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ABSTRACT

The geological knowlodge is fundamental for the instalations

of several antropic ativities and normally this knowlodge is

provided for the users through graphic âocuments that compose the

engineering geological mapping.

This study is constituted of three parts. In the first, it

is presented an analysis about the importance of the geotechnical

and geological knowlodge for territorial planning and

environmental evaluation.

The most common methodologies and systematics in several

countries are presenteei in the second part..

In the last part is presented a group of guidelines for

elaboration of the engineering geological mapping for brasilian

conditions.

The objectives of these guidelines are: selection and

obtention of the attributes of: rocks, unconsolidated materiais,

waters, relief and their interrelations/ for elaboration of the

graphic documents that compose the engineering geological

mapping.



RESUMO

Os conhecimentos geológicos-geotécnicos são fundamentais na

implementação das diversas atividades antrópicas e normalmente

são fornecidos aos usuários por meio de um conjunto de documentos

gráficos que compõem o mapeamento geotécnico. Este estudo

constitue-se de três partes, sendo que na primeira, trata de uma

análise sobre a importância dos conhecimentos geológicos-geo-

técnicos para o planejamento territorial e a avaliação ambiental.

A segunda, refere-se a um estado da arte do mapeamento geotécnico

em alguns países, considerando as metodologias e sistemáticas

mais conhecidas. A terceira, refere-se a uma proposta para

elaboração (guia) de mapeamento geotécnico para condições

brasileiras. Esta proposta apresenta diretrizes desde a seleção,

formas de obtenção e procedimentos de análises dos atributos do

meio físico, para elaboração dos documentos gráficos fundamentais

básicos e interpretativos, de prognósticos e conclusivos.
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l. INTRODUÇÃO

CONSIDERAÇÕES GERAIS

Os estudos pertinentes às Ciências da Terra são responsáveis

por produzir informações sobre o meio ambiente destinados <

embasar tecnicamente os processos de implantação das atividades

antrópicas. Dentre estes, os geológicos são responsáveis pel<

avaliação das rochas, dos materiais inconsolidados, das águas/ d<

relevo e das interrelações (meio físico). O mapeamento geotécnic<

(engineering geological mapping) vem se destacando como ui

conjunto de procedimentos, desde o início deste século, par<

obtenção, análise e apresentação das informações sobre o mei<

físico nos mais diferentes países.

No Brasil, os mapeamentos geotécnicos elaborados até <

presente data, ainda são em número reduzido (próximo a um<

centena), normalmente realizados por instituições publicas como <

E.E.S.C./USP, IG/UFRJ, IPT/SP e Geotécnica/RJ.

Da análise destes trabalhos, conclui-se que há grandi

deficiência de estudos relativos aos fundamentos, ao;

procedimentos de elaboração e a apresentação dos resultados

principalmente no que se refere a seleção dos atributos, as sua;

formas de obtenção e as relações entre atributos e as atividade;

antrópicas.

Devido a estes argumentos foi proposto a realização de u

estudo com os seguintes objetivos:-
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Discutir a importância dos conhecimentos geológicos-geo-

técnicos nos processos de planejamento territorial, âe

implantação dos diferentes tipos âe ocupação e na avaliação dos

impactos ambientais,

Elaborar um estado da arte do desenvolvimento do

mapeamento geotécnico em alguns países,

Analisar os conceitos e princípios fundamentais que

norteam a elaboração do mapeamento geotécnico/

Propor um conjunto de procedimentos (guia) para

elaboração de mapeamento geotécnico para condições brasileiras,

considerando:

- seleção dos atributos,

- relações atributos x tipos de ocupação,

- formas de obtenção dos atributos e

- princípios e procedimentos para elaboração das documentos grá-

ficos fundamentais básicos e interpretativos/ de prognósticos,

para os usuários e os conclusivos.

A proposta esta baseada nos resultados obtidos da aplicação

da metodologia de Zuquette (1987) e em estudos específicos quanto

aos aspectos metodológicos desenvolvidos nos últimos cinco anos.
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1.1. - APLICAÇÃO DOS CONHECIMENTOS GEOLÓGICOS

Os conhecimentos geológicos são pertinentes ao meio físico

(rochas, material inconsolidado, águas, relevo) e as suas

relações com os tipos de ocupação e as condições sócio-

económicas. Estes estão estreitamente ligados a estudos

referentes a outros campos de conhecimentos como a geografia, a

hidrologia, a oceanografia e a meteorologia, que constituem as

geociências. Existem dificuldades práticas para definir as áreas

de atuação dos diferentes profissionais, o que tem provocado

diversos problemas, mas por outro lado, são os estudos relativos

a estas interfaces, os responsáveis por possibilitar a avaliação

do comportamento do meio físico e suas adequabilidades quanto à

ocupação.

Os conhecimentos Geológicos possuem interfaces com

praticamente todos os outros campos de estudos relacionados aos

mais diferentes tipos de ocupação, tais como: engenharia civil,

engenharia sanitária/ engenharia de minas, engenharia agrícola,

agronomia, arquitetura e biologia. A interligação entre os

diferentes grupos de profissionais, no Brasil, é muito difícil

devido aos limites impostos durante as respectivas fases de

formação escolar e aos decretos regulamentadores de cada

profissão. Esta situação não se caracteriza como problema em

outros países mais desenvolvidos, pois a atuação profissional

busca sempre o conjunto (a sociedade) e não a individualidade.

Dentre os conjuntos de disciplinas relacionados ao meio

físico, a geologia tem como objetivo estudar a história da Terra
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como um todo, tendo a crosta e sua superfície como os objetos

básicos da investigação geológica.

Segundo Potapova (1988) (apud Silva et alii, 1982) pode-se

entender o objetivo da geologia através do diagrama das Ciências

da Terra (figura l). Neste diagrama, observa-se que

para entender a história e evolução da Terra são necessários

estudos de diversos componentes, tais como: rochas, materiais

inconsolidados, relevo, águas, condições climáticas, aspectos

decorrentes da ocupação e suas interrelações.

É fundamental salientar que os conhecimentos de qualquer

campo de estudo devem estar voltados não só para o aspecto

"ciências", mas também para a aplicação destes junto as

interfaces na busca de soluções para implementar as atividades

antrópicas. No Brasil, os conhecimentos geológicos vem sendo

pouco utilizados pêlos difemtes profissionais devido a alguns

fatos:

^linguagem utilizada é de difícil entendimento,

- as informações produzidas são de natureza global e não

especifica,

_ as informações são dos tipos sintáticas e semânticas,

dificilmente pragmáticas, numéricas e gráficas,

— os documentos gráficos são imprecisos, quanto os aspectos

cartográficos e topológicos,

— falta de conhecimentos técnicos dos profissionais sobre a

importância dos estudos do meio físico para implementar as

ocupações e a exploração de recursos naturais,

—a pequena fiscalização exercida pêlos órgãos controladores

04



Estudo geral d
evolução •
História da
T» r ra

tratam da
•«(rutura da
T«rra

Ciências que tratam do tempo
terrestre «da penodizoçôo

do Historio da

l

°1
i lo

<<í, £1
°í • l^ II^Ul^ II

l" I

o

^

•rra Estudo g<!rol da História
e evolução de

^^St /^

/ <̂&°ty^\///y"
///^~^w

composição

"%,

^
ŷ
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municipais e fiscalizadores (CREAA) das implementações dos

tipos de ocupação e

—a intenção dos planejadores ou responsáveis técnicos

nas implementações das ocupações não é buscar a diminuição

dos custos, o que é uma das funções fundamentais dos estudos

sobre o meio físico (principalmente os geológicos -

geotécnicos).

As informações geológicas são aplicadas em dois grandes

conjuntos de ações relacionadas ao meio ambiente: exploração de

recursos naturais (Tabela l) e implementação dos diferentes

tipos de ocupação (Tabela 2) e são fundamentais para que o meio

ambiente seja ocupado de maneira que o equilíbrio entre os seus

componentes seja mantido dentro de limites satisfatórios e que os

rendimentos destas ocupações para a sociedade sejam os maiores

possíveis.

ÁGUA

MINERAÇÃO

Subterrânea

_Superficial

Energéticos

Rasa

Profunda

FReservatório

[prenagem

Energia
Aquículturas
Consumo

Mão Energéticos

Petróleo
Carvão
"xisto" betuminoso
Gás
Minerais Radioativos

Metálicos

Não Metálicos

Areia
Brita
Argila
Ornamental

Calcáreos

Geotermia

Corretivos

Cimento

Tabela l - Principais tipos de exploração de recursos
naturais.
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Tipos de Ocupação e Restrições

|1 [Áreas Residenciais
12 |Vi as de Acesso
13 [Barragem/Aterro

|4 [Poços Profundos
|5 (Parques Inckjstriais

l l
|6 [Materiais p/construção(exploração) <areias, britas, ar-

l l gilas>

l l
L L . ... ....„._,.•|7 [Zonas de inundação: Natural/Induzida

l l
18 [Áreas de recreação

L L . ... . *
[9 [Áreas de ocorrência de eventos perigosos

l l
l l
]10|Rés{duos sépticos: fóssas/Tanques sépticos

l l
l" l l

l l
|R |11|Loteamentos

t l
l B 1121Reservatórios <Lazer, água potével^

l l
[A |13[Obras enterradas (Fundações, Tubos <gás, água, esgotos

l l fios(telefone,eletricidade) petróleo>

IN l l
l14|Canalizações

IA l l
l l
l15[Estações de Energia

l l
l l
l l
l l
|16|Tenno-elétncas

l l
|17|Túneis

l l
|18|Ind/Hosp.com equipamentos sensíveis

l l
|19|Hortifruti9i~anjeiros

l l
1201 Aeroportos

t l
|21 jPortos-Piers-Mannas

l l
|22|Aterros Sanitários

l l
1231 Postos de Combustível (Tanques)

1-1-

R

G

I

o

N

A

L

R

u

R

A

L

24|
251
261
271
28|
29|
301
311

321
—l.

11

2|

3|
l

^1

5|
l

61

7|

8|

9|
l
l

10|

11I

12]

11

l
l
l
l
l
l

2|
3|
4]
5|
6|
-l.

centros: comerei aís/servi cos

Cemitérios

Usinas de compostagen

Incineradores

Estações de tratamento <Agua e Esgoto}

Terminais de Petróleo

Tennonucleares

Depósitos de produtos industriais

Depósitos Subterrâneos

Rodovias -Primárias, Secundánas(econômica^

Ferrovias

Linha de transmissão

Gasoduto/Oleoduto

BarragensíRejeitos, Mineração, Hidroelétnc

Irrigação, Psicultura, Agua Potéi

Pólos Industriais

Mineração Otetálicos, Não Metálicos, Energ»

Canais para condução de água

Locais para disposição de rejeitos perigos:

(Aterros Sanitários}

Depósitos Subterrâneos

Turismo

Disposição resíduos por irrigação, lançame-

Agroindustnas

Destilarias de Álcool

Usina de Açúcar

Criadouros

Fertilizantes (Fabricas)

Abatedouros

Pecuária

Agricultura

Homfrutigranjeiros

Projetos de Irrigação

Agrovilas

* - estas restrições caracterizan-se como fonna de ocupação por impor limitações

Tabela 2 - Principais tipos de ocupação que normalmente são
implantados no Brasil e as restrições mais comuns
nos centros urbanos.
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Com a finalidade de realçar a importância dos conhecimentos

geológicos, pode-se considerar os exemplos comentados pelo

geólogo Ter Stepanian (1988) sobre as interferências das

ocupações nos processos naturais que ocorrem na Terra:

PROCESSOS NATURAIS
(ações e f afores geológicos,
biológicos e cósmicos)

PROCESSOS TECNOGÊNICOS
(ações do homem)

Transgressões nos interglaciais
devido o derretimento das ge-
leiras.

Intemperismo físico

Intemperismo químico

Formação do relevo

Formação do solo

Desenvolvimento dos sistemas de
drenagens

Oscilações do nível de água em
consequência de mudanças climá-
ticas

Formação dos meandros

Transgressões devido ao derre-
timento das geleiras causadas
pelo aquecimento de atmosfera
devido às atividades antró-
picas.

Desgastes e quebras de rochas
nas pedreiras, devido às ati-
vidades de desmonte e uso de
explosivos.

Modificações provocadas por
processos de engenharia quí-
mica, irrigação e lançamento
de rejeitos.

Modificações do relevo causa-
das pêlos cortes das estra-
das, cidades, canais, minera-

cão e outros.

Alterações das característi-
cãs pelo uso de fertlizantes,
produtos químicos, lançamento
de re j eitos, desmatamentos ,
acréscimo de matéria orgâni-
ca, irrigação e outros.

Mudanças no ritmo do desen-
volvimento do sistema, devido
às construções de reservató-
rios.

Mudanças provocadas em conse-
quência de drenagens, irriga-
coes, bombeamento, construção
de lagos, etc.

Canalizações das drenagens.
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PROCESSOS NATURAIS

Processos costeiros

Química das águas;
-Subterrâneas

-Superficiais

Desertificação

Erosão por ação natural das
aguas

Movimentos de terra

Seleção natural das espécies

Extinção de espécies devido a
efeitos tectõnicos e inadapta-
bilidade às mudanças

Origem de novas espécies, ge-
nero, família, etc.

PROCESSOS TECTOGÊNICOS

Modificações causadas pelas
construções de portos, ater-
ros e obras "offshore".

Infiltrações de soluções ori-
undas dos depósitos de rejei-
tos, combustíveis e outros.

Lançamentos de resíduos no
sistema de drenagem e mate-
riais trazidos pelas águas de
escoamento superficial.

Desmatamento, ocupação agrl-
cola de solos arenosos, alte-
ração do regime hídrico.

Ocupação inadequada seja em
termos agrícolas ou constru-
tivos, alteração do coefici-
ente de escoamento das águas
superficiais.

Desmatamentos, aumento da
pressão neutra, cortes com
geometria desfavorável, dre-
nagem inadequada e outros.

Seleção artificial em função
das necessidades antrópicas.

Ext.erminação direta
mem.

Engenharia genética.

pelo ho-

Após essas considerações, é possível entender que o

equilíbrio do meio ambiente depende fundamentalmente da

aplicação dos conhecimentos geológicos associados a informações

referentes aos outros componentes do meio ambiente.

Em termos de diretrizes básicas, os conhecimentos geológicos
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tem importância no sentido de:-

-Avaliar mais preventivamente que corretivamente as condições

gerais dos espaços globais,

-Otimizar e decidir adequadamente os tipos de recursos

tecnológicos a serem utilizados, quando houver

necessidade de correções,

- Implementar adequadamente os diferentes tipos de ocupaçãof-

— Evitar desastres possíveis de ocorrer pela não observância

das condições limitantes do meio físico.

Com base nestes aspectos, pode-se afirmar com segurança que

as informações geológicas são responsáveis por:

- reduzir os altos custos dos processos de ocupação,

- evitar o surgimento de custos futuros não previstos

decorrentes de limitações do meio físico ou para correção

de problemas originados devido a implementação inadequada,

- propiciar melhor aproveitamento das vantagens do meio

físico,

- propiciar planejamentos regional e urbano adequados,

- obter maior benefício dos investimentos e

- diminuir os impactos ambientais negativos.

Segundo Cendrero (1975), a cada dia aumentam o número de

pessoas, o espaço ocupado e as necessidades de recursos naturais;

assim, as informações geológicas são de importância fundamental

na orientação da ocupação e da exploração equilibrada do meio

ambiente.

Em países desenvolvidos, há preocupação constante quanto aos
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problemas decorrentes da ocupação e uso dos recursos naturais e

dos espaços (meio ambiente), ao contrário do que acontece nos

menos desenvolvidos/ como o Brasil. Para que se entenda a

relevância dos conhecimentos geológicos no conjunto aos processos

de ocupação é necessário reconhecer que o termo meio ambiente

pode ser conceituado sob 2 aspectos:

HUMANO - Conjunto de condições ou influências que afetam o

comportamento dos seres humanos como indivíduos e sociedades; são

a forma e a função dos ecossistemas que circundam e sustentam a

vida e suas relações.

TÉCNICO - Enquanto suas características para o uso e a ocupação é

constituído pelo meio físico, meio biológico, meio antrópico e

suas interrelações.

O conceito humanístico não considera as condições de uso e

de ocupação do meio ambiente (utópico), enquanto o técnico prevê

o uso e ocupação de maneira que é possível estudar cada

componente e propor formas de manejo, de gestão e de

desenvolvimento sustentado.

Dentre os f afores do meio ambiente, o meio físico é o

responsável pela sustentação (no sentido literal) de qualquer que

seja o tipo de ocupação (TURNER e COFFMAN, 1973).

Os conhecimentos geológicos devem ser considerados, seja no

caso de ocupações pontuais ou não, no planejamento urbano ou

regional, no sentido de entender as mudanças que são provocadas

pelas diferentes atividades humanas, na avaliação do potencial de

riscos decorrentes de eventos perigosos ("hazards") naturais e

induzidos e em qualquer atividade humana que tenha como suporte
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o meio físico.

Como fruto da utilização dos estudos geológicos nos

diferentes processos de ocupação, surgiram diversos campos de

atuação do geólogo, tais como: geologia de engenharia, geologia

ambiental, hidrogeologia, agrogeologia, geologia económica entre

outras.

Dentre estes campos de atuação, a geologia de engenharia

destaca-se e tem como objetivo avaliar as características do meio

físico em termos dos seus atributos básicos , que devem ser

considerados tanto na implantação de qualquer tipo de ocupação

como nos processos de exploração de recursos naturais renováveis

e não renováveis. Já a geologia Ambiental que é uma ár-ea mais

recente e está entrelaçada basicamente com a geologia de

engenharia e relacionada as outras áreas de atuação, tem por

objetivo a análise das interferências das ocupações e explorações

no equilíbrio do meio ambiente.

Estes dois campos, na atualidade, tem envolvimentos com

todos os processos âe ocupaçÂo e exploração dos recursos

naturais, assim como com todos os conjuntos de disciplinas

voltadas às ciências ambientais destacam-se como campos de

atuação dos geólogos que mais tem evoluído em termos da ciência

geológica.

Na atualidade, os diferentes grupos de profissionais

diretamente ligados aos processos de: planejamento, de

implantação dos processos de ocupação e de exploração e

manutenção do equilíbrio ambiental, discutem sobre as maneiras de

desenvolver o manejo e a gestão ambientais e bem como sobre o
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desenvolvimento sustentado. Na maioria das discussões e mesmo nos

aspectos conceituais publicados em livros, periódicos e

congressos, as características geológicas do meio físico não são

sequer cogitadas, como se não existisse uma base de suporte (no

sentido literal) para qualquer "ação" que ocorra na superfície da

Terra. No esquema da Figura 2 pode-se observar claramente que a

base para qualquer análise ambiental é o meio físico, visto que

desde as ocupações mais simples até as mais complexas (aterros

sanitários) estão diretamente assentados sobre o meio físico

(Figura 3).

O uso aos conhecimentos geológicos nos processos de ocupação

vem sendo discutidos por diversos profissionais desde o século

passado como pode-se deprender através dos trabalhos de KINGSLEY

(1887), Smith (1849) e AMI (1900).

Neste século, um grupo expressivo de profissionais foram

atuantes até os anos 50 tais como: LANGEN (1913), ANOM(1923),

Raâbruch (1957); após 1950 os trabalhos relacionados à geologia,

ao planejamento, à ocupação e ao meio ambiente aumentaram muito,

assim como os profissionais que atuam nestas áreas, mas pode-se

destacar alguns, como:- Legget (1973), McHarg (1969), Radbruch

(1969), Zaruba (1948), Turner e Coffman (1973), Delarue e Humbert

(1967), Grant (1968), Cendrero (1975), Christian e Stewart

(1968), Luttig (1978), Bell et alii (1987), Fookes (1987),

Culshaw et alii (1990), Price (1981), Matula (1979), Cendrero e

Diaz âe Terán (1987), Flawn (1970) e Wolff (1987).

Além destes profissionais, outros tem participado ativamente

dos congressos e simpósios que a I.A.E.G. (International

Association Engineering Geology) e a I.U.G.S. (International
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Union Geological Science) tem promovido em diferentes países,

assim como em periódicos tais como: Bulletin of I.A.E.G.;

Bulletin of A.E.G.(Association Engineering Geology)7 Engineering

Geology; Quarterly Journal Engineering Geology; Bulletin "Points

et Chaussées"; Bulletin du B.R.G.M.(Bureau Reserches Geologie et

Minniere) e Envirorunental Geology.

GRUPOS DE AÇOES E
CRITÉRIOS (TIPOS DE

HANEJOS) WLTADOS A

ATENDER AS NECESSI-

DADES DOS SERES HU-

MANOS EM UMA REGIÃO.

O EQUILÍBRIO

DOS RESULTADOS

IMPACTOS
AMBIENTAIS
NEGATIVOS

RISCOS

IMPLANTAÇÃO DOS
TIPOS DE OCUPAÇÃO

OUTROS CAMPOS

(BIOLÓGICOS,
ANTRÓPICOS)

AÇÕES BASEA-

DAS NAS CA-

RACTERÍSTICAS
DO MEIO AMBIENTE

CONHECIMENTOS

GEOLÓGICOS

EVENTOS PERIGOSOS

ASPECTOS
SÓCIO-

ECONÓMICOS

EXPLORAÇÃO DE
RECURSOS NATURAIS

HA-

NE -

JO

AH-

BI-

EN-

TAL

GES-

TÃO

AM-

BIEN

TAL

DESEN-

VOL-

VI-

MEN-

TO

sus -

TEN-

TADO

Análise dos Problemas Planejamento

Figura 2 - Aplicação dos conhecimentos geológicos nos processos de ocupação do meio ambiente.
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l.2-CONCEITOS GERAIS

Diversos são os termos técnicos relacionados direta ou

indiretamente aos conhecimentos geológicos e suas aplicações. Em

função dos diferentes conceitos que são adotados procurou-se

através de levantamentos bibliográficos adotar aqueles que são

mais abrangentes.

Os termos conceituados a seguir são encontrados na grande

maioria dos trabalhos publicados a partir do início da década de

80, em congressos, periódicos/ simpósios e reuniões específicas.

As principais referências bibliográficas consultadas f oram:-

UNDRO (1979), RAHN (1986), FOURNIER D/ABLE (1976), CARDONA

(1970), CEOTMA (1984), TUKNER e COFFMAN (1973), LUNDGREN (1986) e

FOOKES (1987).

