)

^•Florestas

FIGURA 44 - Condições para urbanização - habitações individuais
(Região de Cournon - d/Auverg^ne)

Figura 45

l -Condições excelentes

Condições satisfatórias

2-(l fator)

Condições medíocres

3-(l fator)

4 -(2 f atares)

Condições desfavoráveis

5^(1 fator)

6—Florestas

Condições para urbanização
Habitações coletivas pequenas - (Região de Cournon-
d/Auvergne)
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ZONEAMENTO
GEOTÉCNICO

LITO-
LOGIA

I

Tal
Ia2
Tal
Ia2
Tal
Ia2
Ia:
IIIal
Ia2
IIIal
Ia2
IIIal
Ia2
IIIal

DRE
NA
GEM

d

Al

B2

C2

Al

Al

Al

Aa

DECLI
VIDA
DE

p

l

l

l

l

2

3

4

COMBINAÇÃO DOS

HABIT.
INDIVIDUAL

I: d :p : Ap;
• • •

EX:EX:MD:MD
• • •
• • •

EX:EX:MD:MD
• • •
• • •

EX:SF:MD:MD
• • •
• • •

EX:EX:MD:MD
• • •
• • •

EX:EX:MD:MD
• • •
• • •

EX:EX:SF:SF
• • •
• • •

EX:EX:EX:EX
• • •
• • •

HABIT.
COLETIVA
PEQUENAS

I: d : p : Ap
• • ' •

SF:EX:MD:MD
• • •
• • •

SF:EX:MD:MD
• • •
• • •

SF:MD:MD:MD
• • •
• • •

EX:EX:MD:MD
• • •
• • •

EX:EX:MD:MD
• • •
• • •

EX:EX:MD:MD
• • •
• • •

EX:EX:EX:EX
• • •
• • •

DEFICIENTES

HABIT.
COLETIVA
GRANDES

I: d : p : Ap
• • •

MD:EX:SF:MD
• • •
• • •

MD:SF:SF:IÍD
• • •
• • •

MD:HD:FD:MD
• • •
• • •

SF:EX:SF:SF
• • •
• • •

SF:EX:SF:SF
• • •
• • •

SF:EX:SF:SF
• • •

• •

SF:EX:EX:SF
• • •
• • •

ZONAS DE
ATIVIDADES

I: d : p: Ap
• • ~ •

EX:EX:EX:EX
• • •
• • •

EX:EX:EX:EX
• • •
• • •

EX:SF:EX:SF
• • •
• • •

EX:EX:EX:EX
• • •
• • •

EX:EX:EX:EX
• • •
• • •

EX:EX:SF:SF
• • •

EX:EX:MV:MV
• • •
• • •

EX = Excelente

SF = Satisfatório

MD = Medíocre

MV = Desfavorável

AP = Conceito para a zona geotécnica

TABELA 38 - Condições das áreas para urbanização
(Complemento das Figuras 42 SL 45 _.)
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'^•^^^^^

RECURSOS NATURAIS

|<%f l Agregado grosseiro
(guarzito)

~\'.^\ Agregado fixo

(areia)
.'.• \ Areia fina

;--/:/C. l Solo laterítico

CONSIDERAÇÕES - MEIO FÍSICO

[condições irregulares
'de inundações devido a
dolomita

Escavabilidade com
problemas

Difíceis condições
para escavação

Rocha pura

A.Agregado
Pedreiras G.Cascalho

S.Areia

B.Argila

\ \i Afloramento
rochoso

Requer condições
especiais de
drenagem

->->-« l Estuário

Possíveis problemas com
instabilidade de taludes
em escavações profundas

-O^j "Mangrove Fringe"

FIGURA 46 - Mapa de recursos naturais e
Escala 1:80.000 (Região de
Broek, 1980.

elementos do meio físico -
Darwin East - Austrália)
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LEGENDA:

w
V7Z\

.^<7

FIGURA 47

Área com condições adequadas à pedreiras

Rochas aflorando

Áreas de empréstimos de rochas

Áreas para marinas

Necessidade de dragagem

Áreas adequadas para disposição de resíduos

Deposição de resíduos líquidos por irrigação

Mapa das considerações para planejamento -
Escala 1:80.000 (Região de Darwin East-Austrália)
Broek, 1980.
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P,BQF r^Vfi, 6 i R ,JÍB

3-6 ' :

&-9
^ \/

OBS:- No original os simbolos estão associados a cores
(tonalidades) para os três níveis de profundidade.

v\

GVG (Good or Very good)
G (Good) - amarelo
B (Bad) - vermelho
VB (Very Bad) - Violeta