1.2.1. CIÊNCIA DO AMBIENTE (Environmental Science)

(Natural Science Board, 1971)

São os estudos dos processos naturais, suas relações e a

interações com o homem, tais aspecto constituem os sistemas do

ar/ da terra, d/agua, da energia e da vida.
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1.2.2. GEOLOGIA DE ENGENHARIA (I.A.E.G.,1990)

É a ciência dedicada à investigação, estudo e solução de

problemas de Engenharia e Meio Ambiente, decorrentes da interação

entre a Geologia da Terra e os trabalhos e atividades do homem,

bem como à previsão e desenvolvimento de medidas preventivas ou

reparadoras de acidentes geológicos, e abrange:

a caracterização da geomorfologia, estrutura, estratigrafia,

litologia e das propriedades hidráulicas das formações

geológicas;

a caracterização das propriedades mineralógicas, físico-

geomecânicas e químicas de todos os materiais terrestres

envolvidos em construção, recuperação de recursos e alterações do

meio ambiente;

a avaliação dos comportamentos mecânico e hidráulico dos

maciços rochosos e ferrosos;

a previsão de alterações das propriedades acima ao longo do

tempo;

a determinação dos parâmetros a serem considerados na análise

de estabilidade das obras de engenharia e

- a melhoria e manutenção das condições ambientais do terreno.

1.2.3. GEOLOGIA AMBIENTAL

(Bates and Jackson, 1980)

Aplica os conhecimentos e princípios geológicos para avaliar
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os problemas causados pela exploração e ocupação humana do meio

ambiente. Os estudos utilizados são os de: topografia/ de

geologia de engenharia, geologia económica, hidrogeologia, assim

como os processos geológicos, recursos âa Terra e propriedades

físicas, químicas e mecânicas dos materiais que a constituem.

É responsável por buscar a redução, ao máximo, do impacto

ambiental negativo que pode ser provocado pelas explorações dos

recursos naturais e intervenções humanas (é um estudo

preventivo). Esta ocupa-se diretamente as construções civis, à

disposição de rejeitos e resíduos/ aos recursos hídricos e

naturais, ao planejamento e ao desenvolvimento regional e urbano.
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1.2.4. EVENTO

Trata-se de fenómeno com características, dimensões e

localização geográfica registradas no tempo e no espaço.

1.2.4.1. - EVENTO PERIGOSO (HAZARD)

Ação externa a que está exposto um sujeito ou sistema,

representando um perigo (latente) que se associa a um fenómeno

físico de origem natural ou provocado pelo homem, que se

manifesta em um lugar específico, em tempo determinado,

produzindo efeitos adversos nas pessoas, nos bens e/ou no meio

ambiente. Matematicamente, é a probabilidade de exceder um nível

de ocorrência de um evento, com determinada intensidade, em um

lugar específico e em um período de tempo determinado.

1.2.4.2. EVENTO POSSÍVEL - Fenómeno que pode acontecer

1.2.4.3. EVENTO PROVÁVEL - Fenómeno esperado devido às razões

técnico-científicas observadas e que deverá ocorrer em um tempo

determinado.
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1.2.5. PROCESSO PERIGOSO

É um conjunto de fenómenos que antecedem o evento perigoso

puro (Hazard), e que é tornado erroneamente como sinónimo de

evento perigoso (hazard), porém conceitualmente são diferentes.

A análise e a avaliação do processo perigoso são de

fundamental importância no caso âe sismos, vulcões, falhas ativas

e eventos atmosféricos.

1.2.6. VULNERABILIDADE

É a característica intrínseca de um "sujeito", "sistema" ou

elemento (linhas vitais), que estão expostos a um evento perigoso

(hazard) e que corresponde a sua predisposição em ser afetado ou

estar susceptível a sofrer perdas (danos).

O grau estimado de perdas de um sujeito, sistema ou elemento

exposto a um "hazard" (com magnitude e intensidade

características) é expresso em uma escala que varia de O (sem

perdas) a l (perdas totais).

A diferença de susceptibilidade a vulnerabilidade dos

elementos expostos ao evento perigoso, determina o caráter

seletivo da severidade das perdas decorrentes do evento sobre os

elementos.

1.2.6.1. VULNERABILIDADE FÍSICA

Trata-se da predisposição de perdas potenciais,

proporcionais ao seu valor/ quando um "elemento" está susceptível

as várias intensidades de um evento.
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1.2.6.2. VULNERABILIDADE FUNCIONAL

São as perdas oriundas devido aos danos físicos de um

elemento vital, como exemplo as interrupções das operações de

infraestrutura e produção.

1.2.6.3. ANÁLISE E AVALIAÇÃO DA VULNERABILIDADE

A análise deve considerar os aspectos: TÉCNICO e SÓCIO

ECONÓMICO

ASPECTO TÉCNICO é mais fácil de se avaliar, pois trata de

condições físicas e funcionais, sendo possível considerar as

relações quantitativas.

»

ASPECTO SÓCIO-ECONÔMICO está relacionado com os fatores

económicos, educativos, culturais e ideológicos, sendo avaliados

apenas qualitativamente. A vulnerabilidade deve ser avaliada para

um elemento ou grupo de elementos, sujeitos a um evento

específico, podendo ser empírica ou teórica.

AVALIAÇÃO EMPÍRICA é a estimativa do dano (da perda) que poderá

sofrer um elemento, resultante da ocorrência de um evento com

intensidade determinada.

AVALIAÇÃO TEÓRICA é o dano (a perda) calculado de maneira

analítica, que é esperado para um elemento que está sujeito a um

evento com intensidade determinada.
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1.2.7. RISCO

É a probabilidade de que ocorram perdas (económicas,

sociais, ambientais), além de um valor limite (considerado normal

ou aceitável), para um lugar específico, durante um período de

tempo determinado.

É considerado o resultado da relação entre um hazard (a

probabilidade de ocorrência de vou fenómeno com uma intensidade

especifica) e a vulnerabilidade dos "elementos" (seres humanos,

residências, etc.) expostos, pode ser de origem natural

(geológico, hidrológico e atmosférico) ou também de origem

tecnológica e portanto provocado pelo homem ou decorrentes

de falhas de elementos de ocupação ( rompimento de dutos , etc.)

1.2.7.1. RISCO ACEITÁVEL

»

São as possíveis consequências sociais, económicas e

ambientais decorrentes de um evento perigoso, que, a critério do

planejador, são consideradas suficientemente baixas e que podem

ser inseridas no processo de planejamento, de tal forma que podem

ser fixadas todas as políticas sociais, económicas e ambientais

1.2.7.2. RISCO ESPECÍFICO

É a possibilidade perdas, danos ou destruição oriundas da

probabilidades de ocorrência de um evento perigoso e a

vulnerabilidade de um grupo específico de elementos expostos ao

evento. Do ponto de vista físico, são as perdas esperadas em um

espaço de tempo, expressas como uma porcentagem do valor dos

custos para refazer ou reconstruir o grupo de elementos.

1.2.7.3. RISCO TOTAL

Trata se da avaliação das possíveis perdas acumuladas

(somatória) dos riscos específicos de cada um dos elementos

sujeitos ao evento perigoso.
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1.2.7.4. AVALIAÇÃO DO RISCO

O risco é o resultado da relação entre o evento e a

vulnerabilidade aos elementos sob risco. A avaliação é a

determinação das consequências sociais, económicas e ambientais

de um evento.

Para a avaliação do risco deve se seguir as etapas:

l- Avaliação do possível evento perigoso

2- Análise da vulnerabilidade de cada elemento

3- Quantificação dos Riscos

RISCO ESPECÍFICO (Re)

Re = H xV, onde: Re - grau de perda
H - evento particular
V - Vulnerabilidade de um elemento

RISCO TOTAL (Rt)

Rt = (E)(Re) = (E)(HxV), onde: E - elemento sujeito a
ação do evento

Rt - perdas para os
elementos sob risco

1.2.8. MANEJO AMBIENTAL

Corresponde ao planejamento e às implementações de ações

orientadas para melhorar a qualidade de vida do ser humano em

uma extensão territorial âe interrese e que reuna características

semelhantes.

Tem por objetivo a mobilização de recursos ou o emprego de

ações para orientar o uso, melhorar e/ou conservar recursos

naturais e serviços, visando sempre diminuir o conflito de
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uso/qualidade de vida.

1.2.9. GESTÃO AMBIENTAL

Trata se da administração integrada da região (a-biente) com

critérios de equilíbrio, promovendo o desenvolvimento e bem estar

harmonioso dos seres humanos (melhorar a qualidade de vida,

manter a disponibilidade dos recursos) sem esgotar e/ou

deteriorar os recursos renováveis e sem destruir (dilapidar) os

não renováveis.

1.2.10. DESENVOLVIMENTO SUSTENTADO

Corresponde ao conjunto de processos de transformações

naturais, econômico-sociais, culturais e institucionais que

buscam assegurar melhores condições de vida e âe produção, sem

deteriorar o meio ambiente, nem comprometer as bases de um

desenvolvimento positivo no futuro.

1.2.11. CONTAMINAÇÃO

Considerada como as alterações causadas nos coicponentes do

meio por atividades antrópicas, que podem provocar problemas

indiretos ou diretos aos seres vivos no decorrer de períodos

longos de tempo.
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1.2.12. POLUIÇÃO

Conjunto de alterações que provocam mudanças no meio e que o

tornam impróprio para o desenvolvimento das atividades naturais

normais ou antrópicas correntes.

1.2.13. ECOSSISTEMA

É a unidade espacial definida por um complexo de componentes

e processos, físicos e bióticos, que interagem de maneira

independente e que criam fluxos de energias característicos e

ciclam os movimentos de materiais.

1.2.14. ECOLOGIA

É o campo de conhecimento responsável pêlos estudos da

estrutura e funcionamento dos ecossistemas e avaliar os limites

de cada ecossistema, a serem respeitados quando da implantação

das diversas formas de ocupação.

1.2.15. PROGNÓSTICO

É a probabilidade de se determinar a ocorrência de um evento

(fenómeno) considerando os estudos dos

mecanismos geradores, do

laonitoramento do sistema pertubador e dos

registros de eventos no tempo
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O prognóstico pode ser elaborado para:

Curto Prazo, pela interpretação e registro de sinais

prévios;

Médio Prazo, com base nas informações probabilísticas de

atributos indicadores, e

Longo Prazo, pela determinação do evento máximo provável

em um período relacionado com o planejamento

da área que será atingida (hazars área).

1.2.16. INTERVENÇÃO

Corresponde às medidas executadas com o objetivo de alterar

as características de um fenómeno (evento) afim de diminuir sua

ação ou propor às modificações produzidas em um elemento para

diminuir sua vulnerabilidade. Assim, a redução da magnitude e

frequência de um evento são devido às intervenções nas suas

características. A redução ao mínimo possível das perdas

materiais (modificação da resistência ao impacto de um elemento)

é um conjunto de medidas estruturais relacionadas à diminuição da

vulnerabilidade física. A regulamentação do uso do solo, as

medidas de emergência e a educação pública são medidas não

estruturais relacionadas às vulnerabil idades física e funcional.
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2.-DESENVOLVIMENTO REGIONAL E A IMPORTÂNCIA DOS CONHECIMENTOS

SOBRE O MEIO FÍSICO

2.1- Considerações Gerais

O desenvolvimento de uma região, para ser considerado

equilibrado, deve propiciar uma relação adequada (positiva) entre

os seres humanos e o meio ambiente em função da organização do

sistema produtivo (gerador das atividades antrópicas) e das

necessidades sócio-economicas. Para que este pressuposto seja

atingido, o planejador deve considerar as seguintes condições:

- as limitações dos meios físico e biológico,

- a razão custo/benefício deve sempre ser inferior a l,

- há necessidade crescente de espaços e de produtividade com

o tempo,

- que a maioria dos recursos naturais não são renováveis,

- que as mudanças que deverão ocorrer com o tempo e que alterarão

as características iniciais,

- a existência de locais que estão sujeitos a riscos naturais ou

aos riscos induzidos e

- as formas de ocupação que alteram o meio físico de maneira cu-

mulativa e irreversível.

Estas condições raramente são consideradas nos processos de

planejamento no BRASIL , principalmente as que dependem dos

estudos sobre o MEIO FÍSICO (Geológico-geotécnicas).

O mapeamento do meio físico deve promover o conhecimento das

principais variações espaciais dos seus componentes, assim como

as covariações ou não dos seus atributos, para que seja possível

atender às condições acima.
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2.2-Plane j amento

Apesar de todas as discussões sobre meio ambiente,

desenvolvimento e qualidade de vida, raramente se considera o

princípio destes aspectos, que é o processo de planejamento.

Entende-se que o ato de planejar seja a adoção de um conjunto de

decisões baseadas em características técnicas ao meio ambiente,

nas necessidades da sociedade e nos fatores operacionais para uma

dada região.

Qualquer decisão de planejamento, que considere informações

parciais, sobre o meio ambiente, conduzirá a um desequilíbrio que

implicará no aumento aos custos/ na diminuição dos rendimentos e

no esgotamento e destruição dos recursos naturais.

Na Figura 4, observa-se um fluxograma básico para o

desenvolvimento do processo de planejamento. Nota-se que há

necessidade de informações oriundas de diferentes canpos de

estudos (natureza da informação), obtidas por mecanismos

diferentes e com significados muito particulares, mas que devem

propiciar ao planejador um nível de conhecimento mínimo da região

em termos de documentos básicos (mínimos) (Tabela 3) e das

decisões adequadas. Na Figura 4 e Tabela 3, pode-se observar a

importância dos estudos do meio físico, seja nos aspectos

relativos às limitações ou às vantagens, para um determinado tipo

de ocupação. Todas as informações devem ser balanceadas e

relativas dentro de uma sistemática final de análise, que

considere as características de cada metodologia utilizada no

processo de planejamento e ocupação. Segundo McDonic (1987), o
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planejamento do uso do meio ambiente é uma decisão que deve ser

tornada por conselhos de profissionais (aquipes) das diferentes

áreas de conhecimento.

O processo de planejamento pode ser desenvolvido para 2

situações básicas:

- Regional - quando a região considerada envolver extensões

superiores a 500 km2 e um agrupamento de

diferentes tipos de ocupação (rurais, regionais

e urbanas).

- Urbana - quando envolve os centros urbanos e as respec-

ti vás zonas de expansão.

Estas situações não condicionam a escala dos documentos

básicos a serem utilizados, pois a urbana pode caracter!zar-se

como regional, em função da sua extensão territorial e dos tipos

de ocupação.

É fundamental salientar que o processo de planejamento exige

uma sequência de etapas (Figura 4) com a elaboração de documentos

específicos que orientarão na definição e implementação de

planos.

Qualquer que- seja o nível de detalhe do processo de

planejamento do meio ambiente, é fundamental a etapa relativa à

coleta, produção e interpretação das informações. Nesta etapa se

realizam os estudos dos componentes do meio ambiente (meio

físico, meio biológico, meio antrópico e relações), e portanto

fonte dos documentos básicos que orientarão o uso e a ocupação,

assim como possibilitarão o desenvolvimento das etapas seguintes
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do processo e as tornadas de decisões administrativas mais

adequadas.

De posse dos documentos sobre o meio físico que retraiam o

meio físico, é possível analisá-los e utilizá-los na definição ou

solução aos seguintes processos de decisão que constituem parte

do ato de planejar:

Plano Diretor

Entende-se que seja o conjunto de orientações responsável

pelo direcionamento do crescimento dos centros urbanos, buscando

o melhor aproveitamento dos espaços e suas características. É

fundamental considerar que a grande maioria das formas de

ocupação (Tabela 2) relativas aos centros urbanos provocam

mudanças do meio físico e portanto exigem informações que são de

caracter geológico-geotécnico, possíveis de se obter a partir do

mapeamento do meio físico.

Atributos Seletivos Limitantes

De posse das informações do meio físico, é possível avaliar

se existem atributos ou mesmo um componente que inviabilize um ou

mais tipos de ocupação, embora a grande maioria dos outros sejam

favoráveis.

Previsão de possíveis alterações provocadas pelas atividades

antrópicas

(impactos ambientais, riscos , etc.)

O equilíbrio do meio ambiente pode ser modificado por
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diversas ações antrópicas e que são agrupadas em 3 categorias

quanto ao tempo de ocorrência dos efeitos:

Rápida - quando a implementação provoca mudanças em curto

espaço de tempo; como nos movimentos de terra para instalação dos

parques habitacionais ou industriais.

Lenta - quando a ação antrópica altera em longo período de

tempo e não modifica visualmente e normalmente não são observadas

pelas pessoas, como exemplo cita-se as contaminações das águas ou

do solo.

- Gradual - quando o problema decorre de uma ação antrópica que

é desenvolvida de maneira parcial, como os loteamentos que vão

impermeabilizando a área no decorrer das construções,

consequentemente aumentando a taxa de escoamento superficial e as

áreas sujeitas às inundações.

Económico

O desenvolvimento regional deve propiciar lima razão positiva

entre os rendimentos (económicos e sociais) e os custos; a

otimização desta razão só é possível quando cada forma de

ocupação aproveitar, ao máximo possível as vantagens do meio

físico.

Mapeamentos Específicos

Os mapeamentos específicos são fundamentais em qualquer

região, visto que devem ser realizados de forma a avaliar a

região ou toda parte dela, em termos de necessidades
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particularizadas, como é o caso da vulnerabilidade de aquíferos.

Investigações locais e/ou específicas

A implementação de um tipo de ocupação dá-se em diversas

etapas, que exigem informações com diferentes níveis de detalhe,

sendo:

Gerais - são as informações que definem a viabilidade e as

suas possíveis relações com as outras formas de ocupação

(distribuição), assim como as áreas que são mais favoráveis. Os

documentos sobre o meio físico caracterizan-se como a fonte mais

eficiente de informações para todos os tipos de ocupação, mesmo

quando na fase de implantação.

Locais - são informações necessárias à fase final de

implementação dos tipos de ocupação e que influenciam diretamente

na escolha da área, nos cuidados técnicos e operacionais que

devem ser tornados/ quanto aos recursos tecnológicos necessários

ao projeto construtivo. O mapeamento do meio físico pode

orientar esta fase de investigação em diversos aspectos, tais

como na amostragem/ na escolha dos equipamentos mais eficientes e

nos procedimentos mais indicados.

Fiscalização

A fiscalização é a etapa responsável por avaliar se o

processo de planejamento âe uma região está sendo obedecido, mas

para que possa ser realizada, são necessários códigos

regulamentadores baseados nas características do meio ambiente, e

para todas as condições referentes à ocupação, à orientação e à
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proteção. Para que a fiscalização seja executada efetiva e

eficazmente, é necessário que o processo de planejamento seja

desenvolvido integralmente, inclusive com a produção dos

documentos referentes a fase de implementação dos planos (Figura

4).

33



l Escolha dos órgãos e\

l instituições que J

] serão os [
l responséveis |

l Equipe |

l l
l * l
l fiscalização ]*

-t <r

[Identificar

l os
[problemas,

l Coletar,

l l
l l revisão

l l
l produzir e | |Estabelecer| [ refonnulaçao]

definir J====*( J IJ
[ metas | | interpretar] |

l e || as | |
jobjetivos | | infonnações| |

F=T
Plenos | j

l l definição
l l dos planos

[ Cartas

-kt de

] LANO
l USE

PLANING

l Cartas de)
[ Geologia j
l Ambiental]

Mapeamento |

l Geotécnico

- Uso e ocupação

- Equipamentos

comunitários

- Demanda futura

- Fauna/Flora

l Implementação l

dos Planos

Hierarquizar |

as zonas j

quanto as |

viabiL idades [

e

necessidades |

sociais |

Avaliação e

análise dos

Inpactos

Cartas |

de |
l Riscos |

l - Uso mais adequado das diferentes

l zonas

l - Limite das éguas

l - Recursos naturais

l - H i ligações e monitoraroento das

l áreas de hazards

l - Espaços sem ocupação

l - Disposição de rejeitos

- Equipamentos públicos

- Regulamentações do zoneamento e

subdivisões

- Controle e processos de correção

das erosões

- Códigos para construções

- Códigos sanitários e de saúde

- programa de controle dos impactos

anbientais

- Regulamentações para parques industriais,

exploração de recursos naturais

- Zoneamentos para classes de loteamentos

- Regulamentação para disposição de rejeitos

DO-

cu-

HEN-

TOS

SE-

REM

PRO-

DU-

ZI-

DOS

Figura 4 - FLUXOGRAMA PÁRA DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO
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COMPONENTES

População e Fatores

Sócio-econômicos

Uso atual da Terra

Planos; Regulamen-

tações; F iscaiiza-

coes

N
E
I
o

F
I

s
I
c
o

1. Limitações

Físicas

2. Áreas frá-

géis

3. Áreas com

potencial

para re-

cursos na-

turais

Equipamentos comu-

nitános atuais

Demanda futura pa -

ra: população,eco -

noml a,equ ipamentos

para a comumdade,

outras necessida-

dês.

Fauna

Flora

INFORMAÇÕES DESEJADAS (MÍNIMAS) (Modificada de Ketler. 1981)

BÁSICAS GERAIS

1. Análise das informações existentes

Hapeaaentos generalizados das

diferentes categorias

1. Lista9ens e sunános

2. Descrição dos mecanismos de apli-

caçoes

- Áreas sujeitas a "hazards"

- Áreas com limitações ck>s componen-

tes do meio físico.

- Áreas com declividades elevadas

- Fontes de águas

- Áreas inundáveis

- Áreas de recargas de aqufferos

- Áreas com solos salinos

- Áreas com rochas na superfície

- Áreas adequadas a implantação de

aterros samtáríos, etc.

- Áreas adequadas a agricultura (fer-

ti l idade, etc)

- Áreas adequadas ao reflorestamento

- Jazidas para materiais de construção

- Jazidas minerais

- Aqufferos

- Porcentagem de uso atua l das áreas

acima

- Serviços de aguas

- Estação de tratamento, etc

- Escolas, Hospitais

- Vias de transporte

- Porcentagem de uso dos equipamentos

acima.

Identificar as tendências e fatores

que podem controlar as demandas.

- Avaliar se há condição para atender

a demanda em termos de recursos do

meio ambiente.

- Áreas preservadas

- Ecossistemas a serem protegidos

- Áreas que devem ser reflorestadas

com espécies "adequadas".

ESPECÍFICAS

1. População/taxas de imigraçSo/necessidades

educacionais

2. Fatores que favorecem o desenvolvimento

económico da obra e estrutura de mercado)

Hapeanento detalhado envolvendo inven-

ter i os de cada elemento

1. Análise detalhada do impacto dos planos

e fiscalizações sobre os modelos de de-

senvolvimento.

2. Avaliação detalhada da adequabilidade e

grau de aplicação da fiscalização.

- Qualidade das águas

- Qualidade do ar

- Áreas adequadas ao turismo

- Vulnerabilidade dos diferentes

grupos de elanentos.

- Áreas para irrigação

- Áreas para parques industriais, residen-

ciais, etc.

- Análises detalhadas relacionadas aos equi-

paroentos comnitános, como: condutos para

água, esgoto, telefone, águas pluviais,

etc...

- Detalhar as estimativas por categorias es-

pecfficas: comercial, residencial, indus-

trial.

- Detalhar os custos para atender as estima-

tivas de demanda.

- Estudos detalhados das áreas, ecossistemas

e espécies.

Tabela 3 - DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES FUNDAMENTAIS PARA O PLANEJAMENTO
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3-IMPACTO AMBIENTAL

3.1-Conceito

Impacto ambiental negativo é o resultado de atividades de

desenvolvimento ou de qualquer evento perigoso, que impossibilita

a ocupação (uso), deteriora bens e serviços, que são ou poderão

ser úteis para os seres humanos.

A avaliação dos impactos ambientais negativos é uma etapa

fundamental no planejamento da ocupação de uma área, assim como

nos processos de implantação dos diferentes tipos de ocupação,

reorganização territorial (regional e urbana) e no gerenciamento

das atividades antrópicas.

A análise e avaliação do grau do impacto deve se basear em

todas as informações sobre o tipo de ocupação a ser implantado/ o

"hazard", os elementos e o meio ambiente. Portanto há necessidade

de estudos globais sobre o meio ambiente e conhecimento das

exigências dos tipos de ocupação e/ou das características dos

eventos perigosos (hazards).
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3.2-MODIFICAçÕES DO CONCEITO DE IMPACTO AMBIENTAL

Para entender a evolução do conceito de impacto ambiental,

pode se recorrer a três bibliografias básicas que são: Leopold et

al (1971), Luttig (1987) e Hermelin (1991).

ATIVIDADE HUMANA

El

Implantação

A- Definição e Planeja-
mento do objetivo

Impacto (Avaliar)
Exposição a eventos perigosos

B- Condições tecnológicas
l para desenvolver o objetivo

Análise da viabilidade
económica

Cl C2 C3 C4 Alternativas

Avaliação do meio físico

Caracterização ambiental

E2 E3 E4 Projetos alternativos considerando o
meio

Gl G2 G3 G4 Identificação do impacto, sua magnitude
e importância

Hl H2 H3 H4 Avaliação do impacto sobre a natureza

Recomendações

Figura 5 - Fluxograma do conceito de impacto ambiental
(modificado de Hermelin, 1991).
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Na Figura 5, observa-se um fluxograma que permite entender a

evolução do conceito de impacto ambiental:

l- Segundo a proposta de Leopold et al (1971) os passos De F

não eram considerados e nesta situação as

características do meio ambiente tinham pouca importância no

processo de análise.

2- Luttig (1987) e Hermelin (1991) adotaram a base de Leopold

et al (1971) e acrescentaram as características do Meio

Ambiente (passos D e F).

3.3-FONTES E RELAÇÕES DO IMPACTO AMBIENTAL

Na análise dos possíveis impactos ambientais que podem

ocorrer, devem se considerar alguns aspectos básicos como:

fontes, tipos de efeitos, tempo de aparecimento, modificações que

podem surgir e quais os objetos destas ações. As relações destes

aspectos com o impacto podem ser observadas nas Figuras 6 e 7. e

delas pode-se concluir que a análise de possível impacto é

fundamental no processo de gestão ambiental, sempre visando o

aumento da razão de rendimentos, a melhor qualidade de vida e a

diminuição de custos dos processos de ocupação territorial. Nas

Tabelas 4, 5 e 6 podem ser observados alguns tipos de impactos

ambientais negativos provocados pela exploração mineral, de águas

subterrânea e superficial, agropecuárea e silvicultura.
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>IDO DEMORADO

TEMPO P/
APARECER

EVENTO
PERIGOSO
(HAZARD)

FONTES DE
IMPACTO

IMPACTO

DE
SEN
VOL
VI
MEN
TO

EXPLORAÇÃO

FORMAS
DE

OCUPAÇÃO

QUANTO AO
EFEITO

ESSOAS

ASPECTOS
VISUAIS

.INHAS
VITAIS

MEIO
FÍSICO E

BIOLÓGICO

M
E
I
o

A
M
B
I
E
N
T
E

Figura 6 - Quadro que demonstra as relações causas e efeitos dos
impactos ambientais.
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FONTES DE
INFORMAÇÕES

FASES OPERACIONAIS
DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO OBJETIVO FINAL

PLANEJAR

BACKGROUND

FORMAS DE
OCUPAÇÃO

AVALIAÇÃO
DOS IMPACTOS IMPLANTAR

EXPLORAÇÃO

CONHECER
MUITO BEM
O MEIO
ENVOLVIDO

RECUPERAR

REORIENTAR

DESATIVAR

AUMENTO
DE

RENDIMENTO

QUALIDADE
DE VIDA

DIMINUIÇÃO
DE

CUSTOS

GESTÃO AMBIENTAL
MANEJO AMBIENTAL

DESEN-
VOLVI -
MENTO
sus-
TEN-
TADO

Figura 7 - Fluxograma básico que relaciona as fontes de
informações, os objetivos operacionais (BASE)
e os objetivos finais da avaliação dos impac-
tos.
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MI
NE
RA
CÃO

ENERGÉTICOS
Petróleo
Carvão
Gás

RADIOATIVOS

METÁLICOS

NÃO METÁ-
LICOS

-Escapes
-Explosões
•Subsiâência

•Grande quantidade de
rejeitos
-Regeitos radioativos

-Grande quant.rejeitos
-Uso constante de explo-

sivos-(BRITA)
-Assoreamentos (Areia e
Argilas).

-Poluição do solo e
agua

-Poluição do ar
-Destruição da vege-
tação

-Modificações inade-
quadas dos terrenos

-Cortes
-Modificações das
vertentes

-Incêndios subter-
rãneos

-Contaminação do ar,
solos e águas

-Alterações nos flu-
xos das águas

-Uso de explosivos
-Uso abusivo de
águas

-Áreas extensas(uso)

-Subsidências

Tabela 4 - Alguns tipos de impactos ambientais negativos que
podem ser provocados pela mineração.
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AGRICULTURA
SILVICULTURA
PECUÁRIA

Contaminação dos solos
Contaminação das águas
Salinização
Aumento do escoamento superficial
Erosão

devido
a

Desmatamento
l- Uso abusivo

l- Manejo inadequado
l- Modificações no regime hídrico

Agua

Subterrânea

Desertificação
Aumento da Prof.N.A. e desaparecimentos de
fontes naturais
Compactação de camadas superficiais
Diminuição da fertilidade
Assoreamentos
Alterações na infiltração

- Subsidências
- Esgotamento do aquífero
- Contaminação com materiais usados nas

sondagens
- Contaminação com H^O salgada
- Interferência no N.A. regional

Superficial em:

Reservatório
- Alterações fluxo de água a

jusante
- Elevação do N.A. e a montante
- Inundação
- Problemas Fundações: já exis-

tentes

Drenagem
Tipo

Pode provocar
erosão
assoreamento

Não provocar

Tabela 5 - Alguns tipos de impactos que podem ser provocados pela

exploração de águas subterrânea e superficial,

agropecuária e silvicultura.
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l.Modificações no Ambiente Natural
-Variação da cobertura vegetal dos terrenos
-Modificações dos ecossistemas
-Alterações do regime de águas
-Barulhos
-Vibrações
-Visual da paisagem

2.Variações no uso da terra
-Edificações
-Abertura de terrenos (preparação)
-Depósito de lixos
-Linhas de energia
-Polidutos
-Barragens/ drenagens e
-Estradas, pontes e escoramentos

3.Extração e Processamento
-Cortes e aterros
-Dragagem, desmonte e perfuração
-Perfuração de poços e remoção de fluidos
-Aberturas e escavações subterrâneas
-Estocagem/ classificação e carregamento

4.Disposição dos Rejeitos
-Colocação dos rejeitos
-Discarga de efluentes
-Disposição de lubrificantes
-Emissão de gases pelas chaminés e exaustores

5.Variações no Sistema de Transporte
-Estradas de acesso
-Esteiras para transporte de material
-Dutos

6.Acidentes
-Explosão
-Fogo
-Vazamentos e derramamentos

Tabela 6 - Aspectos da extração mineral que provocam mudanças no

meio ambiente (modificada de Dias Morena, 1992).
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3.4-NÍVEIS DOS IMPACTOS

Os elementos do meio ambiente (naturais e antrópicos), que

estão sujeitos aos impactos ambientais negativos, podem ser

atingidos com diferentes intensidades, consequentemente sofrerão

diferentes alterações. Estas podem ser cumulativas ou não,

percepitíveis a olho nu ou com equipamentos de precisão,

recuperáveis ou não, com tempo de aparecimento curto ou longo.

Devido a estas condições, é possível classificar os níveis dos

impactos em classes que reflitam as modificações, as

possibilidades de recuperação e os custos.

Classes de impactos

Incipiente - significa que as alterações sofridas pêlos

elementos do meio ambiente são totalmente assimiladas e as

alterações não provocarão problemas, no futuro, no sistema

produtivo e/ou no equilíbrio ambiental.

Esta classe de impacto reúne problemas visuais (estéticos) e

alterações periódicas dos elementos auxiliares (como interrupções

dos serviços de transporte) . Os custos para se corrigir as

alterações decorrentes não compensarão em termos de rendimentos.

Sensível - Inclui todos os tipos de impactos ambientais

negativos que podem atingir os elementos do meio ambiente, podem

afetar parcialmente o sistema produtivo. Os impactos desta classe

podem ser previstos e evitados com o uso de: recursos

tecnológicos; modificações conceituais no projeto de ocupação; e

adaptações do projeto as possíveis limitações do meio ambiente.
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As alterações ambientais podem ser corrigidas, mas os custos

superam os rendimentos que podem ser proporcionados pela

correçâo.

Um exemplo de impacto desta classe pode ser o acréscimo de

impurezas sólidas inertes no sistema de águas superficiais,

afetando temporariamente a população.

Desfiqurante - Os impactos desta classe provocam modificações que

afetam o sistema produtivo e o equilíbrio ambiental, assim como o

processo de planejamento e a ocupação no futuro.

Os impactos sobre os elementos ao meio ambiente provocam

alterações que são observadas com grande facilidade e podem ser

corrigidas, porém os custos serão altos. Nesta classe, os

impactos devem ser evitados e corrigidos, quando for possível ,

mesmo com as dificuldades que poderão surgir. Como exemplo, tem-

se as explorações minerais de areias e argilas, as industrias com

emissão de poluentes, os aterros sanitários, etc.

Os impactos desta classe podem ser recuperados em curto ou

longo prazo, considerando-se que 5 anos é um prazo curto em

termos de recuperação.

As modificações provocadas pelas atividades antrópicas

relacionadas a esta classe podem chegar ao nível seguinte

(desastre) se medidas corretivas não forem adotadas.

Desastres - Corresponde a impacto que provoca destruição ou

degradação total dos elementos do meio ambiente; mesmo que haja

possibilidade de recuperação/ o custo é similar ou maior que o da

implantação. Como exemplo, tem-se os escorregamentos, os
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desmontes com explosivos, as contaminações de aquíferos e solos,

os vazamentos de polidutos.

3.5-ANÁLISE DO IMPACTO AMBIENTAL

3.5.1-FASES DE IMPLANTAÇÃO

A análise dos possíveis impactos provocados pelas atividades

antrópicas pode ser executada para três fases:

1-Durante o planejamento

É a fase adequada, pois podem ser considerados os

seguintes pontos:

- as relações com outras formas de ocupação,

- os artificias tecnológicos que devem ser empregados

na implementação das obras

- a intensidade e a probabilidade de ocorrerem impactos em

cada fase da implantação,

- as medidas mitigadoras e de monitoramento

2-Após a escolha do local.

Mesmo que tenha sido feita é necessário considerar, na

análise, se:

- existe projeto construtivo e não há mais possibilidades

de mudança de local,

- existe pró jeto construtivo e podem ser feitas

modificações

- não há pró jeto construtivo e podem ocorrer adaptações

quanto ao local.

- há pró jeto construtivo, mas requer mudanças de local, tal

o nível do impacto
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Seja no caso "a" ou "b", a importância da análise do

impacto ambiental será fundamental para decidir sobre os

recursos tecnológicos, que devem ser adotados em termos de

corrigir as possíveis limitações do local.

3-Durante ou após a implantação

Nesta condição, a atividade antrópica já teve seu

início e a análise de impacto ambiental poderá orientar:

- a correção parcial dos problemas,

- a desativação,

- o redirecionamento,

- a implantação de medidas mitigadoras e

- a recuperação de áreas impactadas.

Para que o resultado seja o mais eficiente possível, devem

ser considerados todos os componentes do meio ambiente, com o

adequado detalhamento.

Na Figura 8, pode-se observar todas as fases do processo,

assim como os componentes que devem ser considerados e as

relações entre eles. A Figura tem por finalidade orientar as

etapas que devem ser obrigatórias em qualquer processo de

avaliação ambiental, em cada etapa devem ser adotados os métodos

e procedimentos mais adequados para o caso.
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Figura 8 - Organograma básico para orientar a avaliação dos possíveis impactos ambientais negativos.
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3.5.2-PROCEDIMENTOS PARA ANÁLISE

INTRODUÇÃO

A avaliação dos impactos ambientais deve ser realizada

através de procedimentos que permitam considerar os diversos

aspectos (construtivos, meio ambiente, etc) envolvidos. Assim,

não há mn mecanismo específico para determinada condição, mas,

devem ser consideradas mais de uma para cada tipo de ocupação ou

situação de impacto. Tal procedimento permite uma análise mais

completa/ segura e imparcial do problema, sendo aconselhável a

elaboração de cada mecanismo por equipe específica.

Qualquer que seja o mecanismo de análise, é fundamental

considerar:

l- avaliação do conjunto decomponentes do meio ambiente

(principalmente físico e biológico);

2- a identificação qualitativa e quantitativa das possíveis

mudanças a que o meio pode estar sujeito devido à ação antrópica,

determinando suas intensidades

3- avaliar as alterações do meio que podem variar em espaço

e tempo a partir da fonte básica do impacto,

4- as análises por diferentes procedimentos e comparar os

resultados,

5- não considerar apenas as informações que foram

hierarquizadas e balanceadas, pois a análise pode sofrer

interferências devido a importância relativa das informações,

6- a forma de obtenção das informações, sua significância,

como estão registradas e quais apresentam alta covariação,
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7- as características das ações antrópicas a serem

desenvolvidas,

8- a possibilidade de utilização de modelos matemáticos para

prever possíveis problemas, levando em conta sempre a qualidade

das informações usadas (INPUT),

9- que a avaliação Ambiental é um procedimento de abordagem

puramente científica e que não permite estabelecer "um fator de

segurança" para os resultados orientados da análise pois estas

terão que ser comparadas por um período longo quando da possível

necessidade de monitoramento,

10- que a análise ambiental, assim como ocorre com o

processo de planejamento, só pode ser executada por equipe

multidisciplinar, com profissionais competentes tanto na

"produção" como na análise das informações.

Segundo Nichols e Hyman (1982), os mecanismos de análise

ambiental devem considerar as seguintes características básicos:

l- as condições probabilísticas dos efeitos naturais, visto

que as relações ambientais causa-efeito não são determinísticas

porque são controladas por f afores aleatórios/

2- os efeitos indiretos e cumulativos, que são devidos as

particularidades do meio e aos "feedback" (negativos ou

positivos),

3- os efeitos ambientais dinâmicos, visto que as mudanças

podem ocorrer em curto ou longo período de tempo e, ao longo

deste, variar em direção, magnitude e a intensidade;

4- a avaliação do meio ambiente segundo os múltiplos

objetivos e consequentemente avaliando todos os seus componentes,
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5- a distinção entre fatos e valores, separando os de

maneira que não haja faixas obscuras que tornem o processo um ato

de conflito,

6- utilização e analise dos dados técnicos originários de

diversas fontes,

1- exame da eficiência, dos gastos, do tempo e dos objetivos

finais,

Há uma grande quantidade de publicações sobre os mecanismos

de avaliação dos impactos ambientais, sendo que mais completas as

de Nichols e Hyman (1982), de Dias de Moreira (1992), de Canter

(1977), de Dee et al (1973), de Kane et al (1971) e do Ceotma

(1984), que forneceram os subsidias para elaboração deste tópico

referente aos seis conjuntos de procedimentos mais conhecidos.

l-CONSULTORES

Normalmente, são convidados especialistas de diversos campos

de conhecimento com o objetivo de avaliar o trabalho em curto

espaço de tempo e as informações sobre o meio ambiente que foram

obtidas. Ao montar a equipe de consultores, é necessário que os

especialistas tenham pleno conhecimento sobre a atividade

(ocupação ou evento) e as características do meio ambiente da

região em estudo.

E possível obter excelentes resultados deste método quando

existir anonimato entre os membros e a equipe é coordenada com

objetivos específicos e claros.

O exemplo de aplicação mais conhecido é o método de Delfos

criado na década de 50 e bem descrito por Linstone e Turoff

51



(edts), 1975 do qual pode-se observar a seguir o fluxograma

básico:

SELEÇÃO DO GRUPO ANÁLISE DOS VALIDADE

DE ESPECIALISTAS ESPECIALISTAS . ESTATÍSTICA

FEEDBACK

ANÁLISE E

CONCLUSÕES

2-AVALIAÇÃO BASEADA EM LISTAGENS DE FATORES E ATRIBUTOS

Destaca-se como um dos mecanismos mais utilizados e que se

caracteriza por fornecer, aos técnicos, uma listagem com todos os

aspectos ao meio ambiente/ que devem ser considerados nos

processos de análise dos impactos ambientais.
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As listagens podem ser de:

-Controle básico - Composta somente pêlos aspectos básicos

e os atributos que lhe servem para obtenção da magnitude dos

impactos e são úteis para uma avaliação global da área de

influência, do tipo de ocupação ou evento perigoso; podem também

ser considerados todos os atributos de um determinado sistema

(Ex.: tipo de bacia hidrográfica).

-Controle combinado - Esta condição reúne aspectos

ambientais e situações que devem ser analisados para avaliar as

possibilidades de impactos ambientais positivos ou negativos

(como exemplo: para a análise de possível contaminação do solo,

utiliza-se como aspecto de avaliação o tipo de lançamento ou

disposição dos resíduos).

-Controle classificatório - Esta condição permite examinar a

intensidade do impacto devido às diferentes alternativas do

projeto, pois para cada fator considerado do meio ambiente é dado

uma classe de valor. Assim/ no final da análise, é possível

determinar qual a alternativa mais favorável, seu problema é não

criar níveis de classificação que extrapolem ou não considerem a

realidade. Para evitar esta situação é fundamental a experiência

da equipe de técnicos.

-Controle classificatório ponderado - Acrescenta, ao

mecanismo de controle classificatório, um grau de importância de

cada impacto, o que permite melhor examinar o impacto negativo
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dentro da realidade do meio ambiente.

Apesar de ser criticado por não considerar as relações

causa-efeito para os tipos de ocupação e suas interferências

sobre o meio ambiente, este mecanismo é muit-o eficiente no

direcionamento geral das análises, pois permite uma visão global

de toda a área que poderá ser afetada.

3-MATRIZES

É o procedimento que busca a avaliação das alternativas

sobre os componentes do meio ambiente considerando o possível

processo de ocupação.

As matrizes permitem considerar a interação entre, 2

listagens (bidimensionais) ou 3 listagens (tridimensionais),

podem considerar aspectos desde muito simples até complexos e

dentre os tipos mais conhecidos destacam-se as de Leopold et al

(1971) e Fisher e Davies (1973) e Nowicki Caudin (1976).

As matrizes bidimensionais podem ser classificadas como de:

Atividades x Atividades: é utilizada principalmente para

avaliar se uma atividade a ser implantada interfere no

desenvolvimento de outras, sendo importantes nas considerações

sobre os diferentes tipos de atividades que serão executadas em

um centro urbano em função do planejamento (Plano Diretor

adotado).

Atividades x Elementos: permite avaliar como as atividades

interferem nos elementos do meio ambiente, e assim, pode se

estimar a vulnerabilidade de cada elemento frente à cada

atividade.
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Elementos x Elementos: é matriz destinada a analisar como um

fator pode influenciar outros e com que magnitudes, como exemplo:

Elemento

Elemento

Elevação
ao

nível
freático

Aumento do caudal
das fontes
naturais

Sim

Aumento dos
processos de
sedimentação

Não

-De ordenação - é elaborada para auxiliar na hierarquização

âe zonas de uma determinada região, frente a um tipo de ocupação.

Como exemplo, pode-se montar uma matriz destinada a escolher a

zona mais adequada para instalação de um terminal de derivados de

petróleo, ou seja, aquela que combinaria f atares mais favoráveis

com menores impactos.

Adequab i l i dade
Nível
do impacto

Muito Alto

Alto

Médio

Baixo

Boa

â

Razoável

ia

Minima

J

4-REDES DE INTERAÇÃO

São mecanismos que permitem diagnosticar os impactos

indiretos e suas relações através da combinação de fluxogramas,
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diagramas, gráficos e aplicação de conhecimentos de lógica e

assim entender uma possível sequência de efeitos devidos a um

processo de ocupação que poderão ser cumulativos ou não e ocorrer

em um período longo de tempo, porém sem prever quando ocorrerá

cada efeito no tempo.

5-SUPERPOSIÇÃO DE DOCUMENTOS GRÁFICOS

Este mecanismo teve sua origem nos trabalhos de Tricart

(1966) e McHarg (1969) e foi aplicado para as mais diferentes

necessidades de conhecimento do meio ambiente.

As críticas que a ele são feitas referen-se sobre à

subjetividade, à quantificação da intensidade do impacto, à

integração dos impactos sócio-econômicos, à dinâmica do meio

ambiente e advém basicamente da falta de análise ou da

inexistência de informações registradas.

A superposição não é um ato puro de determinação de "zonas"

com tipos de problemas, mas sim a avaliação de como a

heterogeneidade de cada "zona" interfere no processo de ocupaçÃo

e portanto pode gerar impactos. Este mecanismo deveria exigir que

as informações sejam selecionadas, analisadas e classificadas

antes da superposição. Na atualidade, usa-se recursos

computacionais para o emprego deste procedimento, porém os

resultados deixam a desejar quanto às variações dos atributos

consideradas.
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6-MODELOS

Segundo os especialistas, os modelos (matemáticos e de

simulação) permitem introduzir nas análises o f atar tempo, ou

seja/ podem representar a dinâmica da área em questão. Apesar

desta grande vantagem é fundamental destacar que tal resultado

somente é obtido quando há um conhecimento amplo e preciso dos

atributos do meio ambiente, o que praticamente não ocorre no

Brasil.

A necessidade de se conhecer bem os atributos e suas

variações que refletirão o meio através do modelo e indicarão o

possível impacto, demonstra claramente a importância do

mapeamento global (do meio ambiente). Além do mais a dinâmica do

meio em questão só é considerada para uma determinada condição de

contorno.

Nas Tabelas 7 e 8 podem-se observar os principais tipos de

procedimentos e modelos, respectivamente. Estas devem ser

utilizadas na análise da Tabela 9, onde há uma matriz que

expressa o número de fatores e o grau considerado por cada tipo

de procedimento.