~ Verde

FIGURA 4 8 - Exemplo de mapa de finalidade específica -
Mapa de_adequabilidade a fundações - Próximo a
M^seille ÍFrança) Escala 1:50^000 (Apud"ÍAEG7
1976 ) .
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LEGENDA:

ZONAS

Ib

II

ma

MORFO: LITOLOGIA: HIDROLOGIA :CARACT.
LOGIA: : :GEOTÉCNICA

• ^^^ —.^^—.^^^ •• ' - - •

Relê-:Conglome-:Lençol :Materiais
vo de:rado are-:freático :muito com-
ter- :no argi-:a +/- 2m :pacto^/di-

raços:loso re-:de profnn-:minui^o
:coberto :didade :quando se
: por 2m âe: : aproxima
:mats.alu-: :do lençol
:vionares : :freático

• • •
• •

• ———^—^^^^ • —^—^^^^—^^^ •• — - • •

• • •
• • •

SUBSTÂNCIAS:OBSERVAÇÕES
ÚTEIS :

•

-Cascalhas :Nível de
-Águas :água próxi-

:ma a super-
:fície pre-
:judica pro-
:cessos cons
:trutivos.
•
•

•
•

•

•
•

FIGURA 49 - Exemplo de Carta de Orientação Geotécnica (Zonea-
mento Geotécnico)-Escala 1:50.000 - Região de
Bourgoin-La Verdílligre (França) Sanejouand ^1972)
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LEGENDA:

2-5 Profundidade do nível de água (m)

Poço ou fonte natural

pH

H

CÜ2 Corrossividade das águas

SÜ4

^ Escorregamentos

Erosão

Dm,Vh - Símbolos das
zonas

Ce/ DG - Símbolo das
áreas

<Q> ícones aluvionais

FIGURA 50 - Exemplo de mapa geotécnico - multi final idade
Mapa Geotécnico da área de Zvolen (Ex-Tchecoslo-
váquia) Escala 1:200.000 (Apud IAEG, 1976).
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L
LEGENDA:

-5-

<? í

pH

H

IsobataS do nível de água máximo

Fontes de águas naturais e minerais

Áreas alagadas

C02 Corrossividades das

FIGURA

SÜ4 águas subterrâneas

Erosões

Cones aluviais

Escorregamentos ativos

Escorregamentos antigos

Falhas

51_ - Exemplo de mapeamento geotécnico - Multifinal idade
Mapa das condições geotécnicas de parte da Bacia
Zvolen (Tchecoslováquia)—Escala 1:25.000 (Matula,
1969, Apud IAEG. 1976).
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LEGENDA:

5--—Isobatas do nível de água máximo

f ^ Fontes de água naturais e minerais

Áreas alagadas

pH

H

C02 Corrossividades das

S04 Águas subterrâneas

LG~C7^ Áreas afetadas por escorregamentos

Áreas afetadas por erosões

Limites das zonas

— - Limites das subzonas

Fu, Dm - Símbolos das zonas

h2, g2 - Símbolos das subzonas



Vb

LEGENDA:

.5^-^-Isobatas do nível de água náxino

^ ^ Fontes de água naturais e minerais

Áreas alagadas

pH

H

COg Corrossividades das

S04 Aguas subterrâneas

T^T") Áreas afetaâas por escorregamentos

Áreas afetadas por erosões

Limites das zonas

^ — - Limites das súbzonas

Fu, Dm - Símbolos das zonas

b2, 92 - Símbolos das subzonas

Solos pré-quaternário
com superfície em prof.
a < 5n, b.5 - 10 n

FIGURA 52 - Exemplo âe mapa de Zoneamento geotécnico - Bacia de
Zvolen (ex-Tchecoslováquia)-Escala 1:25.000 (IAEG,

1976).
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I05'17'30"
40'00'

2000
J.

R. 71 W. R. 70 W.

4000 FEET
J

LEGENDA:

E - Escavação fácil com qualquer equipamento

MD - Moderadamente fácil com pequenas "rippers e scrapers"

MEMD - Moderadamente fácil com pequenas "rippers e scrapers", mas
pode ser encontrados grandes natações

MD - Moderadamente difícil com grandes "nppers e scrapers" -
localmente pode ocorrer necessidade de detonações

D - Difícil - há necessidade de detonações.

FIGURA 53 de Mapa Geotécnico -(Região Eldorado Spnngs)
Finalidade especial - facilidade de escavação
1:24.000 (Gardner e Johnson, 1970).
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105'17'30-
40 •00-

2000
R. 71 W. R. 70 W.

4000 FEET

LEGENDA:

M - Efeito moderado - quando o material seco é umedecido-com
problemas para construções (Fundações, estradas, etc. )

S - Efeito ligeiro - quando o material seco é umedecido-com
pequenos problemas para as construções

N - Nenhum - quando o material seco é umedecido.