1-Consultores

2-Avaliação baseada em listagens de fatores

3-Matrizes

4-Redes de interação

5-Superposição de documentos gráficos (cartas e mapas)

6-Modelos

Tabela 7 - Principais grupos de recursos para avaliação de

impactos ambientais.
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1-Método de Delfos (Luistone & Turoff, 1975)

2-Matriz de Nowicki - Caudin (1970)

3-Matriz de Leopold (Leopold, 1971)

4-Matriz de E.T.S. de Ingenieros de Montes

5-Método de McHarg (McHarg, 1969)

6-Metland (Metropolitan Landscape Planning Model)

7-Environmental Quality Assessment Methodology (U.S. Bureau of

Reclamation)

8-Water Resources Assessment Methodology (U.S. Army Corps of

Engineers)

9-Environmental Evaluation List System (Dee et al/ 1971)

10-Goals-Achievement Matrix (Hill, 1968, 1973, 1974).

11-Surrogate Worth Tradeoff Method (Havard Water Program, 1962)

12-Applied Decision Analysis (Keeney e Raiffa, 1976)

13-Adaptive Environmental Assessment (Holling et al, 1978)

14-Sorenson/s Network Analysis (Sorenson, 1976)

15-Kane Simulation Model (Kane, 1973)

16-Threshold of Concern List (Sassaman, 1981)

17-Impact (Thor et al, 1978)

18-Método de Fisher e Davies (Fisher e Davies, 1973)

Tabela 8 - Principais mecanismos de análise de impactos.
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l Tempo e gastos reque-

(ridos

l Apresentação dos dados

*

1

1

N

p

p

N

p

N

s

p

2

3

N

N

N

N

N

p

s

p

3

3

N

N

N

N

N

N

s

p

4

3

N

N

N

N

N

N

s

p

5

5

N

N

N

N

N

N

p

s

6

5

N

N

p

N

N

p

N

p

7

3

N

N

s

N

p

p

p

8

3

N

N

p

s

N

N

s

9

2

N

N

N

p

N

p

s

10

3

p

s

s

s

N

p

n

4

N

p

s

p

N

p

12

4/6

s

s

s

N

N

p

13

1

s

s

p

p

s

p

N

s

14

4

N

p

N

p

s

N

p

p

15

6

N

s

p

p

p

N

16

2

N

p

p

N

N

p

s

N

17

4

p

s

p

p

s

p

p

s

18

3

N

N

N

N

N

N

s

p

* 1,2, ... ,18 - Métodos listados na Tabela 8

S - Satisfatório

P - Parcialmente

N - Não considera

Tabela 9 - Principais mecanismos de avaliação de impactos
ambientais e f atares considerados.
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4-GEOLOGIA AMBIENTAL X GEOTECNIA AMBIENTAL

Atualaente, dois campos de atuação junto ao meio físico vem

se destacando, a geologia ambiental e a geotecnia ambiental,

termos propostos respectivamente por Hacket (1967) e por Moh

(1977).

O objeto de estudo destes campos são os problemas

diretamente relacionados ao meio físico, oriundos dos processos

de ocupação, da ocorrência de eventos perigosos, da exploração de

recursos naturais e das alterações dos processos naturais,

principalmente quando estas alterações se caracterizam como

situações de riscos.

Como bibliografia básica poderiam ser citadas inúmeras

publicações, porém algumas se destacam como as de Ueshita e

Sembennelli (1981), Morgenstem (1985), Ter Stepanian (1985),

Cendrero (1992), Wolf (1992), Keller (1981), Lnndgren (1986) e

Flawn (1970).

Em termos de atuação e preocupação, a geologia se envolve

com problemas ambientais a mais de 100 anos como observa nos

trabalhos de Kingsley (1887) e Ami (1900). Na grande maioria das

publicações após 1980, parece ocorrer uma superposição entre os

dois campos, o que trás confusões quando se tenta definir as

etapas de atuação de cada área de conheciment-o, talvez o limite

possa mesmo não existir em muitos casos.

Na Tabela 10, observa-se as principais fases de estudo na

previsão, controle ou correção dos problemas que são os objetos

de estudos da geologia e da geotecnia ambientais.

A geologia e a geotecnia ambientais normalmente se associam
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na resolução dos problemas, mas pode-se considerar que a geologia

ambiental é mais regional e preventiva, voltada ao diagnóstico, à

caracterização, à avaliação, à classificação e à extrensão dos

problemas, enquanto a geotecnia ambiental é mais restrita em área

(local) e específica, direcionando os recursos operacionais para

evitar, recuperar ou controlar os problemas.

A Figura 9, apresenta as principais fontes de conhecimentos

aos dois campos de estudo, onde se observa a importância das

disciplinas de geologia de engenharia, de geologia estrutural,

dos processos geológicos, âa geomorfelogia, do fluxo das águas e

da climatologia, que normalmente se caracterizam como as fontes

de informações básicas.
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Tabela 2tteven-

tos perigosos

-Explosões

-Deslocamentos

de dunas

-Poluição das

éguas subterrê-

neas e superfí-

ciais

-Destrui coes dos]

tipos de ocupa-

çSo

-Mortes

-Destruição de

linhas vitaes

-Sismos

-Inundações

-Erosões

-Recalques

-Subsidência de

ck? tinas

-Movimentos de

massa

l Decorrentes |

l dos eventos |

l perigosos j

) Problemas]^-'

jocomctos^

|Dia9nóstico

[ previsão |

l Problemas l
l ocorrendo l

4. - — _ _

Tabela 2 - Tipos] Mudanças globais

de ocupação]

-Desvios de flu-

xos das éguas

(sub-esup)

-Inundações

-Aunento da alte-

rabilidade dos

materiais

-ReckjçSo de re-

sistência

-Radioatividade

-Resíduos (dispo-

sição)

-Poluição das

é9uas subterrê-

neas e superfi-

ciais

-Poluição do ar

-Salinização dos

solos

-Abaixamento do

lençol freático

-Instabilidade de]

taludes

-Erosões

-Atinente ao nível do

mar

-RetraçSo do nível do

mar

-Inundações

-Mudanças na direção

dos ventos

-Hudwças na direçSo

dos fluxos de éguas

-Subsidências

-Vibrações |

l Decorrentes || [Decorrentes das al-|

l da || [teraçoes dos pró- |
l Ocupação j| | cessas naturais

li ' 4

PROBLEMAS

Tabela 1 - Principais exptora-

coes de recursos naturais

-Aumento da alterabilidade dos ma-

teriaís

-DiminuiçSo da resistência dos ma-

terïais

-Fissuras nos maciços e obras

-Indução de sismicidade

-Salinizações dos solos

-Poluição das éguas subterrâneas e

superficiais

-Recalques

-Subsidência de minas

-Erosões

-Vibrações

[Decorrentes das explo-

[rações de recursos na-

jturais |

l Recursos para

recuperar |

teri- |J de | J atin-] J sida- | ] e tipos] [Recursos para|
|zaçao [ | ocorrências| -| gida | 1 dês

- GEOLOGIA DE ENGENHARIA

4 - — - - — - GEOLOGIA AMBIENTAL- - - _--—».

4

de pró- [v\ evitar |

bteroas R

^Recursos para]

corrigir |

—»

GEOTECNIA AMBIENTAL--- -*.

Fontes dos

Problemas

TIPOS

D E

PROBLEMAS

DE

PROBLEMAS

ETAPAS

DE

ESTUDOS

DOS

PROBLEMAS

ATUAÇSO
DOS

CAMPOS DE

Tabela 10 - Relações entre tipos de problemas x fontes x
etapas de estudos x geologia ambiental x geo-
tecnia ambiental.
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MECÂNICA
DOS SOLOS

MECÂNICA
DAS ROCHAS

GEOTECNIA
AMBIENTAL

PROCESSOS
GEOLÓGICOS

GEOMOKFOLOGIA|

GEOLOGIA DE
ENGENHARIA

FLUXO DAS
ÁGUAS

PETROGRAFIA]

SEDIMENTOLOGIA|

l HIDROGEOLOGIA|

GEOLOGIA
ECONÓMICA

GEOLOGIA
AMBIENTAL

GEOLOGIA
ESTRUTURAL

CLIMATOLOGIA

PROBLEMAS

Figura 9 - Disciplinas que fornecem os fundamentos básicos à

geologia ambiental e à geotecnia ambiental.
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5-MAPEAMENTO GEOTÉCNICO

5.1. Aspectos Gerais

Os estudos ou trabalhos de avaliação de impactos ambientais,

implantação de obras de engenharia, de desenvolvimento do

planejamento territorial, de exploração dos recursos naturais e

da avaliação dos possíveis riscos tem como base os componentes do

meio físico (relevo, rochas, materiais inconsolidados, águas e

suas relações com as condições climáticas), assim é de

fundamental importância o conhecimento prévio das características

do meio físico.

O nível de conhecimento sobre o meio físico dependerá de

quão geral ou específico for o "problema" ou objetivo em questão,

assim as informações devem ter seu carater (qualitativo ou

quantitativo) mais detalhado ou não em função das características

de cada situação em estudo.

Desde o século passado, discute-se a importância das

informações do meio físico e uma das questões sempre presente foi

a relativa ao "artifício" que melhor representaria as suas

variações em termos dos componentes e em espaço tridimensional.

A solução desta questão teve início em 1913 (Peter, 1966)

quando foram apresentados documentos gráficos, por Langen, na

feira de construção de Leipizig (Alemanha) que foram úteis para

orientar as Construções nas cidades de Erfurt, Danzig e outras. A

partir deste evento, o artifício foi desenvolvendo em forma com

acréscimo de novas informações, análises diferenciadas e detalhes
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em função das escalas; tendo recebido diversas denominações, tais

como:- engineering geological maps (em países de língua inglesa),

cartes geotechniques (na França), carte de geologya tecnia (na

Itália), luzenyrsko Geologicka Mapa (na Tchecoslovaquia),

iugenieurgeologische karte (na Alemanha), environmental

geological maps, soil and subsoils maps ( U.S.A., Canadá/ África

do Sul ).

Todos os trabalhos apresentados a partir de 1913, apesar das

diferentes denominações, tem em comum um conjunto de ações que

são: obtenção, avaliação, análise e classificação das informações

(atributos) do meio físico. Além disso, foram e são utilizados

para as mais diferentes finalidades âe ocupação do meio físico

nos diversos países.

No Brasil, duas correntes de trabalhos tem exercido grande

influência, a de língua francesa (cartographie geotechinique) e a

dos países de lingla inglesa (engineering geological mapping),

induzindo as denominações de cartografia geotécnica e mapeamento

geotécnico, respectivamente.
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5.2. Conceitos Básicos e Princípios Gerais

a seguir apresenta-se os três conceitos mais conhecidos,

assim como uma proposta apresentada por ZUQUETTE (1987).

"Mapa geotécnico requer para sua realização operações

básicas de adição, seleção, generalização e transformações das

informações especiais relativas a litologia e estruturas dos

solos e rochas, hidrogeologia/ geomorfologia e processos

geológicos"

(Varnes, 1974)

"Mapa geotécnico é um tipo de mapa geológico que classifica

e representa os componentes do ambiente geológico, os quais são

de grande significado para todas as atividades de engenharia,

planejamento, construção, exploração e preservação do ambiente"

(IAEG, 1976)

"Um bom mapa geotécnico é considerado o modelo mais

ilustrativo do ambiente geológico servindo às finalidades de

engenharia"

(Matula, 1976)
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Zuquette (1987) após a análise dos diferentes grupos de

trabalhos que abordam conceitos e metodologias, considerou-se que

mapeamento geotécnico é um conjunto de ações que pode ser

entendido como: "Um processo que tem por finalidade básica

levantar, avaliar e analisar os atributos que compõem o meio

físico, sejam geológicos, hidrogeológicos, hidrológicos e outros;

tais informações deverão ser manipuladas de maneira tal que

possam ser utilizadas para fins de engenharia, planejamento,

agronomia, saneamento e outros. As informações devem ser

manipuladas através de processos de seleção, generalização,

adição e transformação, para que possam ser relacionadas,

correlacionadas, interpretadas e, no final, representadas em

mapas, cartas e anexos descritivos/ sempre respeitando os

princípios básicos que regem a execução do mapeamento geotécnico"

conforme Thomas (1970).

São feitas, a seguir, algumas considerações sobre os

princípios gerais que devem nortear o Mapeamento Geotécnico:

l -Sendo o mapa geotécnico mais complexo do que o geológico,

acaba por ser de mais difícil o entendimento, ainda mais quando

se considera que os seus usuários frequentemente não estão

familiarizados com o assunto.

Assim, na sua preparação do mapa geotécnico e visando a

máxima simplicidade possível, recomenda-se:

-limitar o número de atributos a serem considerados em cada

documento, de maneira a resguardar a fidelidade do mapa;

-respeitar a finalidade desejada e apresentar as informações
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por meios de comunicações.

2 -Deve-se considerar o mapa geotécnico como um documento

temporário e que é susceptível de ser enriquecido por outras

informações periodicamente. Todos os dados que lhe serviram de

base devem ser arquivados para que, no futuro, possa-se deles

fazer uso na restituição de pontos para solucionar possíveis

dúvidas.

3 -O mapa geotécnico nunca deverá ser realizado com o intuito

âe substituir um reconhecimento local. Deve-se considera-lo como

um auxiliar ou um indicativo para a escolha adequada de uma dada

figura de reconhecimento. Não se trata de auxílio a um programa

de investigação, pois o custo de um mapeamento geotécnico deve

ser baixo em relação a esse programa sempre que possível, os

dados devem ser levantados a partir de trabalhos já realizados,

complementados com investigações de campo (inclusive com o uso de

trados ou penetrômetros alternativos) e ensaios laboratoriais

simples ou alternativos.

4 -Como o mapa geotécnico não substitui a investigação local,

o aapeador deve sempre:

-reportar-se aos materiais inconsolidados, examinando se os

dados são pontuais e se as extrapolações são válidas;

-avaliar quais serão os usuários e as limitações do estudo,

bem como a precisão dos resultados obtidos.
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5 -Ao se estabelecer os objetivos do mapeamento/ deve-se

observar as seguintes situações básicas:

-se o trabalho será realizado para um tipo de usuário

específico, visando atender situações particulares ou;

-para "ma gama mais ampla de usuários e quando cada usuário

selecionará os atributos que desejar.

6 -Da escolha anterior, existe a exigência de se realizar uma

análise criteriosa dos atributos a serem mapeados, principalmente

quanto à validade, ao limite de investigação e à precisão dos

dados relativamente aos intervalos estipulados.

Comentários Específicos

Como em outros mapas, o geotécnico também obedece o

princípio básico de traçar linhas ao redor de porções homogéneas

do meio físico/ que sejam homogéneas ou apresentem

heterogeneidade aceitável, frente a um grupo de atributos e tem

como função básica, a transmissão de informações para serem

usadas nas mais diversas situações de engenharia ou planejamento,

fiscalização, gerenclamento, etc... .

Portanto, o mapa geotécnico tem que possuir uma linguagem

que atinja os usuários e desta maneira cumprir a sua função,

fazendo uso de todos os artifícios possíveis desde cores,

símbolos, padrões e outros.

Ao realizar o mapa geotécnico, o mapeador deverá ter em

mente alguns pressupostos, segundo Varnes (1974), a saber:
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-o mapa geotécnico deve facilitar a resolução âe

problemas referentes à engenharia e/ou planejamento,

—as informações devem ser fornecidas de maneira que

possam ser utilizadas por usuários não especializados em

geotecnia, sempre que possível,

- as informações devem ser obtidas e analisadas por um

grupo de profissionais, ou então por um profissional com

experiência nas áreas exigidas, para se atingir a finalidade do

mapa,

—a geotecnia, principalmente o mapeamento geotécnico,

está diretamente ligado à vida de um grande número de pessoas,

—o mapeamento geotécnico tem envolvimento com o governo

(legislativo, judiciário e executivo) sendo este o seu usuário

fundamental,

-os usuários, às vezes, não conhecem a metodologia

científica,

-há uma lacuna entre os geotécnicos e os

administradores/ que necessita ser superada.

Ainda segundo Varnes (1974), na elaboração de mapas

geotécnicos, como produto final, deve prevalecer os critérios

que denotem interesse, precisão, criatividade e avaliação,

conforme se discute a seguir:

a) INTERESSE - o mapeador deve conhecer bem as necessidades dos

usuários, assim como as relações dos documentos produzidos com o

meio físico (ambiente) em termos de coexistência, facilitando

assim a escolha da escala, da finalidade e permitindo uma melhor
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decisão em termos de:

- como identificar, sentir, medir e mapear os atributos que

sejam de grande necessidade para a finalidade pressuposta;

buscar com habilidade uma exatidão desejada, assim como

atingir outras necessidades aos usuários;

usar todo conhecimento e técnica para que haja uxa bom

acordo entre os usuários e o produto final.

b) PRECISÃO DA INFORMAÇÃO - o mapeador deve usar a linguagem de

maneira mais clara possível, usando todos os artifícios para que

os usuários interpretem seguramente as informações contidas num

mapa geotécnico, sem extrapolar informações. É absolutamente

essencial que se escreva direito, logicamente, honestamente e

claramente, o que é mais importante do que fornecer alguns tipos

de informações quantitativamente. As vezes, é mais adequado um

esclarecimento em termos de palavras do que a precisão das linhas

demarcatórias. A informação será clara para o usuário quando a

sua transmissão e o seu significado forem reais, quaisquer que

sejam as ferramentas de linguagem, símbolos ou gráficos.

Seja qual for o meio âe comunicação, é claro e fundamental

que haja uma padronização. Quaisquer que sejam os "grafemas"

usados pelo meio de comunicação, os mesmos devem ser simples,

ocupar pouco espaço, expressar claramente a descrição e ou

classificação dos atributos (objetos) e suas relações, precisão e

outras propriedades.

c) CRIATIVIDADE - após comentários sobre padronização, parece até

um contra-senso falar-se em criatividade. Porém, a padronização
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citada é quanto ao meio de comunicação, por isso "criar" é

fundamental para o mapeamento geotécnico, pois é o processo que

permite um melhor arranjo entre os atributos, favorecendo o

desenvolvimento em termos de finalidade. Não só criar com os

dados já levantados, mas também com os meios de obtê-los, de

usá-los, correlacioná-los, armazená-los e de como será a

influência dos atributos no uso, comportamento de obras/ etc.

â) AVALIAÇÃO - qualquer usuário, ao consultar um mapa geotécnico,

poderá ser induzido a fazer uma falsa avaliação do mesmo.

Uma das causas mais comuns é a falta de conhecimento tanto

da área retratada pelo mapa quanto informações registradas. Ao

analisar e utilizar um mapa geotécnico, o usuário deverá estar

esclarecido sobre alguns pontos tais como:

- para qual finalidade o mapa foi elaborado;

- qual a relação entre informações x escala;

- poder de transmitir os resultados obtidos com o

aapeamento geotécnico, e

- quais são as fontes das informações (dados) .

Conceitos Cartográficos

Estes conceitos foram elaborados a partir de conceitos

cartográficos puros associados às finalidades do mapeamento

geotécnico:-

-Mapa Geotécnico - é uma representação dos atributos do meio

físico levantados, sem realização de análise interpretai i va e
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sempre para escalas inferiores a 1:10.000. Ex: Mapa topográfico e

geológico.

-Planta geotécnica - é a representação gráfica realizada em

escalas grandes, maiores que 1:5.000, normalmente voltada para

locais onde serão executadas obras específicas.

-Carta geotécnica - constitui a representação geográfica, em

escala dos resultados da interpretação dos atributos que estão

num mapa. Ex: carta clinométrica (obtida a partir do mapa

topográfico), carta de escavabilidade, etc.

5.3. Breve Estado da Arte

Alguns trabalhos foram desenvolvidos nos primeiros 30 anos

deste século e direcionaraa a elaboração dos processos de

mapeamento geot.écnico. A seguir/ serão fornecidos detalhes de

alguns trabalhos específicos e após será relatado o

desenvolvimento desta técnica de mapeamento através de

procedimentos aplicados em alguns países.

5.3.1-Trabalhos Específicos

Como já foi dito os mapas geotécnicos tiveram seu início em

torno de 1913, porém a fase mais criativa deu-se durante as

décadas de 40 e 50 e a proliferação, em termos de trabalhos, na

segunda metade da década de 60 e na de 70.

Antes do surgimento dos mapas propriamente ditos, algumas

regiões já se preocupavam com o conhecimento do meio físico sobre
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os quais se assentavam.

Desde os primeiros anos deste século, vem-se discutindo

sobre a importância da cooperação entre geólogos, engenheiros e

outros profissionais relacionados ao meio físico, para que

informações geológico-geotécmco sejam levantadas e tenham

utilidade no desenvolvimento da área em questão.

O exemplo mais conhecido é o da cidade de Nova Iorque (in

Legget, 1964) que em 1902, teve publicado, pelo Serviço Geológico

dos Estados Unidos, um relato geológico com a finalidade de

geologia urbana; com a continuidade do estudo até 1905 publicou-

se o trabalho intitulado "A configuração da superfície do

substrato rochoso de Nova Iorque", baseado em mais ou menos 1400

sondagens. Outras cidades e regiões também tiveram preocupações

neste sentido, tais como:

Boston, que em 1914 teve publicado pelo jornal da Sociedade de

Engenheiros Civis de Boston um artigo de Worcester sobre

"Fundações em Boston".

Winnipeg - Canadá, onde foi montada pelo Instituto de Engenharia

do Canadá, em 1937 uma comissão para investigar:

l. porque são encontradas dificuldades nas fundações,

2. os melhores métodos para reparação de construções

defeituosas e

3. os projetos mais adequados para fundações de novas

estruturas.

Nova. Orleans, em 1934, onde houve preocupação com a recompilação

dos dados sobre fundações.

Praga, cidade em que as condições geológicas complexas

condicionavam o seu desenvolvimento. Diversos estudos foram
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realizados e o primeiro mapa para este fim foi elaborado por

Kodyn e Matjka (1929) (Apud) na escala 1:12.000.

Em outras diversas cidades no mundo, houve preocupação em

se real i z arar estudos para conhecer as suas limitações e

vantagens do meio físico. Assim, Langen, em 1913, (Apud Peter,

1966), apresentou um conjunto âe plantas anexadas aos projetos de

desenvolvimento das cidades de Erfurt, Frankfurt sur Oder,

Dantzig e outras. Referiam-se, através de símbolos e cores, às

áreas inundáveis com variações do lençol freático e aos locais

ativos ou abandonados de extração de materiais para construção.

Em anexo, acompanha uma no-ta explicativa sobre as perfurações

executadas, tanto para fins geotécnicos como para águas.

Diversos procedimentos concorreram para o desenvolvimento do

que viria a ser o mapeamento geotécnico propriamente dito,

através de técnicas para melhorar o conteúdo e a representação

gráfica e/ dentre eles podem ser citados:-

l. O método de Moldenhawer - 1919

Baseado na conversão da carta geológica da Vila de Dantzig

em uma carta geotécnica/ este método tem grande valor histórico,

pois embasou as técnicas modernas. O autor dividiu os terrenos em

função da profundidade e apresentou os resultados em dois tipos

de mapas, um localizando as sondagens e outro o mapa geotécnico

propriamente dito, assim como continuou a sua atualização até

1926.

2. ô método de Stremme - Ostendorff

Stremme (1932) publicou um conjunto de cartas produzidas por

Ostendorff, que tratavam de geologia e geotecnia.
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As cartas geológicas se referiam a problemas relativos a

materiais de construção, águas e condições dos terrenos

(obedecendo o esquema de Moldenhaner, delimitando em função da

profundidade). A carta geotécnica estabelecia de uma maneira

sintética, as taxas de trabalho admissíveis e as possibilidades

de escorregamentos.

3. O esgyema de Muller (1938)

Este profissional realizou trabalho na comunidade de Mark e

publicou um mapa geológico de afloramentos, uma carta de terrenos

adequados a construção (portanto interpretativa) , uma carta de

planificação, além de outras, usando cores e sinais para

diferenciar as unidades, suas características e seus componentes.

4. O método de Groschoo£ 1195iy_

O trabalho foi realizado na região de Ulm, com o propósito

de caracterizar principalmente um tipo de representação gráfica.

O mapa geológico apresenta os materiais aflorantes

representados por cores e os do substrato rochoso por letras.

fornece também duas cartas, sendo uima com as diferentes taxas

de trabalho do solo e a outra com as velocidades de recalques.

5. Metodolocíia de Gwinner Í1956)

A base das ideias do autor foram desenvolvidas sobre o

trabalho realizado na Vila de Gotturgen, tornando-se o primeiro a

pensar em termos de unidades geotécnicas, apoiando-se na proposta

de Terzaghi de interação dos dados de propriedades físicas e

comportamento mecânico dos solos com as condições geológicas.

As condições de fundação, os teores de águas, as

possibilidades de tratamento e as taxas de trabalhados terrenos,

são analisadas para cada situação. É interessante destacar a
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legenda usada pelo autor, que define as diferenças entre as

unidades, expressas em zonas:-

l. zonas de fundações diretas e sem recalques,

2. zonas onde a consistência e a compacidade aumentam com a

profundidade,

3. zonas de terrenos soltos ou com alternância de camadas

duras e brandas,

4. zonas com possíveis escorregamentos e

5. não diferenciadas na cajrka..

O autor elaborou uma ligação entre os dados físicos e

geológicos, de tal maneira que tornaram-se úteis aos engenheiros.

Este trabalho representa efetivamente o ponto de mudança das

cartas comuns para as cartas geológicas aplicadas a engenharia ou

cartas Geotécnicas.

6. A classificação de Benz f. 1951)

Trata-se de trabalho realizado na Vila de Stuttgart, também

baseoado na subdivisão das áreas em zonas, usando para isto os

princípios dos ensaios da mecânica dos solos e examinando as

camadas em vista da capacidade de suporte para construção.

7. Q_ sistema de Graupner

Refere-se a trabalho que apresenta um sistema composto de 3

pares de cartas e fichas, sendo que cada par foi usado para um

fator (sondagem, hidrologia e zonas de construção), tendo adotado

escalas em tomo de 1:10.000 no estágio de reconhecimento urbano

e 1:1000 na solução de problemas específicos.
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8. Q. método do "Cadran" (Quadrante)

Foi proposto em 1956, por Wawser, Rieger e Hille da Escola

Superior de Minas em Freiberg, e apresenta o método do quadrante

do relógio, onde as suas divisões referen-se às variações de

diversas características dos componentes do meio físico, tais

como espessura/ profundidade do nível de água.

5.3.2-Procedimentos em alguns países

EX-TCHECOSLOVÁQUFA.

Dentre todos os países considerados é o mais representativo

na contribuição ao desenvolvimento da cartografia geotécnica,

principalmente através dos trabalhos de Pasek, Rybar, Zebera,

Matula, Zaruba e outros.

O mapeamento geotécnico foi iniciado por Zebera (1947) e o

seu trabalho teve como característica básica a representação dos

materiais pelo sistema de bandas largas, em termos da

profundidade e não da espessura das camadas. Este sistema foi o

pioneiro na representação da terceira dimensão, que ainda é muito

usado na atualidade, após modificações feitas por Pasek e Rybar

que consideraram os seguintes fatores: morfologia, estabilidade

dos terrenos, dados hidrológicos, propriedades físico-mecânicas

dos solos e rochas. Foram produzidos os seguintes documentos:

l. Mapa Geológico apresenta dados até lOm de profundidade, quer

sejam materiais rochosos ou inconsolidados.

a. Substrato as rochas/ quando existirem nestes lOm de

profundidade, podem ser representadas por cores que diferenciam
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suas naturezas. Os limites entre as cores são os limites

litológicos. No caso de mais de uma camada, a representação é

feita por símbolos.

b. Materiais superficiais são representados por zonas coloridas,

que mudam de tonalidade em função da espessura. No caso de mais

âe uma camada, o sistema usado é o de "Bandas Largas", idêntico

ao usado por Zebera, 1947.

2. Carta de Documentação

3. Carta de Divisão Geotécnica

4. Fichas e Tabelas

Simek (1959), professor de Geologia da Academia de Praga,

propôs melhoramentos no método desenvolvido até então,

considerando um número maior de dados compreendidos nos seguintes

mapas: geológico/ hidrogeológico, de documentação, de

interpretação geral, fichas e tabelas.

Também usou o sistema de bandas largas, com algumas

modificações normalmente em seus trabalhos, são apresentadas

três categorias de terrenos, na forma de zonas: favoráveis,

aceitáveis e desfavoráveis, usadas algumas vezes, para um

vetor específico ou junto à carta de unidades geotécnicas.

Segundo Matula (1971) os métodos desenvolvidos pêlos autores

citados acima são muito empregados na Ex-Tchecoslovaquia com

modificações nas formas de representação. Um mapa geotécnico com

finalidade geral, na escala 1:25.000, compilado por Matula e

Pasek (1966), foi aprovado pela Comissão de Geotecnia da antiga

Comunidade dos Países do Leste Europeu (COMECON, 1966), tendo

sido muito utilizado como base para os trabalhos realizados nos
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outros países que faziam parte da mesma comunidade.

POLÓNIA

O desenvolvimento foi mais acentuado após a 2a Grande

Guerra, estando relacionado com o desenvolvimento industrial, de

obras e com a necessidade de ocupação regional. Um mapa

geotécnico geral, em escala pequena, foi compilado e publicado

por Malinowski (1957). A partir deste trabalho, mapas mais

detalhados nas escalas 1:50.000 a 1:25.000, foram realizados,

tendo porém como base trabalho posterior de Malinowski (1968) e

sempre para áreas previamente selecionadas.

Mapas em escalas grandes foram realizados, principalmente

para sítios especiais, por Slochlak (1969) e Lozinska, Stepien e

Slochlak (1970, 1979).

EX-U.R.S.S.

A partir de 1930 já existiam trabalhos relativos aos mapas

geotécnicos, principalmente devido à atuação de Sergeev, Popov e

outros geólogos; que definiram o rumo básico para as suas

realizações. O trabalho que deu início a todo o desenvolvimento

foi realizado por Popov et al (1950) com o título de "Técnicas de

compilação de mapas de geologia de Engenharia"/ tendo servido de

base para os trabalhos de Golodkovskaya et al (1968), Churinov et

al (1970), Kotlov (1974), Komarov, Ter Stepanian (1970), Melvikov

(1979) e outros.

Baseia-se na ideia de que materiais gerados ea mesmas

condições paleogeograficas e tectônicas ( formações), e com mesma

evolução geológica terão propriedades idênticas e condições

geotécnicas similares.

Na Ex-U.R.S.S., os mapas geotécnicos em escalas pequenas
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foram usados na planificação do território, assim como na

avaliação da sua proteção dos mesmos contra os efeitos das ações

antropogenéticas. Existe o predomínio de 3 tipos de mapas:

geotécnico geral, zoneamento geotécnico e geotécnico especial.

Há um mapa geotécnico de toda a Ex-U.R.S.S., compilado na

escala 1:2.500.000, bem como mapas de partes do territ ório nas

escalas 1:1.000.000, 1:500.000, 1:100.000 e maiores, produzidos

em função dos recursos naturais, da importância económica e do

conhecimento técnico das áreas mapeadas.

YUGOSLÁVIA

Inicialmente/ como em outros países, os mapas geotécnicos

foram desenvolvidos empiricamente. Antes da 2a Grande Guerra não

havia cartas geotécnicas, tendo sido desenvolvidos principalmente

devido a necessidade de reconstrução do País. Por volta de 1955,

um grupo de cartas foram realizadas em função dos projetos

hidro-energéticos.

Janjic (1971) elaborou um mapa com base nos dados geológicos

e geotécnicos existentes, na escala 1:500.000. Muitos outros

mapas, nas escalas 1:25.000 a 1:50.000, foram realizados no

período de 1956 a 1962, baseados na "classificação" de geologia

de engenharia das diferentes rochas. A partir de 1966, foram

adotadas as instruções internacionais da Comecon (1966) e as

cartas geotécnicas em escalas 1:50.000, mais recentes, baseiam-se

na geologia, geomorfologia, na hidrogeologia, na sismologia, na

documentação geotécnica existente e no reconhecimento de campo.

As cartas denominadas de sinópticas geotécnicas/ na escala

1:100.000, são realizadas para uma determinada situação e lugar;
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as cartas geotécnicas detalhadas, na escala 1:25.000 ou maior,

são realizadas em sítios específicos e são similares às

"especiais" de outros países. Os trabalhos de Janjic e Stepanovic

revelam a importância do mapeamento geotécnico no planejamento

das regiões urbanas e rurais do País.

BULGÁRIA

Como em outros países da Ex-Comecon, possui um mapa

geotécnico geral na escala 1:500.000, realizado por académicos do

"Strasimir Dimitrov", liderados por Kamenov (Apud in Janjic,

1971). Um dos pioneiros dos trabalhos de Mapeamento Geotécnico no

País foi Lazar, 1961.

HUNGRIA

A partir de 1957, mapas de solos para construções foram

realizados em Budapest e outras cidades, na escala 1:10.000. O

Instituto Geológico compilou um mapa geotécnico para todo o país

na escala 1:200.000.

Outros trabalhos, na escala 1:50.000, foram iniciados em

1964, com diversas finalidades (Ozoray, 1966). Posteriormente,

mapas geotécnicos foram realizados com base nas instruções

unificadas da Comecon (1966), com finalidades as mais variadas

possíveis, realizados por Karacsonyi e Falu (1974), Karacsonyi e

Remenyi (1974), Karacsonyi e Schener (1974), Karacsonyi e Beruath

(1979), Kleb (1979) e outros.

EX-REPÚBLICA DEMOCRÁTICA ALEMÃ

Como todos países do Leste Europeu, também tem seus mapas

geotécnicos baseados nas instruções da Comecon (1966) e sempre

apresentados por um conjunto de folhas. Os trabalhos mais

conhecidos são os de Bachman e Renter (1962) e de Handel (1962),
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ambos na escala 1:5000, os de Bachman, Marquardt e Renter (1962)

na escala 1:25.000 e o de Bachman e Renter (1968), na escala

1:50.000.

FRANÇA

É um dos países em que mais houve contribuição em termos de

técnicas e trabalhos. Os estudos iniciais foram realizados pela

B.R.G.M., sendo seguidos pelo L.C.P.C. (Laboratoire Central dês

Ponts et Chaussées) e pêlos centros universitários e alguns

particulares, como se observa em ( Peter (1966), Bus e Colas

(1968), Sinard (1973), Gigan (1973) e Cojean (1975)). Após as

primeiras tentativas as cartas foram destinadas aos planos de

ordenamento do uso e ocupação do solo.

Após a análise de uma série de trabalhos Sanejouand,

L.C.P.C. elaborou a publicação "A Cartografia Geotécnica na

França", em 1972, onde pode-se observar uma forte ligação com os

trabalhos produzidos na Ex-Tchecoslovaca.

Em 1967, foi sancionada a Lei de Orientação à construções,

que regulou o uso do meio físico/ como pode se observar nos

trabalhos de Olivier e Camboly (1979), Porcher e Guillope (1979)

e outros. Com base nesta lei, foram criados os S.D.A.U.

(Schémas Directeus d/Aménagement et d/ Urbanisme) que tem por

finalidade orientar o ordenamento do território e as extensões

das aglomerações urbanas. Além deste órgão foram criados os

P.O.S. - "Plans d^Occupation de Sois", que são os responsáveis

pela aplicação dos S.D.A.U., fixando as regras gerais e as

possibilidades de construção, chegando até à proibição. Para cada

zona, são deteraiinados os níveis das obras, assim como as devidas
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proteções, fazendo com que os projetos sejam sempre analisados

pelo S.D.A.U. ou pelo P.O.S., inclusive quanto às situações

geológicas-geotécnicas existentes. Há, na França, uma preocupação

com todos os níveis do processo de ocupação, sendo que a

Metodologia Zermos (zonas expostas aos riscos de movimentos de

solo e subsolo), complementa as considerações de Sanejouand e é

aplicada em zonas com instabilidade dos materiais do meio físico

(probabilidade de riscos).

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

Não existe uma metodologia padrão, que seja empregada tanto

para planejamento quanto para fins mais específicos, sendo que os

mapas geotécnicos propriamente ditos foram iniciados por volta de

1960, como pode-se observar em Radbruch (1968).

Os mapas geotécnicos são obtidos por derivações dos mapas

geológicos convencionais, tendo o sistema evoluído para a

realização de um conjunto de mapas, cada um voltado para um fator

de interesse (Eckel, 1951), e estes mapas de f atares levaram a

confecção dos de aptidão. Os estudos da Baía de São Francisco, de

Santa Clara e Los Angeles são os mais tradicionais.

É muito comum a realização de seções cruzadas associadas a

uma ou mais tabelas com os dados das propriedades de engenharia e

físicas das respectivas unidades mapeadas. As vezes são

confeccionadas grandes tabelas com as características

geotécnicas das formações, normalmente denominadas de "Textos

Tabulares", como observa-se nos trabalhos de Pewé (1958),

Schlokes, Bonilla e Radbruch (1968). O País todo está

praticamente mapeado na escala 1:7.500.000, em im conjunto de

folhas, derivado das respectivas folhas geológicas de mesma
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escala.

AUSTRÁLIA

Em fins da década de 1950, deu-se início à interação entre

geologia e engenharia e com o trabalho de Grant (1965) ocorreu o

desenvolvimento do uso de informações geotécnicas para o

planejamento territorial, culminando com o sistema P.U.C.E.

(Patern, Unit, Coiaponent, Evaluation), baseado em dados

predominantemente geomórfico, porém associados a outros tipos de

dados como os de solos e em diversas escalas. Atua Imente grande

parte do território já está cartografado, em diferentes escalas e

para os mais diversos fins. Incialmente nas cidades de Sydney,

Melboume/ Adelaide - Busbane e Camberra, os mapas geológicos

foram interpretados de tal forma a fornecer dados sobre:

fundações, materiais para construção, vias de transporte, águas e

outros fins.

INGLATERRA

O nível de desenvolvimento aos mapas geotécnicos é muito

grande, devido ao fato que o País encontra-se mapeado

geologicamente, quase na totalidade, em escala grande próxima a

1:10.500. Assim com os mapas geológicos bem detalhados, não

existem muitas dificuldades para a realização de mapas

geotécnicos. Quando se trata de mapa e/ou planta âeve-se

necessariamente fornecer dados numéricos com possibilidades de

serem tratados estatisticamente.

Os trabalhos pioneiros foram realizados em Belfast, na

escala 1:21.000, por Basley (1971) e em Milton Keynes, na escala

1:25.000, tendo como parte mais interessante a tabela de

características geotécnicas por Cratchley e Denness (1972),

muitos outros trabalhos foram desenvolvidos, como pode-se

observar em Dearman e Fookes (1974).
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5.4-NO BRASIL

5.4.1-Trabalhos realizados

A elaboração de trabalhos de mapeamento geotécnico, no

Brasil, teve início nos anos de 1965-1966 com o Professor

Haberlehner, na Universidade Federal do Rio de Janeiro e que teve

sua publicação no 20Q Congresso Brasileiro de Geologia de Porto

Alegre.

A partir deste, diversos trabalhos foram desenvolvidos,

atingindo um nível mais intenso após o ano de 1988. Atualmente,

diversos grupos vem desenvolvendo atividades neste campo, tais

como: Instituto âe Pesquisas Tecnológicas (SP); Departamento de

Geotecnia-E.E.S.C./USP; Departamento de Geologia-U.F.R.J.;

Instituto Geológico (SP); Departamento de Geotecnia (UNB);

Departamento de Geologia-FFCLRP/USP; Departamento de Geologia-

UFMG; Universidade Federal de Pernanbuco; Universidade Federal de

Alagoas; Universidade Federal do Paraná; Universidade Federal do
»

Rio Grande do Sul; Companhia de Pesquisa e Recursos Minerais

(CPRM), assim como outros grupos estão em fase muito inicial.

A seguir, na Tabela 11 , apresentam-se os trabalhos mais

significativos relacionados ao mapeamento geotécnico, não tendo

sido consideradas as publicações decorrentes dos desmembramentos

de trabalhos básicos, visto que o interesse principal é a análise

dos trabalhos completos.

Da análise deste grupo de trabalhos, pode-se afirmar que:

o número ainda é muito pequeno, mas representam

basicamente quatro linhas metodológicas, a saber:
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l- Trabalhos desenvolvidos segundo metodologias e

sistemáticas oriundas de outros países,

2- Trabalhos executados de acordo com os pressupostos

da proposta de Zuquette (1987),

3- Trabalhos que possuem o titulo âe mapeamento ou

cartografia geotécnica, mas são transformações

pouco aprofundadas de trabalhos de geologia básica

e que às vezes não apresentam um único atributo a

nível que possa ser utilizado pêlos usuários.

4- Aqueles trabalhos que foram desenvolvidos, mas em

seu bojo/ não há referência à aspectos

metodológicos e após análise enquadram se na

metodologia da I.A.E.G., que é muito ampla.

o detalhamento apresentado de maneira geral ainda é

incipiente (considerando as escalas) e

Há pouca discussão metodológica, devido ao pouco

questionamento dos seguintes aspectos:

- eficiência dos documentos,

- representação das variações na 3a dimensão,

- conteúdo x escala,

- controle do conteúdo,

- eficiência e custo das investigações subsuperfíciais.

Nos anexos l, 2, 3, 4,^1.6, são apresentados como exemplo

alguns documentos gráficos, resultantes de trabalhos

desenvolvidos junto ao Departamento de Geotecnia E.E.S.C./USP.
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Autor

Haberlehner

Heine

Grehs

Grehs

Coulon

PeUerin

Prandüu

Zaratin

Santos

Prandüü et alü

Prandmi et alü

»

Constanzo jr. et alü

Maciel

Lima

Castelo Branco

Oliveira

Prandüii et alü

Cabral

Carvalho

Seignemartm

Seignemartm

Ano

1966

1966

1967

1970

1974

1974

1976

1976

1975

1978

1978

1978

1977

1977

1976

1978

1978

1979

1979

1979

1979

Região

Cidade do Rio
de Janeiro

Estado da
Guanabara

Sta. Cruz do
Sul- RS

Projeto
Sudoeste - RS

Morretes e

Montenegro

Morros de

Santos e São

Vicente

Canal do Rio
Tietê-Osasco-

Guarulhos

Santa Maria-

RS

Santa Maria-

RS

Osasco-

GuaruUios

Baixada
Jacarepaguá

Ouro Preto -

MG

Ribeirão Preto-

SP

Americana-SP

Escala

1:10.000 ou
maior

1:5.000

1:20.000

1:30.000

1:5.000

1:25.000

1:50.000

1:10.000

1:25.000

1:20.000

Aspectos abordados

Critérios

Geológicos Estruturais

Geológicos Estruturais

Geológicos estruturais -

Mat. mconsolidados

Geológico-Geotécnico

Vegetação-Drenagens

Geológicos - Geotécnicos

Materiais mcons.

Formações Superficiais

Geológicos

Fisiográfícos

Geotécnicos

Geológico estruturais geo-

morfológicos

Geológico&-Geo-

morfológicos

Geológicos-Geotécnicos

Geológicos-Geotécnicos

Meio Físico

Geologia

Formações Superficiais

Metodológicos

Geológicos-Geotécnicos

Geológicos-Geotécnicos

Geológico

Geológicos-Geotécnicos

Objetivos

Orientação da ocupação

Orientação da ocupação

Instabüidade de Encostas

Barragens

Planejamento

Planejamento territorial e
urbano

Desenvolvimento urbano e

regional

Cartografia Geotécnica

Escorregamentos

Cartografia Geotécnica

Planejamento

Caracterização Geotécnica

Planejamento

Ocupação

Planejamento Territorial

Cartografia Geotécnica

Planejamento

Escorregamento

Planejamento

Planejamento
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Carvalho

Vechiatto

UFAL

Zuquette

TPT

EPT

IFT

IFT

Copedê

Ferreira

Süva e Fomasari

Godoy

Aguiar

Merico

IG

DPT

Ferrante

BioUo

IG

LoUo

Maretti

Bongiovamü

Sflva Jr e Barroso

Coutinho et alü

1987

1987

1987

1987

1988

1988

1988

1988

1988

1988

1988

1989

1989

1989

1989

1989

1990

1990

1990

1990

1990

1990

1990

1990

Ouro Preto

(MG)

Cuiabá (MT)

Maceió (AL)

Campinas (SP)

PetrópoIis(RJ)

Guaratinguetá

Serra do Mar

(SP)

Santos e

Riacho Grande

(SP)

Leste Paulista

Presidente

Prudente (SP)

São Carlos
(SP)

Brusque (SC)

Sorocaba (SP)

Guarujá (SP)

Bacia do Auto

Jacaré-Guaçú

(SP)

Araras (SP)

Itú (SP)

Leme (SP)

Iguape,

Cananéia (SP)

Paraguaçú
PauUsta (SP)

Litoral- Rio de
Janeiro

Recife (PE)

1:50.000

1:10.000

1:50.000

1:20.000

1:20.000

1:50.000

1:25.000

1:25.000

1:20.000

1:50.000

1:20.000

1:50.000

1:50.000

1:50.000

1:50.000

1:50.000

1:50.000

1:20.000

Geológico-Estrutural

Geológico-pedológico

Geológico-Geomorfblógico

Geológico-Geotécnico-

Estrutural

Geológico Estrutural

Geológico Estrutural

Geológico Estrutural

Geológico Estrutural

Formas de relevo

Banco de dados

Meio físico

Geológico-Geotécnico

Geológico-Geotécnico

Geológico-geomorfológico-

geológico estrutural

Geológico Geomorfológico

Geológico-
Geomorfológico-Estrutural

Geológico-Geomorfológico

Geológico-Geotécnico

Geológico-Geomorfológico

Geológico-Geotéaüco

Geológico-

GeomorfoIógico-EstruturaI

Geológico-PedoIógico-

Geomorfológico

Geológico-

Geomorfológico-Estrutural

Geológico-Geotécnico

Escorregamento

Planejamento urbano

Escorregamento

Planejamento e metodologia

Escorregamentos e
movimentos de massa

Escorregamentos

Escorregamentos

Escorregamentos

Planejamento de obras dvis

Mapeamento Geotécnico

Questões Ambientais

Planejamento

Planejamento urbano

Estabilidade de Encostas

Planejamento urbano

Escorregamentos

Planejamento regional

Planejamento

Planejamento urbano

Planejamento

Planejamento

Caracterização Geotécnica

Escorregamento

Escorregamento
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Rosa

Assis

Carlsbron Fo.