FIGURA 54 - Exemplo de mapa geotécnico - Finalidade especial
Èxpansibilidade^Éscala 1:24.000 (Região Eldorado
Springs - Colorado U.S.A.).
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LEGENDA:

Áreas de escorregamentos

Áreas com prováveis escorregamentos

Áreas com possíveis escorregamentos

Áreas particularmente sujeitas a movimentos de massa

Áreas que requerem estabilização devido a alta densidade
de escorregamentos

FIGURA 55 - Exemplo de mapa Geotécnico - Estabilidade de
encostas - Escala 1:25.000 (Nicoll, 1970).
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LEGENDA:

D3 C 3 b

Declividade 30 - 40o.
Talus
Perfil convexo
Potencial a erosão
moderado a severo

FIGURA 5 6 - Exemplo de Mapa de Classificação dos Terrenos -
Hong Kong - Metodologia a GASP (Geotechmical Área
Studies Programme) - Escala 1:20.000
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ZONAS: índice âe susceptibilidade escorregamento

I :
II :
III :
IV :
v :

l
10
20
30
>

9
19
29
35

35

FIGURA 57
~ Sp^de.zSne.amento.de-Estabilidade de encostas

^8^atode"Nïïgïri7í^i^'l"^^^^n^^iïi,
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EE] PHW^ FA^
WU^âO,

4 .

y

LEGENDA:

l - Limit-es entre zonas
2 - Limites entre subzonas
3 - Isobatas do máximo nível de água subterrânea
4 - Corrossividade da água subterrânea
5 - Escorregamentos
6 - Erosão

SÍMBOLOS - Ex. Ng - Sedimentos cascalhentos
Ni - Solos coesivos
D - Talus

FIGURA 58 - Exemplo de zoneamento geotécnico
(Vlcko, 1982).

- Multifinalidade
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LEGENDA - PROBLEMAS

SEQMQSFOIéGICQS CG1

1- Declividade 7 -15%
2. Declividade > 15%
3. Zonas com riscos de

rompimento de rochas

9. Zonas com ravinas

Contato entre formações

— - Contato entre zonas
em mesma formação

LITOLÓCTCOS (T.^

2. Alto grau de tectonização

HIDROtóGICOS_rH1

3. Áreas inundadas

Restrição^geológica para construção

l. Média capacidade âe
carga

FIGURA 59 -
Exemplo de_ mapa geotécnico intern^^^^



LEGENDA -

jMaterial inconsolidado ( > 20m)

jMaterial inconsolidado ( < 2m) calcáreo

^^ ^Material inconsoliâado (2a 6m)/carvão

FIGURA 61 - Carta de Zoneamento que combina materiais superficiais e
substrato rochoso. Sscala 1:200.000 (D^rman et alii, 1979).
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FIGURA 60 - Exemplo de mapa de avaliação geocientífica -
Escala 1:100.000 (Abad Fernandez et alii, 1982)
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SÓ 100 150 200 km

SANTA CRUZ
DE TENERIFE

LEGENDA - Risco à expansibilidade

- Nulo abaixo

t^^-j- Baixo a moderado

l^:.ï:;':-;1- Moderado alto

l/,**; l- Alto a xauito alto

FIGURA 62 - Mapa preventivo quanto ao Potencial a expansibiliâade—
Espanha - Escala 1:5000.000 - (Oteo & Salinas, 1986)1
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EXEMPLOS DE MAPEAMENTOS GEOTÉCNICOS DESENVOLVIDOS SEGUNDO A

METODOLOGIA PROPOSTA POR ZUQUETTE (1987) .

Nos Anexos l a 6 são apresentados alguns documentos gráficos

obtidos com o desenvolvimento dos mapeamentos geotécnicos em

algumas regiões do estado de São Paulo, pelo Departamento de

Geotecnia/E.E.S.C./USP.

O objetivo da apresentação destes exemplos é permitir a

observação da diversidade dos resultados obtidos e os mecanismos

de apresentação dos documentos gráficos.
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ANEXO ? l

Mapeamento geotécnico da região de Campinas (SP) (Zuquette e

Gandolfi, 1992).



ANEXO ? 2

Mapeamento geotécnico da região de Leme (SP) (Lollo, 1990)



ANEXO ? 3

Mapeamento geotécnico da região de São Carlos (SP)

(Nishyiama, 1991)



ANEXO ? 4

Mapeamento geotécnico da cidade de São Carlos (SP) (Aguiar, 1990)



ANEXO ? 5

Mapeamento geotécnico da região de Aguai (SP) (Souza, 1992)



ANEXO ? 6

Mapeamento Geotécnico da região de Piracicaba (SP) (Pejon, 1992)