Zuquette

Ávüaet alü

Atas et alü

Baugmgratt-Doné et

alü

Prandüú

Barroso e Cabral

Cottas

Dias et alü

Ferrante e Gandolfí

DPT

Lino et alü

Pedroto e Barroso

Zuquette e Gandolfi

IFT

Zuquette

IFT

ÜT

IFT

Taveira

DT

Pejou

1980

1981

1981

1981

1982

1982

1982

1982

1984

1984

1984

1984

1984

1984

1984

1984

1985

1985

1985

1986

1986

1986

1987

1987

Grande São

Paulo

Passo Real -

RS

São Carlos

Alto Paraíba

Vale
Jequitinhonha
MG

Ribeira do
Iguapé

Petrópolis e
Itaipava

Rio Claro(SP)

Porto

Alegre(RS)

Grande São
Paulo

Petrópolis(RJ)

Saquarema-

Mareza(RJ)

Cuiabá (MT)

Metropoütana

de São Paulo

Itapevi(SP)

Cajamar (SP)

Estado de São
Paulo

Campmas (SP)

Cubatão (SP)

Araraquara

(SP).

1:50.000

1:50.000

1:20.000

1:20.000

1:50.000

1:50.000

1:10.000

1:20.000

1:50.000

1:50.000

1:25.000

1:25.000

Geológicos-Geotéaücos

Meio Fïsico

Material Inconsolidado

Geológico-Geotécnico

Geológico-Geotécnico

Meio Fïsico

Geológico-geomorfológico

Meio Fïsico

Geológico

Geológico-Geotécnico

Geológico-Geotécnico-

Pedológico

Foto-mterpretação

Geológico-geomorfológico

Geológico-Geotécnico

Geológico-Geotéaüco

Geológico-geomorfológico

Geológico-Geomorfológico

Mapeamento Geotécnico

Geológico-

Geomorfblógico-Estrutural

Geológico

Geológico

Geológico-Geomorfológico

Geológico-

Geomorfológico-EstruturaI

Geológico-Geotécmco

Planejamento

Desenvohdmento Regional

Erosão

Planejamento

Escorregamento, erosão,
assoreamento

Planos diretores

Barragens

Uso e ocupação

Materiais naturais de

construção

Planejamento urbano

Cartas geotécnicas

Planejamento integrado

Erosão, escorregamento

Ocupação

Planejamento

Planejamento

Erosão, escorregamento,

assoreamento, enchentes

Revisão bibüográfíca

Escorregamentos

Subsidências

Erosão

Ocupação

Movimentos de massa

Planejamento
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Regoneto e Barroso

Prandüü et alü

Cerri

Fomasari Fo. et alü

Genovois et alü

IFT

DT

IFT

IFT

DT

IFT/ÜEMS

Zuquette e Gandolfí

DT

Zuquette

DET

IFT

DPT

Nishiyama

Zuquette et alü

Zuquette et alü

Nakazawa et alii

1990

1990

1990

1990

1990

1990

1990

1990

1990

1990

1990

1990

1990

1990

1991

1991

1991

1991

1991

1991

1991

Florianópolis
(SC)

Casa Branca

(SP)

Recife (PE)

São Paulo (SP)

Carapicuíba

(SP)

Vale do
Ribeira (SP)

Guaratinguetá

(SP)

Ubatuba (SP)

Campo Grande
(MS)

Bauru (SP)

Ribeirão Preto
(SP)

Cuiabá (MT)

Jacareí (SP)

Petrópolis (RJ)

São Carlos
(SP)

Campinas (SP)

Ribeirão Preto

(SP)

1:50.000
1:10.000

1:400

1:5.000

1:100.000
1:20.000

1:500

1:25.000

1:20.000

1:20.000

1:100.000
1:12.500
1:50.000

1:25.000

1:100.000
1:25.000

1:50.000
1:20.000
1:10.000

1:100.000

1:200.000

1:50.000

Meio físico

Meio físico

Carta Geotécmca

meio físico

Geotécnicos

Geológicos-Estruturais-

Geomorfológicos

Geológicos-

Geomorfblógicos-

Estruturais

Geológicos-

Geomorfológicos-

Estruturais

Geológicos-

Geomorfológicos-

Estruturais

Geológicos-
Geomorfológicos-

Estruturais

Geológicos-

Geomorfológicos-

Estruturais

Mapeamento Geotéaüco

Mapeamento Geotécnico

Geológicos-Geotécnicos

Geológicos-Geotécnicos

Geológicos-Geotécnicos

Geológicos-Geotécnicos

Geológicos-Geotécnicos

Geológicos-Geotécnicos

Geológicos-Geotécnicos

Cartografia Geotécnica

Ocupação

Planos diretores

Metodologia

impacto ambiental

Banco de dados

Escorregamentos, enchentes,
inundações

Escorregamentos

Erosão, subsidêndas,
escorregamentos

Escon-egamentos

Escon-egamentos

Erosão, inundações

Planejamento urbano

Erosão urbana

Metodologia

inundações e recuperação

Degradação de recursos

hídricos

Escorregamento

Planejamento regional

Planejamento regional -

metodologia

Inundações, escorregamentos

Metodologia
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Iwasa et alü

Amaral e Amaral

Nava e Ferreira

Pejon e Zuquette

DT

Lorandi et alü

AIbrecht

Souza

Pejon

Nakazawa et alü

Peloggia
»

Lopes e Barras

Souza et alü

Beattenmuller e

Prado

Nishiyiama e
Zuquette

Zuquette et alü

Gruber

Vecchiatto

1991

1991

1991

1991

1991

1991

1992

1992

1992

1992

1992

1992

1992

1992

1992

1992

1993

1993

Bacia do Rio
Pardo (SP)

Rio de Janeü-o

Rio de Janeiro

Campmas e

Araraquara

(SP)

Santo André

(SP)

São Paulo (SP)

Águas de
Lindóia (SP)

Aguai(SP)

Piracicaba (SP)

São Paulo

São Paulo

Litoral Norte
(SP)

Estado de São
Paulo

São Paulo

Uberlândia
(MG)

NE São Paulo

Cosmópolis
(SP)

Cuiabá (MT)

1:250.000

1:250.000

1:25.000

1:50.000
1:25.000

1:100.000

1:50.000

1:50.000

1:100.000

1:50.000

1:10.000
1:2.000

1:50.000

1:500.000

1:25.000

1:100.000

1:250.000

1:50.000

1:25.000

Geológicos-
Geomorfblógicos-

Pedológicos

Geológicos-Estrurturais-

Geomorfológico

Geológicos-Estruturais-

Geomorfológicos

Geológicos-Geotécnicos

Geológicos-

Geomorfológicos

Pedológicos-Geotéaücos

Geológicos-

Geomorfblógicos-

Geotécnicos

Geológicos-Geotécnicos-
Geomorfológicos-

Estruturais

GeoIógicos-Geotécnicos-

Geomorfológicos-
Estruturais

Geológicos-

Geomorfológicos-

Geotécnicos

Geológicos-

Geomorfólógicos-

Estruturais

Geológicos-

Geomorfológicos

Geológicos-

Geomorfológicos

Geológicos-

Geomorfológicos

Geológicos-

Geomorfòlógicos

Geológicos-
Geomorfológicos-

Pedológicos

Geológicos-Geotécnicos

Geológicos-

Geomorfol6gico&-

Geotécnicos

Erosão

Escorregamentos

Escorregamentos

Análise automatizada

Expansão urbana

Planejamento

Planejamento regional e

urbano

Planejamento regional -

metodológico

Planejamento regional -
metodologia

Erosão , Assoreamento

Ocupação

Planejamento

Planejamento

Planejamento

Escorregamento, erosão

Erosão, üúndação

Planejamento

Metodologia
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Nishiyama

Liporad

IG

Moreira

Zuquette

Anda-

mento

Anda-

mento

Anda-

mento

Anda-

mento

Anda-

mento

Uberlândia
(MG)

Pinhal (SP)

Campinas (SP)

Franca (SP)

1:100.000
1:25.000

1:50.000

1:50.000

1:50.000

Geológicos-
Geomorfblógicos-

Geotécrücos

Geológicos-

Geomorfológicos-
Geotécaicos

Geológicos-

Geomorfológicos

Geológicos-Geotécnicos

Geológicos-Geotécnicos-

Geomorfológicos-

Estrumrais

Planejamento regional e

urbano

Planejamento regional e

urbano

Planejamento

Banco de dados

Tabela 1L Principais trabalhos desenvolvidos no Brasil
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5.4.2 - PROBLEMAS PARA REALIZAÇÃO

O uso das informações sobre o meio físico para implementar

os diferentes tipos de ocupação, planejar a exploração de bens

naturais e evitar riscos decorrentes de eventos perigosos, em uma

região, é uma necessidade que não deixa nenhum argumento para se

discutir. Porém, no Brasil, o "meio físico" é pouco conhecido e

as informações somente são utilizadas em situações muito

específicas (pontuais), como as grandes obras de engenharia

(normalmente para a fase de pró jeto) e na correção de problemas,

nos locais que ocorreram movimento de massa (eventos perigosos).

Existem diversos aspectos sócio, económico e culturais que

afetam a realização dos mapeamentos geotécnicos no Brasil e que

são decorrentes da não utilização dos documentos resultantes

deste trabalho no uso e ocupação do meio físico, tais como:

l-o processo de desenvolvimento não é planejado em nenhum

nível da administração pública (federal, estadual e municipal),

assim a ocupação de uma região é tipicamente imediatista.

2 - Os altos custos com as obras públicas e mesmo particula-

rés não são questionados, visto que os técnicos dos órgãos

públicos municipais normalmente são coniventes e os particulares

não possuem dados reais para avaliar os custos de suas obras. O

conhecimento sobre o meio físico poderia diminuir

significativamente os custos, principalmente das obras publicas.

3 - Os documentos topográficos, que são básicos para o

prosseguimento dos estudos sobre o meio físico, só existem em

escalas adequadas em algumas regiões. Tal situação dificulta o
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registro de informações e a elaboração dos mapeamentos

geotécnicos em escalas maiores que 1:50.000.

4 - A degradação ambiental provocada pela implantação inade-

quada dos tipos de ocupação, é decorrente da falta de respeito

as características do meio físico e à ausência de informações

prévias, não são questionadas tecnicamente,

5 - A extensão territorial do Brasil dificulta os estudos

contínuos em termos dos custos e tempo, além da necessidade de

uma metodologia adequada às condições sócio-econômicas e às

características do meio físico.

6 - Não existe uma orientação para que os resultados dos es-

tudos pontuais sobre o meio físico sejam arquivados (banco de

dados) para uso futuro, além das informações não serem

localizadas adequadamente através de coordenadas geográficas.

7 - A maioria dos projetos para implementação dos tipos

de ocupação não apresenta estudos prévios, onde se deveria

definir a relaçãocusto/benefício para a implementação e as

limitações inerentes ao meio físico; frequentemente o contratante

não apresenta capacidade para escolha da proposta mais adequada e

para avaliação real dos custos.

8 - Normalmente, os profissionais envolvidos com a implemen-

tacão das diferentes tipos de ocupação não sofrem fiscalização

pelas associações profissionais e/ou pêlos órgãos contratantes.

9 - Há profissionais que, não atendendo às limitações

do meio físico, acabam por implementar tipos de ocupação em

locais com condições desfavoráveis, disso resultando a

possibilidade de mais "trabalhos futuros".
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10 - Frequentemente, obras públicas são destinadas a empresas

"certas", sem que realmente haja uma decisão de natureza técnica.

11 - As ocupações consideradas mais comuns, como loteamentos,

obras desaneamento, etc., não são questionadas ou avaliadas

corretamente pêlos órgãos públicos responsáveis, como não são

projetadas com base nas necessidades futuras.

12 - Em alguns ramos da ocupação, os projetos de obras são

desenvolvidos com base em conhecimento obtido na prática (pessoal

ou por empresas), sem que seja feita qualquer investigação do

meio-físico, levando assim à reserva de domínio da área ocupada e

a dificultando a fiscalização.

13 - É comum a utilização de informações técnicas obtidas

empiricamente, sem realização de análise abrangente dos diversos

componentes do meio- físico.

14 - Os administradores públicos em geral não possuem

conhecimentos sobre os processos de planejamento, de

implementação de ocupação, assim como não são obrigados a manter

um plano de desenvolvimento de médio e longo prazo. Por estas

razões, os conhecimentos sobre os componentes do meio ambiente

não são considerados/ a não ser quando da ocorrência âe desastres

de ordem geológica ou devidos as situações de perigo natural .

Caso houvesse fiscalização séria dos administradores públicos, os

mapeamentos geotécnicos seriam fundamentais como são em outros

países e mais de 90% das perdas e danos seriam evitados, assim

como os custos para implementar os diferentes tipos de ocupação

seriam menores.
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5.5- REPRESENTAÇÃO TRI-DIMENSIONAL

Após a análise de trabalhos executados pelas diferentes

metodologias de avaliação do meio físico, observa-se que um dos

problemas é relativo a apresentação em mapas e cart-as das

variações aos atributos com a profundidade.

A análise bibliográfica permite verificar que a

representação tridimensional se faz por: isolinhas, bandas,

hastes, faixas de valores e código alfanumérico, que serão

tratados a seguir:

1-Representação por Isolinhas

É o mais conhecido sistema de representação tridimensional,

que deve ser utilizado para atributos numéricos e com as

equidistâncias entre as linhas adotadas mais adequadas em função

das escalas dos documentos.

Este sistema exige: alta densidade de informações,

representa um único atributo, a equidistância deve ser adequada

ao uso futuro e o traçado das isolinhas exige aplicação de

procedimentos de interpolações eficientes.

Este sistema é muito utilizado para representação de

profundidades e espessuras totais e, como exemplo, pode-se

observar o trabalho de Pejon (1987).

2- Representação por Hastes

É um recurso muito útil para representar as variações de

zonas delimitadas e consideradas homogéneas em relação a um grupo

de atributos. As hastes permitem a representação das variações
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com a profundidade, misturando informações numéricas e

pragmáticas. Como exemplo, cita-se o trabalho realizado por Pejon

(1987) na cidade de Araraquara (SP).

3- Representação por Faixa de Valores

Este sistema normalmente é utilizado para informações

numéricas em trabalhos em escalas menores que 1:20.000 e qaundo

poâe-se associar a representação valores de probabilidades de

erro. Ê comum juntar informações pragmáticas ou combiná-lo com o

sistema de Hastes e Bandas com bons resultados. Como exemplo do

sistema pode citar os trabalhos de Zuquette e Gandolfi (1992,),

(figura 10); Aguiar (1991), Pejon (1992), Lollo (1991).
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ESCALA APROXIMADA

Km 3 2 1 0 1500 2000 m

Mapa dos materiais inconsolidados:

l - Residuais dos diabásios
2 - Residuais do arenito fino

3 - Residuais do granito e gnaisses
4 - Residuais dos argilitos e siltitos
5 - Residuais dos finos e diabásio
6 - Materiais com 50% de sflte/argila e 50% de areia

7 - Residuais argilitos, sfltitos e folhelhos

8 - AIuviôes -N. A. < 2 m

9 - Materiais transportados (depressão)
10 - Materiais arenosos I
11 - Materiais arenosos II

A

B

c

Camadas

AR.

3-5

textura predominante

2-4 - espessura (min.-roáx.)

S.P.T. (min.-máx.)

Figura ia. Mapa de materiais inconsolidados - Reigão de Campinas

(SP) - Escala 1:50.000 (ZUQUETTE e GANDOLFI, 1992).
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4- Representação por Código Alfa-Numérico

Este sistema representa as variações do meio físico em

profundidade por um conjunto âe letras, números e símbolos e

normalmente é elaborado para uma área considerada homogénea

frente a um grupo de atributos.

Exige que as faixas de valores passem a ser referenciadas

por um único símbolo (número, letras, símbolo) e um conjunto de

classificação que funcione e defina muito bem as condições do

meio físico. Como exemplos, têm-se os trabalhos produzidos pela

metodologia PUCE (Austrália) e apresentados na figura Tá .
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32005-11
l-i-31

33B01-;?
I-B-31

35008-;!
l.t II

Província modelo

33 008 - 22
unidades

1-8-31

33 -

008
22 -

l -

8 -
3 -
l -

Siluriano
Oitava província do sifuriano
Modelo ou padrão com amplitude de relevo até 75 ri e 2
drenagem para l,6km.

Plana
Variações na superfície > 10°
Solos argilosos
Vegetação rasteira (Grassland)

Figura n . Mapa da região de Thurgóo (in Grant, 1978) com

representação por código numérico - New South Wales

Austrália, exemplo de representação alfa numérica.
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5- Representação por Bandas

Permite representar todos os tipos de informações e foi

proposto por Zebera (1947), sendo o artifício básico é a

representação básica das grandes descontinuidades do perfil

associadas aos seus atributos como apresentado na figura 1.2 .

DISPOSIÇÃO DAS
CAMADAS

B

CÓDIGO

B

Figura 12 . Esquema de representação tridimensional por Bandas
(Zebera, 1947).

Este sistema pez-mite ser associado a todos os outros

aumentos às possibilidades de representação.

Na figura 13 pode-se observar um exemplo da conbinação de

bandas com isolinhas na região de Mons (Debaille e Ghiste, 1969).

Nas figuras 14 e 15 observa-se a representação em Bandas

utilizado por Dearman e Strachan Anne (1978) para a região de

Tyne e Wear (Inglaterra).
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Espessuras

I - < 3 m

III - 3 e 5 m

V - 5 e 10 m

X - 10 e 15 m

XV - 15 e 20 m

XX - > 20 m

Superposição

_c.

JB.

_c_

A

Isópacas

1a camada (A)

2a camada (B)

3a camada (C)

- Giz de Trivières
f^| - Areias de Landénien
I^j- Giz de Spiennes
!==\ - Giz de Nouvelles

et dóboerg

Figura 13 - Mapa geotécnico (Região de Mons) - Escala 1:10.000
Exemplo de documento que combina o uso de bandas com isolinhas.
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chave para o entendimento do mapa da Figura 14.
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6. MAPEAMENTO GEOTÉCNICO: ELABORAÇÃO

6.1. REFLEXÕES PARA ELABORAÇÃO

O mapeamento geotécnico constituiu-se no processo que busca

avaliar e retratar as características dos componentes do meio

físico, assim como os possíveis comportamentos frente aos

diferentes tipos de ocupação. Segundo Souza (1992), este é o meio

mais apropriado para o exercício das geociências, enquanto área

de aplicação, pois a sua elaboração passa pelo conhecimento dos

fenómenos e processos da natureza que alteram as condições

(dinâmicas) do meio físico.

O mapeamento geotécnico contempla o meio físico como um

todo, com objetivo de avaliar suas limitações e seus potenciais.

Por estes motivos, o mapeamento geotécnico caracteriza-se como um

campo de interface de diversas áreas de conhecimento e as

informações geotécnicas.

Os resultados obtidos através do mapeamento geotécnico

depende da metodologia adotada para o desenvolvimento do

trabalho. É importante lembrar que uma metodologia é um conjunto

de conceitos, postulados técnicos, métodos, classificações,

recursoslecnológicos de investigação e computacionais utilizados

para desenvolver um estudo e que deve estar relacionado, as

condições sócio económicas vigentes, as características dos

técnicos da região ou país e à densidade de informações

existentes.

106



Como o objeto de estudo é o meio físico e suas relações, ao

optar por um processo metodológico é fundamental considerá-lo

como uma metodologia científica de investigação. Segundo Vargas

(1985), a mais adequada para o estudo da natureza deve envolver

uma combinação dos 3 métodos científicos, ou seja: o dedutivo

indutivo e o experimental. Atendendo a estes pressupostos. Pe jon

(1992), considera que o mapeamento geotécnico deve ser um

processo científico de investigação da natureza, que permite a

obtenção de um produto tecnológico a ser utilizado, por exemplo,

para o planejamento da ocupação de uma região. Assim, as

investigações tecnológicas passam a estar fundamentadas

cientificamente, o que propicia uma melhor compreensão dos

fenómenos naturais.

Numa primeira fase, deve ocorrer a esquematização do

problema a ser investigado/ a definição de uma hipótese de

trabalho ou uma conjectura, por simples que seja. No caso dos

mapeamentos geotécnicos, consiste na definição dos atributos do

meio físico que devem ser analisados, devido a sua importância,

em função da interrelação com outros atributos e da finalidade do

estudo.

A segunda fase deve ser indutiva e criativa, elaborando-se a

teoria por meio das hipóteses indutivas. É a fase onde o

raciocínio analógico ganha importância, levando a um processo

classificatório (sem que haja dedução). No processo âe

mapeamento, tem-se a divisão da área em diversas unidades em

função de propriedades e relações dos atributos previamente

escolhidos. Estas unidades, por hipótese, representam zonas

homogéneas quanto às características dos componentes do meio
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físico analisados. Este pode ser considerado como o princípio

básico do zoneamento geotécnico geral, amplamente utilizado em

vários países do mundo.

Finalmente, a terceira etapa utiliza os métodos

experimentais, onde as hipóteses ou conjecturas devem ser

comprovadas. Desta forma, em um processo de mapeamento

geotécnico, as zonas que foram delimitadas inicialmente,

acreditando-se apresentarem propriedades semelhantes, devem agora

ser comprovadas por meio de ensaios envolvendo, quando

necessário, os métodos estatísticos.

Qualquer que seja o procedimento metodológico adotado, é

fundamental que atenda as seguintes condições:

Os componentes do meio físico devem ser levantados,

analisados, registrados e classificados tendo como objetivo a

finalidade do trabalho, seja ele preventivo ou não, específico ou

geral.

É fundamental que, ao optar por uma escala, o resultado

cartografado possibilite o uso para fins compatíveis, como de

viabilidade, projeto, construção, manejo, monitoramento,

p lanej amento, etc.

Apesar do levantamento das informações até a aplicação de

classificações caracterizarem-se como análise, os técnicos

necessitam de conhecimento de síntese na fase final e que

compreendem uma visão de conjunto e relações bastante aprimoradas

sobre os componentes do meio físico e seus comportamentos frente

aos tipos de ocupação. Assim, esta última condição permitirá uma

solução mais adequada dos possíveis problemas, considerando a
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interação do meio físico com o meio sócio económico, problemas

gerados e potenciais para prevenção, mitigação e até

reorganização estrutural.

6.1.2 - PERSPECTIVAS FUTURAS

O desenvolvimento do mapeamento geotécnico no Brasil, nos
próximos anos, deverá estar voltado para os seguintes
aspectos:

- o aperfeiçoamento de metodologias mais eficientes para as
diferentes regiões do país,

o processo de amostragens, ensaios, extrapolações,
interpolações e correlações entre atributos específicos e
índices,

no uso das técnicas geofísicas para obtenção de
informações em superfície,

- mecanismos de representação cartográfica tri-dimensional,

- produção de bancos de dados comuns e/ou automatizados,

- definição do nível de detalhe adequado dos atributos para
as diferentes escalas e que atenda os interesses dos
usuários,

- estudos sobre a utilização dos perfis de alteração e das
propriedades físico-químicas básicas.

Em muitos países, o mapeamento geotécnico se desenvolve no
sentido do detalhamento de trabalhos regionais e na
elaboração âe cartas de riscos. Em outros, como a Holanda e

na Inglaterra, por exemplo, está ocorrendo o inverso, isto
é, uma tendência de produzir documentos em escalas menores
(1:50000 ou 1:100.000) a fim de avaliar os problemas
ambientais e as condições de planejamento.
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6.2 - CONDIÇÕES BÁSICAS PARA ELABORAÇãO DO MAPEAMENTO
GEOTÉCNICO

INTRODUÇÃO

O desenvolvimento e aplicação dos procedimentos de análise
do meio físico visando o mapeamento geotécnico, pode ser
executada por diversas metodologias e sistemáticas, mas
sempre para atender duas situações básicas:

- quando há existência de problemas (curativo);
- prevenção e gerenciamento.

Na figural6,observa-se que para atender cada uma destas
situações pode se seguir diferentes grupos de procedimentos
(metodologias e sistemáticas) para elaboração do mapeamento
geotécnico. Qualquer que seja o adotado, alguns
pontos devem ser obrigatoriamente definidos anteriormente y
tais como: finalidade, escala, informações (atributos) a
serem levantadas, níveis e densidade das informações, onde
obter?, como obter?, e processos de Análises?
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Reor9anizacâo

Recuperação

HAPEft?£NTO

GEDTÉCNICO

rl.ProbÏ[eaa ocorrendo

(vetor especifico)

r 1.1 Resolver situação atual (apões noaentSneasl

L-1.S Resolver situação atual e prevenir vetar especifico
(apões nonentSneas + gere-ciaaento)

2.Prevencao +

Serene iaaento

2.1 Vetar Específico

- 2.E Geral

i-Baseado no levantaaento dos atributos específicos co»
base na densidade infomapoes para a escala prevista

•Sequencial-Seletivo

- Baseado no levantaaento dos atributos côa base na

densidade de inforaacoes para a escala prevista

L- Sequencial

rBásica de obtenção dos atributos

Modificada

Planejanento
Regional

Planejaaento

•
Proteçao ftatúental

Orientação

Otinização de custos

Hanejo

Gestão ftcbiental

Desenvolvinento Equilibrado

FiaEA16 - Condip3es para elaborapSo do •apeaaento geotécnico e principais finalidades básicas.
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01.- PARA PROBLEMAS EXISTENTES (Vetar Específico)

Neste caso, já estão ocorrendo na área os problemas e assim os

procedimentos são decorrentes dos seus tipo de problema e do
inventário dos locais com feições surgidas devido a tais ocorrências
dos fenómenos. Os trabalhos relacionados a esta situação podem ser
direcionados para:

1.1 Resolver a situação atual -

Normalmente são realizados para áreas escolhidas e os atributos
mapeados são aqueles que influenciam diretamente no problema em
questão e propõe soluções para recuperação dos locais afetados.

1.2 Resolver a situação atual e prevenir problemas futuros
relativos ao vetar específico -

Difere da situação anterior em função do grupo de atributos
considerados ser mais abrangentes e por propor regras que reorientam
a ocupação da área, com o objetivo de evitar o surgimento de
problemas em novos locais. Este caminho permite o gerenciamento da
região em termos do vetor estudado.
Tanto para as finalidades 1.1 como para 1.2, normalmente os
trabalhos são realizados em tempo relativamente curto e com
pequenas taxas de amostragem e ensaios laboratoriais.

2.- PARA A PREVENÇÃO E GERENCIAMENTO

A elaboração do mapeamento geotécnico para esta condição atinge
melhor seus objetivos quando se considera um grupo abrangente de
atributos que retratem as características e variações do meio
físico de acordo com o detalhe exigido pela escala e componentes em
análise.

Podem ser realizados trabalhos para vetares específicos (erosão,
estradas) e gerais, por diferentes metodologias.

2.1 VETOR ESPECÍFICO

O desenvolvimento de trabalhos de mapeamento geotécnico para
vetares específicos exige uma seleção prévia dos atributos e dos
níveis que condicionam o comportamento do meio físico frente ao
vetor considerado.Os trabalhos podem ser desenvolvidos por dois
caminhos, ou seja:
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1000 500

FIGURA 17 - Relação entre a escala do mapeamento geotécnico
e a investigação adequada (Karacsonyi e Remenvi
1970) . ~ ' " -—-—.(-.,
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2.1.1 - Baseados no levantamento dos atributos específicos a partir
da densidade de informações para a escala prevista.
Neste caminho, o trabalho deve basear-se no levantamento das
informações considerando as densidades de informações para cada
divisão da região. A melhor divisão é a baseada na variação
litológica e na declividade. A densidade de informação a ser
adotada pode ser obtida de trabalhos similares já realizados ou de
propostas metodológicas conforme Matula e Pasek (1984) (Tabela 2-123) e
Karacsonyi e Remenyi (1970) (Figurai; ) . É fundamental conhecer e
avaliar os critérios que regem as interpolações, tais como os
apresentados por Zuquette (1987).

TIPO DE TRABALHO

Sinõtico
(Geral)

Fundamental
(Básico)

Detalhado

ESCALA

1:500.000 a 1:100.000
(1:75.000)

1:50.000
1:25.000

1:25.000
1:10.000
1:5.000
1:2.000
1:1.000

PONTOS OBSERVADOS POR KM2

01

03 - 05

05 - 10

10 - 15

15 - 25
25 - 40

40 ou mais

TABELA 2SSL - Relação entre o número de pontos observados e a
escala domapeamento geotécnico. Ex-Tchecoslová-
guia. (Matula e Pasek, 1984) .
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Neste caso, não se visa a elaboração de um conjunto de documentos
gráficos, mas somente uma carta de zoneamento para o vetor
específico e deve estar voltada para escalas entre 1:50.000 e
1:10.000, quando existir um trabalho geral em escala de menor
detalhe (1:100.000-1:250.000), que permite identificar regiões
(áreas, zonas) com problemas relativos a um vetar específico.
Como exemplo pode-se citar o trabalho desenvolvido por Matula
(1969) .

2.1.2 SEQUENCIAL - SELETIVO

A elaboração de mapeamento específico seguindo tal processo fica
condicionada a um estudo que define uma sequência de atributos
considerando as covariâncias e a sua importância para definir as
zonas com a menor heterogeneidade possível. É recomendado para
escalas regionais e de detalhes onde não há trabalhos em escalas
menores. O melhor recurso para definir a sequência é a
elaboração de árvores lógicas com as possíveis variações dos
atributos e de níveis de valores. Como exemplo, pode-se citar o
trabalho de HASAN e WEST (1982).

2.2 GERAL - MULTIFINALIDADE

Este caminho é mais adequado a produção de trabalhos que considerem
um grupo completo de atributos e que permitam entender as regiões
da forma mais global possível em termos de propor as melhores formas
de manejes para a sua ocupação, de prevenção de riscos, de avaliar
impactos ambientais e outros problemas. Os trabalhos gerais podem ser
desenvolvidos via dois caminhos:

a - BASEADOS NO LEVANTAMENTO DOS ATRIBUTOS COM BASE NA
DENSIDADE DE INFORMAÇÃO PARA A ESCALA PREVISTA

É o mais adequado para regiões onde há grande quantidade de
informações pontuais, obtidas por investigações isoladas, o que
possibilita o direcionamento âe estudos nas áreas com deficiência de
dados. Como exemplo, podem ser citados os trabalhos de Pe j on
(1992) e Zuquette (1987).

b - SEQUENCIAL

È o procedimento que deve ser adotado para regiões com baixa
densidade de informações ou com dados em quantidades mínimas. Estas
situações são típicas do Brasil, que possue mais do que 85% do
território (urbano ou não) sem estudos básicos.
Tal meio exige que a obtenção dos atributos seja sequencial para
determinadas "zonas" do terreno, considerando a seguinte ordenação

dos componentes do meio físico (geológico):
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Geomorfelogia

Substrato rochoso

Materiais inconsolidados

Águas superficiais

Águas subterrâneas

O processo sequencial pode ser desenvolvido segundo dois
conjuntos de mecanismos:

l^ - SEQUENCIAL BÁSICA

Deve ser sequencial não só em termos dos componentes do meio
físico, como também dos atributos que são pertinentes a cada
componente. A base para o desenvolvimento deste processo é a
definição da feição geomorfolõgica denominada de
"landform" associada as variação em profundidade, como
exemplo tem se os trabalhos realizados através da
metodologia P.U.C.E, África do Sul e por Zuquette (1991).

2^ - AVALIAÇÃO DOS TERRENOS

O processo tem como base a obtenção sequencial das
informações como o anterior, adotando uma das
classificações de terreno, nas associando outras
informações sobre os componentes do meio físico para cada
unidade de terreno.
A combinação de uma classificação de terreno e o perfil de
alteração pode ser executada de maneira diferente para cada
grupo profissional e região.

Independentemente do caminho seguido na Figura , podem ser
produzidos dois tipos de mapeamentos geotécnicos quanto aos
atributos, formas de obtenção definindo e delimitação das
unidades:

^) MAPEAMENTO CONVENCIONAL

A base deste é o mapa geológico mo qual se busca associar
algumas características dos materiais que constituem as
formações geológicas. As unidades são definidas com base em
critérios estratigráficos e normalmente não refletem
unidade geotécnica e não são utilizados sistemas de
classificações para os atributos. Estes mapeamentos podem
levar em conta os diferentes componentes do meio físico
através de diferentes documentos, mas sem considerar
atributos mais específicos, (Figurais ).
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2.- MAPEAMENTO NÃO CONVENCIONAL - MAIS ADEQUADO

Busca busca definir as unidades geotécnicas baseadas em
atributos geotécnicos e não estratigráficos ou
cronosequênciais. Este tipo de trabalho pretende fornecer
informações mais diretas ao usuário, através de grupos de
documentos que apresentam formatos, sistemas de
classificações e interpretações consideradas em função da
complexidade da região e da escala. Pode ser utilizado para
finalidades gerais ou específicas. Neste tipo de trabalho,
as características geotécnicas de cada unidade e subunidade
devem acompanhar os documentos gráficos (Figura 19 ).

FIGURA 1^ - Bloco Diagrama representando as Unidades
Geológica-Geotécnicas (U.G.G.), que são definidas e
delimitadas a partir das unidades dos documentos básicos que
refletem os componentes do meio físico geológico. Cada
U.G.G. (I, II, ..., XI) representa um conjunto de
Informações sobre: Declividade, substrato rochoso, águas
subterrâneas e superficiais, materiais inconsolidados e
processos geológicos.
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6.3. PROPOSTA PARA ELABORAÇÃO DO MAPEAMENTO GEOTÈCNICO

Esta proposta visa a elaboraração de mapeamento geotécnico preventivo
e em regiões que não possuem informações básicas e que exigirão a
produção (obtenção) de dados, desde os fundamentais até os
específicos. Baseia-se numa série de documentos gráficos sobre o meio
físico e que associados a outros documentos relativos aos outros
componentes do meio ambiente permitem uma avaliação da viabilidade de
ocupação e consequentemente a priorização e hierarquização das áreas
quanto às adequabilidades.
Segundo Zuquette e Gandolfi(1992), uma metodologia de mapeamento
geotécnico, para ser eficiente, deve buscar atender os seguintes

pressupostos básicos:

os atributos considerados, seus níveis de heterogeneidade
aceitáveis e sua classificação variam em função da escala,
- necessidade de ordenação da obtenção dos atributos quantitativos e
qualitativos,
- necessidade de homogeneização das informações para que não ocorram
excessos ou deficiências localizadas,

- definição de como, quanto e onde realizar as amostragens,
- existência de um documento básico (mapa topográfico adequado) para
que mapeamentos específicos sejam elaborados em sequência, assim como
estudos técnicos sejam executados em locais determinados, em termos
de geologia de engenharia, pedologia, águas, geomorfelogia, biologia,
geografia, etc.,
- definição das atividades que deverão ser desenvolvidas em cada uma
das três fases do mapeamento geotécnico (preliminar, de escritório e
campo, de campo e conclusiva) ,
- estabelecimento do nível de generalização das informações que será
o mais adequado,
- realização a um custo final que possa ser considerado baixo,
- orientação dos trabalhos envolvidos nas diferentes fases,
considerados para cada escala JL

estabelecimento das possibilidades de uso para cada faixa de
escalas.

Na Tabelais observa-se o esquema básico do conjunto de documentos
que devem ser produzidos e combinados a fim de que sejam preparadas
as informações de interesse aos usuários.

A proposta metodológica busca atender a segunda condição do item
e principalmente definir e delimitar, para condições gerais e
específicas, as unidades geológico-geotécnicas (E.G.G - Figurais ,
conforme proposto por King (1978) , Brink et alii (1982) e Zuquette
(1991), pela associação das unidades do substrato rochoso, dos
materiais inconsolidados, das geomorfológicas (relevo) e das águas
(superficiais e subterrâneas), sendo representadas por códigos ou
tabelas. A definição e delimitação das unidades geológico-geotécnicas
podem ser obtidas por diversos procedimentos e grupos de atributos.
Na Figura 20 o fluxograma orienta a elaboração dos documentos que
constam da Tabela 13 , assim como as sequências e suas interrelações.
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6.4 - ATRIBUTOS DO MEIO FÍSICO

6.4.1. BÁSICOS

Dentre os componentes do meio ambiente, o meio físico é a base onde
serão desenvolvidas todas as atividades antrõpicas e eventos
perigosos. Trata-se da parcela ao meio ambiente constituída pêlos
materiais rochosos e inconsolidados, as águas e o relevo que estão
combinados e arranjados de diversas maneiras em espaços
tridimensionais. As diversidades, em termos de combinação e arranjo,
são originadas pela ação de dois grupos de processos naturais:

PRIMÁRIOS - São os responsáveis pela origem dos materiais rochosos
e feições estruturais geológicas (falhas, fraturas, foliações,
dobras, etc.).

SECUNDÁRIOS - Tem seu início imediatamente após cessarem os
primários e são os responsáveis pelo comportamento dinâmico do meio
físico e pela origem do perfil de alteração, erosões e deposições,
comportamento das águas e as características do relevo. Estes
processos são muito intensos e o produto final (arranjo
tridimensional) é resultado da interação de diversos aspectos, tais
como:
- materiais rochosos e suas susceptibilidades ao intemperismo

químico e físico,
- condições climáticas (pluviosidade, temperatura, ventos, etc) e
- níveis de encaixe dos sistemas de drenagens.

O meio físico, portanto é consitituído pela repetição de arranjos
tridimensionais com diferentes níveis de heterogeneidade em uma
região e sempre associados a uma unidade típica de relevo.
Desta forma, o mapeamento geotécnico do meio físico deve ter como
objetivo identificar, caracterizar e classificar qualitativa e
quantitativamente as feições de cada arranjo, assim como a sua
distribuição na região, sempre respeitando as limitações da escala.
O meio físico, no Brasil, apresenta características particulares que
são resultantes das condições climáticas, dos materiais rochosos e
do tempo de atuação dos processos secundários. Assim, é possível
encontrar variações significativas, tais como:
- perfis de alteração ou dos materiais inconsolidados, com
espessuras que variam de l a 50 m

materiais inconsolidados (residuais ou retrabalhados) porosos
(índices de vazios maiores que l)

o equilíbrio atual pode ser modificado rapidamente por ações
antrõpicas produzindo eventos como os escorregamentos, as erosões,

- minerais argilosos do tipo caulinita e gibsita podem ser
encontrados na porção superficial dos materiais inconsolidados de
regiões extensas e

- são encontradas áreas íngremes associadas as planas.

Na Tabela 1:4: encontra-se um grupo de atributos que devem ser objeto

de estudos para o planejamento regional e urbano, aproveitamento de
recursos naturais, etc.
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COMPONENTES

ÁGUAS

Geomorfelogia

Geologia

TIPO/ASPECTO

Superficiais

Subterrâneas

Morfometria

Morfologia

Substrato
Rochoso

GRUPOS DE: ATRIBUTOS
ATRIBUTOS:

•
•

:l*escoamento superficial
:2*infiltração (infiltração
: potencial)
:3*áreas acúmulo de águas
: (drenabilidade)
:4*características físico-

: químicas
:5.densidades canais
:6.bacias hidrográficas de
: 3a. ordem(STRÁHLER) de
: acordo c/tabela 19
:7.tempo de concentração
•
•

:8.interferência de lentes

: salgadas
:. : livres
:9*aquíferos :
: : confinados
:10*áreas de recarga
:ll*profundidade/espessura
:12.poços
:13*senilidade
:14*características físico-
: químicas
•

:15*altitudes(amplitudes)
:16*declividade e sentido
•
•

Unidades :17*landforms
básicas : Ex.Encostas, Bacia de

: inundação, etc.
•
•

:18*Formas de encostas

:19*Comprimento das encostas
: ou dos landfonns

•

Materiais :20*Tipo rochoso ou grupo
: litolõgico
:21*litologia
:22*Mineralogia
:2 3 *Densidade
:24*Resistência mecânica
:25*Permeabilidade
:26*Estruturas(descontinui-

dades e atitudes)
:27*Distribuição (em área e
: profundidade)
:28*Profundidade
:29*Grau de intemperismo
:30*Alterabilidade
: (resistência)
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continuação -

Materiais

Inconsolidados

Feições do

Tecnõgeno

:31*Potencial para material
: de construção

Evidências:32*Erosão (ocorrência de
de pró- : feições)
cessas :33*Deposição (assoreamento-

: indícios)
:34*Sismicidade
:35*Subsidência (áreas de
: calcáreos, etc.)
:36*Movimento de massa escor-

: regamentos, creep, etc.)

•

Gerais :37.Textura e equivalente
: areia
:38*0rigem
:39.Fator de retardamento,

: dispersividade, etc.

:40*Distribuição (em área)
:41.Permeabilidade
:42*Índice de vazios

Gerais :43*Mineralogia
:44*Erodibilidade
:45*Fertilidade
:46*Potencial de salinidade
•

Específico:47*Expansibilidade
: 48.Colapsividade(potencial)
:49*Variação em profundidade
: (perfil de alteração ou
: dos mats.inconsolidados)
:50*Características químicas
: (pH, SÜ3, S)
:51*Capacidade campo e ponto
: murchamento
:52*C.T.C.(Capacidade de
: troca Catiônica)
:53*Processo de intemperismo
: e pedolôgicos
:54* pH (H20 e Kcl) (^pH)
:55*Resistência mecânica/
: suporte ( Q^Q
:56*Massas especificas dos
: adeidos e aparente seca,
: umidade ótima
:57*Potencial para aterros
•

:58.Áreas de aterro e entu-
: lhos
:59.Áreas utilizadas para
: exploração materiais p/
: construção civil
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continuação -

Biológicos

Climáticos

Sôcio-

económicos

Cadeira ali-

mentar
Habitat

Animais

Vegetação

Sociais
Educacionais
Económicos

Terrestres

Tipo

60.Áreas de empréstimos

61.Antigos depósitos de
rejeitos e resíduos

.Interdependência entre vá-
rios organismos

.Salinidade, temperatura, -
profundidade

.Tipo, B.O.D, C.O.D.

.Sedimentos

.Tipos

.Inventário

.Anomalias

•Distribuição e tendências
.Valor económico ou preser-

vacionista

62*Pluviosidade
63*Temperatura
64.Unidade relativa
65.Ventos

66-Insolação
67*Evapotranspiração
68*Intensidades pluviomé-

tricas

69.População, saúde, escolas

.Necessidade da população
7 O.Uso do solo, indústrias e
tipos de rejeitos, postos
de gasolina, dutos.

* ATRIBUTOS QUE DEVEM SER PRIORIZADOS NOS ESTUDO DOS MAPEAMENTOS
GEOTÉCNICOS.

TABELA 14 -Informações do meio ambiente fundamentais
planejamento (modificada de Zuquette, 1991) .

para
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6.4.2 - FORMAS DE OBTENÇÃO

Os atributos considerados na Tabela 14 , podem ser obtidos por
/diferentes métodos e procedimentos, conforme apresentados na
Tabela 15 . Estes métodos e procedimentos são válidos para situações
individuais (pontuais). Todavia, no caso do mapeamento geotécnico
devem ser realizados sobre amostras e/ou em locais que representem
um determinado espaço tridimensional, material e relações.
A escolha do local para obtenção do atributo ou para amostragem deve
estar condicionado as limitações da extrapolação e da interpolação.

:ESCOAMENTO
:SUPERFICIAL

Â :
G :
U :INFILTRAÇÃO
A :(Infiltração

: potencial)

S -.ÁREAS DE
U :ACÚMULOS DE
P :ÁGUA
E :
R :
F :CARACTERÍS-
I :CÃS FÍSICO-
C :QUÍMICAS
I :
A :DENSIDADE DE
L :CANAIS

:n.canais/km :
•
•

:DELIMITAÇÃO
:DE BACIAS
:HIDROGRÁFICAS
•
•

:TEMPO DE
:CONCENTRAÇÃO

•Estimativas com base nas caracte-
rísticas do meio físico
-Medidas diretas
-Modelos matemáticos

-Elaboração da
carta de po-
tencial de es-

coamento su-
perficial e
infiltração

-Estimativas com base nos atributos do meio
físico
-Medidas diretas
-Modelos matemáticos

•Fotos aéreas
•Fotos baixas (sobrevoo)
-Relação entre ocupação e declividades

-Normas: laboratório

: campo

-Fotos aéreas

-Fotos aéreas associadas a mapa topográfico

-Estimativa (existem diversos procedimentos, mas há
necessidade de escolher a mais adequada para a
bacia em estudo)

Á
G
u
A

: AVALIAÇÃO
: DE AQUÍFEROS

:ÁREAS DE
:RECARGAS

-Mapas: geológicos, estruturais, materiais inconso-
lidados
•Fotos aéreas

-Dados de poços existentes, fontes naturais

-Fotos aéreas

-Mapas (geológicos, estruturais, etc.)
•Campo
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continuação -
s :
U :PROFUNDIDADES
B :/ESPESSURAS
T :
E :
R :POÇOS
R :
Â :
N :SENILIDADE
E :
A :CARACTERÍSTI-

:CÃS FÍSICO-
:QUÍMICAS

-Geofísica

-Relações de campo
-Poços existentes

•Campo
-Registros públicos

-Norma: laboratório

-Normas: laboratório

: campo

; ALTITUDE
; (Amplitude)

:DECLIVIDADE
G :E SENTIDO
E :
o :
M
o
R
F
o
L
o
G
I
A

-Mapa topográfico
-Fotos aéreas

-Campo

Mapas topográfico
-Fotos aéreas

-Medidas de campo

; LANDFORM

; FORMAS DE
; ENCOSTA

-Fotos aéreas

-Fotos baixas

-Observações de campo

•Fotos aéreas
-Fotos baixas

-Observações de campo

-Mapa topográfico

:COMPRIMENTO
:DAS ENCOSTAS
:E DAS
:LANDFORMS

-Fotos aéreas
•Fotos baixas

-Observações de campo
-Mapa topográfico

; GRUPO ROCHOSO
; OU GRUPO
; LITOLÕGICO
»

; LITOLOGIA

•Observações de campo
•Laboratório

:MINERALOGIA

s
u
B
s
T
R
A :
T :
O :DENSIDADE

; RESISTÊNCIA
; MECÂNICA

-Observações de campo
-Laboratório

-Campo
-Laboratório

-Laboratório

-Normas âa CESP ou A.B.N.T.

-Esclerômetro de Smicht
-Carga Pontual
-Velocidade sônica
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continuação

R
o
c
H
o
s
o

PERMEABI-
LIDADE

ESTRUTURAS

(Descontinui-

dades)

DISTRIBUIÇÃO

PROFUNDIDADE

GRAU DE IN-
TEMPERISMO

ALTERABILI-
DADE

POTENCIAL
PARA
MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

-Trabalhos prévios
-Estimativa
-Observações de campo
-Laboratório

-Campo

•Fotointerpretação
•Laboratório

:-Determinação de JV
: (Contador volumétrico de
: juntas)
:-Persistência das feições

-Fotos aéreas

•Campo

•Geofísica

-Relações de campo

-Campo - proposta IAEG (1980)
-Laboratório - Análises microscõpicas

-Normas - CESP ou A.S.T.M.

•Critérios que serão utilizados:

Propostas da Tabela 27

E
v
I
D
Ê
N
c
I
A
s

D
E

p
R
o
c
E
s
s
o
s

G
E
o
L
ó
G
I
c
o
s

E
R
o
s
Ã
o

•Fotos aéreas
(período diferentes)

•Evidências de
campo
-Analogia

-Elaboração de carta com
base na erodibilidade e no
escoamento superficial

-ASSOREA
MENTO

-Avaliação com base nas características do
meio físico
-Analogias

•Observações de evidências

-SISMICI-

DADE

-SUBSI-

DÊNCIA

-MOVIMEN
TOS DE
MASSA

-Registros

-Avaliações
-Analogias
-Observações de evidências

-Geofísica (gravimetria, etc.)

•Fotos aéreas (períodos diferentes)
•Evidências de campo
•Análise das características do meio físico
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continuação

:ORIGEM
•
•

•
•

:TEXTURA

M :DISTRIBUIÇÃO
A :
T :
E :
R :PERMEABILI-
I :DADE (K)
A :
I :
S :ÍNDICES DE

:VAZIOS (CO)
•
•

:MINERALOGIA

:ERODIBILIDADE

:COLAPSIVI-
:DADE
•

:FERTILIDADE

:POTENCIAL DE
:SALINIDADE

I
N
c
o
N
s
o
L
I
D
A
D
o
s

;EXPANSIBILI-
;DADE

:VARIAÇÃO EM
:PROFUNDIDADE

:CARACTERÍSTI-
:CÃS QUÍMICAS
•
•

:C.T.C. (CAPA-
:CIDADE DE
:TROCA CATIO-
:NICA)

-Campo
•Laboratório

•Campo - Norma - ASTM
•Ensaio granulometria - Norma ABNT

-Fotos aéreas

-Mapas
•Obserações de campo

•Estimativa

•Ensaio de laboratório
-Ensaio de campo

-Laboratório eo=7t

-Laboratório - Grosseira - lupas
- Fina:- Absorção de azul de metileno

:- Difração de raio X
-Ensaio

-Observações de campo
•Estimativas

•Estimativas

•Ensaio de laboratório

•Conjunto de atributos (Normas Embrapa, 1979) e
Book Tropical Soil Manual (1984)

•Estimativa

-Resistivj-dade

•Estimativa:-Mineralogia
C.T.C. e absorção de azul de metileno

-Laboratório

•Sondagem Borro

•Tradagem (mecânica^manual, etc)
•Geofísica

-Observações de campo

-Normas Embrapa (1979)

-Ensaio químico (Norma Embrapa (1979)
-Absorção de azul âe metileno
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Continuação -
:CAPACIDADE DE:-Estimativa :Mineralogia
:CAMPO E PONTO: :Granulometria
:DE MURCHAMEN-:-Ensaio de laboratório
: TO :

PROCESSO DE: INTEMPERISMO
PEDOLÕGICOS

- Observações de campo
- Laboratório - lâmina

- Análises Químicas

pH
: pH HzO:

pH KC1:
ApH = (PH20 - pHKCl) Laboratório

- Normas Embrapa (1979)

RESISTÊNCIA MECÂNICA/
SUPORTE

-S.P.T.

-Penetrômetro "Borro"
-Estimativas

MASSA ESPECÍFICA DOS
SÓLIDOS E APARENTE SECA

-Normas
-ABNT OU A. S.T.M.

POTENCIAL PARA ATERROS E
RECOBRIMENTO DE ATERROS
SANITÁRIOS

-M.C.V. (Ensaio)
-Proctor Normal
-Kineralogia
-Expansividade

-Granulometria

: Critérios
na tabela

B
I
o
L
õ
G
I
c
o
s

c
L
I
M
Â
T
I
c
o
s

SALINIDADE

TEMPERATURA

PROFUNDIDADE

B.O.D.

C.O.D.

OUTROS

PLUVIOSIDADE

TEMPERATURA

UNIDADE
RELATIVA

VENTOS

INSOLAÇÃO

INTENSIDADES

-Medida direta em

-Medidas "in situ"

-Medidas diretas

-Ensaio químico -

-Ensaio químico -

campo

l

método

método

-Observação de campo

EM PÔS
TO

CLI
MÁ
TI
co

-Relação entre as medidas de pluviosidade e
;PLUVIOMÈTRICAS duração das chuvas
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Continuação -
:EVAPO TRANSPI
:RAÇÃO

-Métodos de PEMMAN (Evapotranspiração Potencial)
-Medidas diretas: Lisimetros

: Sonda de neutrons

CULTURAIS -SOCIAIS
-EDUCACIONAIS
-ECONÓMICAS

•Campo
•Sobrevoo

-Registros públicos

TECNÕGENO -ÁREAS •Campo
•Sobrevoo

-Fotos aéreas
-Registros públicos

TABELA 15 - Formas e Métodos mais adequados para obtenção dos
atributos.
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6.4.3 - RELAÇÕES ENTRE OS ATRIBUTOS

Os atributos a serem mapeados e as respectivas classificações
dependem da finalidade do trabalho a ser realizado e a escolha
adequada influenciará diretamente na eficiência, na qualidade e na
possibilidade dos usuários utilizarem as informações. Zuquette(1987)
afirma que um problema básico no desenvolvimento de mapeamentos
geotécnicos consiste em definir, identificar e isolar os atributos
que devem ser utilizados para caracterizar as unidades homogéneas de
maneira a atender as finalidades do trabalho.
Assim, dos atributos considerados fundamentais (Tabela 14) para o
planejamento foram selecionados aqueles que estão relacionados ao
meio físico, portanto dentro do escopo do processo de mapeamento
geotécnico.
Quando da existência de um grupo de atributos, são necessárias
algumas análises para estabelecer os aspectos ou relações que
auxiliam no ordenamento, na orientação e na obtenção, tais como:

- interrelacionamento,

- possíveis covariações,

- sequência mais adequada para obtenção

- importância na definição dos espaços tridimensionais.

Dentre os métodos existentes para análises de grupos de elementos,
optou-se pela matriz bidimensional (elemento X elemento) que permite
o cruzamento entre todos os atributos (Tabelais).
Uma análise inicial foi desenvolvida por Pe j on (1992) para um grupo
menor de atributos, também relacionados no conjunto da Tabela 14.
Na análise atual, considerou-se 59 atributos, ou seja, 10 a mais do
que a análise de Pe jon (1992) e os resultados obtidos foram
semelhantes. Os atributos grupo litolôgico, litologia, textura e
origem dos materiais inconsolidados,"landform", fator de
retardamento, infiltração, escoamento superficial, estruturas,
variação em profundidade e densidade de canais apresentam alta
relação com os outros. Isto significa que a obtenção destes deve ser
priorizada para facilitar a obtenção dos outros.
Tabelas semelhantes e outros recursos que permitem estas análises
devem ser consultados, antes de avaliar, principalmente, a sequência

das etapas do trabalho.
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6.4.4 - ATRIBUTOS CONSIDERADOS NA ELABORAÇÃO DAS CARTAS FUNDAMENTAIS
INTERPRETATIVAS ESPECÍFICAS

Os documentos fundamentais interpretativos e analíticos básicos são
elaborados a partir de um grupo de atributos, analisados por
mecanismos que definem e auxiliam na delimitação das unidades
homogéneas.

A seguir apresenta-se os atributos que devem ser considerados para
cada carta e que estão associados a um número que indica a sua
importância para o documento. Na Tabela 17, estão representadas as
cartas e os respectivos atributos sem considerar a prioridade.

* l, 2 e 3 - Ordem de prioridade do atributo para o documento
gráfico

CARTA DE VULNERABILIDADE DAS ÁGUAS

ÁGUAS

GEOMORFOLOGIA

SUBSTRATO
ROCHOSO

* l -escoamento superficial

l -infiltração
l -bacia hidrográfica
2 -lente salgada

l -aquifero
l -área de recarga
l -profundidade
2 -poços (existentes)
2 -senilidade
l -características físico-químicas

l -declividade

l -litologia
l -mineralogia

l,2 -estruturas
l -permeabilidade
l -distribuição
l -profundidade
2 -subsidencia

MATERIAIS
INCONSOLIDADOS

l
l
l
l
l
l
l
l
l

-textura
-fator de retardamento
-permeabilidade
-distribuição em área
-variação em profundidade
-mineralogia
-C.T.C. / C.T.A.

ApH
-químicos
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TECNÕGENO l -antigo depósitos de resíduos e rejeitos

CLIMÁTICOS 2 -pluviosidade
l -intensidades pluvimétricas

SÕCIO-ECONÔMICOS l -uso do solo

CARTA PARA ESTOCAGEM SUBTERRÂNEA

GEOMORFOLOGIA l -declividade
2 -landfonn

SUBSTRATO
ROCHOSO

l -litologia e distribuição
l -estruturas e descontinuidades(RQD)(J.V)
2 -mineralogia

l -grau de intemperismo
l -alterabilidade
2 -profundiade
2 -permeabilidade
2 -subsidência
l -coeficiente de retardamento

MATERIAIS
INCONSOLIDADOS

2 -variação em profundidade
l -movimentos de massa
l -erodibilidade

ÁGUAS

l -infiltração
l -drenabilidade
l -aquiferos

l -áreas de recarga
l -características físico-químicas
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CARTA DO POTENCIAL PARA OCORRÊNCIA DE MOVIMENTOS DE MASSA

GEOMORFOLOGIA

SUBSTRATO
ROCHOSA

MATERIAIS
INCONSOLIDADOS

l -landform

l -declividade
l -forma da encosta
2 -extensão da encosta

l -locais com evidências de movimentos de
massa

l -litologia
l -estruturas,descontinuidades

(fraturas,falhas, juntas, acamamento,

dobras, foliações, etc...)
l -atitudes das camadas e estruturas
l -grau de intemperismo
2 -mineralogia (expansivos, micaceos)

1,2 -alternância de litologias
1,2 -resistência mecânica

l -origem
l -textura
2 -distribuição
l -permeabilidade
l -mineralogia

l -expansibilidade
l -variações em profundidade

TECNÕGENO

CLIMÁTICOS

l -áreas de aterros e de entulhos
2 -antigos depósitos de rejeitos e

resíduos

l -pluviosidade
l -intensidade pluviométrica
2 -insolação

2 -evapotranspiração
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CARTA DE POTENCIAL PARA OCUPAÇÃO AGRÍCOLA

SUBSTRATO
ROCHOSO

MATERIAIS
INCONSOLIDADOS

ÁGUA

RELEVO

l -profundidade

1-textura (variação no perfil
1-estruturas
1-consistência

1-níveis de umidade
1-saturação em bases
1-C.T.C. e C.T.A.

1-nutrientes

l- A pH
1-pedregosidade
1-pH

1-porcentagem de matéria orgânica
1-salinidade + sódio trocável
1-capacidade de campo e ponto de murchamento

1-condições de drenabilidade
1-profundidade do N.A. (sazonabilidaâe)

1-declividade

CARTA DE POTENCIAL MINERAL E DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL

MINERAL CONSTRUÇÃO

Substrato Rochoso 1-Mineralogia
1-Tipo litológico
1-Profundidade
1-Associações minerais
l-"modelo" de jazimento

1-Mineralogia

1-Tipo litolôgico
1-Descontinuidade
1-Profundidade
2-Densidade

1-Absorção de água
1-Desintegração por
l sulfato
2-Polimento

2-Resistência

Materiais
solidados

incon- 1-Textura
1-Mineralogia
1-Forma de ocorrência

(génese)
1-Características químicas

1-Textura
1-Mineralogia
1-Equivalente areia
2-Presença de laterita
2-Características

químicas

Água 1-Profundidade do N.A,
2-Drenabilidade

1-Profundidade do N.A.
2-Drenabilidade

Geomorfologia 2-Declividade 2-Declividade
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CARTA PARA FUNDAÇÕES

SUBSTRATO ROCHOSO

2-Tipo litológico
2-Inclinação do topo rochoso
1-Profundidade
1-Descontinuidade

1-Minerais expansivos (expansividade)
1-Resistência / suporte

MATERIAIS
INCONSOLIDADOS

1-Textura (variação com a profundidade)
1-Variação no perfil de alteração
1-Presença de matações

1-Indíce de vazios (colapsividade, recalque)
1-Presença de camada orgânica
1-Expansividade
l-Resistência/suporte de acordo com a variação

no perfil de alteração
1-Camadas compressíveis
2-Corrosividade

ÁGUA 1-Profundidade do N.A.
1-Corrosividade

(Sazonabilidade)

RELEVO 2-Declividade

TECNÕGENO 2-Áreas de aterro e de entulhos
1-Antigos depósitos de rejeitos e resíduos
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CARTA PARA ESCAVABILIDADE

SUBSTRATO
ROCHOSO

1-Tipo litológico
1-Grau de alteração
1-Descontinuidade
1-Profundidade

MATERIAIS
INCONSOLIDADOS

2-Textura (variação no perfil)
1-Presença de níveis com matações
1-Presença de camadas orgânicas
1-Camadas laterizadas

2-Presença de minerais expansivos
(vertissolos)

2-Grau de compactação

ÁGUAS 1-Profundidade do N.A. (Sazonalidade)
2-Drenabil idade

RELEVO 2-Declividade

TECNÕGENO 1-Âreas de aterro e de entulhos
1-Antigos depósitos de rejeitos e resíduos

OCUPAÇÃO 1-Distância das construções
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CARTA PARA ESTRADAS

ASPECTOS A CONSIDERAR: Traçado
Sub leito
Aterros - local

- material de empréstimo

COMPONENTES

Sub rochoso

Material
Inconso-
lidado

Águas

Relevo

Tecnõgeno

ATRIBUTOS

2.Tipo litolôgico
l.Profundidade
l.Escavabilidade
l.Descontinuidade

Perfil de alte-
ração

l.Textura

1,2.Suporte
l.Minerais expan-

sivos e micas
2.Permeabilidade
l.Camadas compres

s i va s
1,2.Erodibilidade
l.Presença de

matações
l.Classsif.M.C.T.

l.Drenabilidade
l.Profundidade

N.A.

l,2.Densidade de

canais

2.Landforms
l.Movimento de

massa
l.Declividade

l.Áreas de aterro
e entulhos

l.Antigos depósi-

tos de rejeitos
e resíduos

l.Áreas c/explora
cão de materiais
para construção

TRAÇADO

x
x
x
x
x

x
x

x
x

x
x

x

x
x

x

x

x
x

x

x

x

SUB LEITO

x
x
x
x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x
x

x

x

x

ATERROS

LOCAL:

x
x
x
x

x
x

x
x

x

x
x

x

x
x

x

x

MAT.EMPRÉSTIMO

x

x
x

x

x
x

x
x

x

x

x
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CARTA PARA IRRIGAÇÃO

CLIMÁTICOS

-Pluviosidade
-Evapotrans-
piração
potencial

-Risco de
geada

-Temperatura

-Variações
sazonais

-Ventos fortes

MATERIAIS
INCONSOLIDADOS

-Textura
-Estrutura

-Pedrogosidade
-Horizontes(varia-

coes
-Consistência

-Profundidade máxi
ma para raízes

-Granulometria

-Massa específica

dos sólidos e
aparente seca

-Matéria orgânica
-Estabilidade
estrutural

-C.T.C. e C.T.A.

-Saturação em base
-Condutividade
elétrica

-Cations solúveis

-Nutrientes(inclu-

sive tóxico)
-Sulfatas e carbo-
natos

-Minerais de
argila

-Efeitos de lixi-

viação

ÁGUAS

-Profundidade N.A.
-Taxa de infiltra-

cão (infiltração
potencial

-Condutividade
hidráulica

-Drenagem superfi-
ciai

-Qualidade das

águas
-Capacidade de

campo
-Ponto de murcha-
mento

GEOMORFOLOGIA
S. ROCHOSO

-Kacrorelevo
-Microrelevo

-Erosão

-Inundação

-Acesso e
posição no
landform

-Declividade

141



CARTA PARA DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS E REJEITOS - Tipos

D
I
s
p
o
s
I

ç
Ã
o

D
E

R
E
J
E
I
T
o
s

LÍQUIDOS

COMUNS
-Águas residenciais
-Águas de lavagem
-Rejeitos de desti-
laria (vinhoto)

-Fossas, poços

-Tanques sépticos
-Lagoa básica

BAIXA
PERICU-
LOSIDADE

ALTA
PERICU-
LOSIDADE

-Lavagem de Laboratório|-Lagoas com
-Lavagem hospitalar | tratamento
-Lavagem Industriais
específicas

SÓLIDOS

COMUNS

-Resfriamento de
reatores

-Levagem de equip/
agrícola e pulveri-

-Lavagem de áreas
equipamento e/ou
mat.radioativos

-Lixo residencial

-Lixo industrial comum
-Lixo de materiais
inertes

-Lixo industrial
químico

-Lixo hospitalar
(Serv.da Saúde)

-Lixo radioativo c/
menos do gue
370 MBq/mJ

-Lixo de labora-
tõrio

ALTA l -Lixo de industria
PERICULO-1 química específica
SIDADE l -Lixo radioativo c,

mais de 370M Bq/m-

-Lixo de laboratório
específico

-Lagoas
especiais

-Aterro para dis-
posição do
rejeito líquido
misturado com
outros materiais

•Incineração
-Aterro
Sanitário básico
•Espalhamento

BAIXA
PERICULO-1
SIDADE

-Aterro sanitário;

Tipo 2 CETESB
Tipo 3 CETESB

-Aterro sani-

tário
Tipo 3 CETESB
•Célula espe-

ciai
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CARTA PARA DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS - ATRIBUTOS

SUBSTRATO ROCHOSO

MATERIAIS
INCONSOLIDADOS

ÁGUA

1-Litologia
1-Profundidade

l,2-Descontinuidade

1-Textura
1-Variação no perfil
1-Mineralogia
2-Presença de matacões
1-pH
1-Salinidade
1-C.T.C.

1,2-Camadas compressíveis
2-Colapsividade
2-Erodibilidade
1-Fator de retardamento

1,2-Características de compactação

l-Produndidade do N.A. (Sazonal idade)
1-Direção do fluxo (superficial e subterrâneo)
1-Escoamento superficial

1-Infiltração
1-Áreas de recargas
1-Distância de poços e fontes naturais
1-Drenabilidade

PROCESSOS

RELEVO

CLIMÁTICOS

1-Erosão

1-Movimentos de massa

1-Declividade
2-Landfonn
2-Divisor de águas superficiais
1-Zonas alagadas

1-Zonas sujeitas a inundação

2-Evapotranspiração
1-Direção dos ventos

l,2-Pluviosidade
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CARTA DE POTENCIAL A CORROSIVIDADE

SUBSTRATO ROCHOSO l- S03(%)
para:

MATERIAIS INCONSOLIDADOS

Ferro
Aço
Concreto

l -S03, S
l -pH
l -Potencial Redox
l -Salinidade

ÁGUAS

l -303 (%)
l -Flutuação do N. A.

l -Drenabilidade
l -pH
l -Potencial Redox
l -Salinidade

TECNÕGENO l -Antigos depósitos de rejeitos e
resíduos

l -Áreas de aterro e entulhos

CARTA PARA EXPLORAÇÃO DAS ÁGUAS

RELEVO

MATERIAIS
INCONSOLIDADOS

ÁGUAS

CLIMÁTICOS

SUBSTRATO
ROCHOSO

l - "Landform"

l - Densidade de canais/Km

l - Textura
l - Variação no perfil
l - Profundidade
l - Distribuição

l - Características Físico-Quí

2 - Fontes Naturais
l - Áreas de recargas

l - Pluviosidade

l - Litologia
l - Distribuição

1/2 - Estruturas/Descontinuidade
(Continuidade/densidade)

l - Profundidade

TECNOGENO l - Antigos depósitos de rejeitos e
resíduos
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CARTA DE ESCOAMENTO SUPERFICIAL E INFILTRAÇÃO

RELEVO

MATERIAIS
INCONSOLIDADOS

l - Declividade
l - Densidade de drenagem
l - Landfonn (favoráveis ao

arma z enamento
de ágzias)

l - Textura
l - Infiltração (potencial)
l - Variação em profundidade (génese)

SUBSTRATO
ROCHOSO

ÁGUAS

CLIMÁTICOS

2 - Profundidade
1/2 - Litologia

2 - Profundidade do nível de água

1/2 - Pluviosidade
l - Intensidade pluviométrica

CARTA DO POTENCIAL DE RISCO A EROSÃO (Fluxograma para
elaboração na Fig. 21 )

RELEVO l - Declividade
2 - Densidade de drenagem / Km
2 - Landform (favoráveis a concentração

em superfície)
l - Forma e comprimento das encostas

MATERIAIS
INCONSOLIDADOS

l
l
l
l

Textura
Génese
Permeabilidade

- Índice de erodibilidade

SUBSTRATO
ROCHOSO

l - Profundidade
2 - Litologia

ÁGUAS

CLIMÁTICOS

2 - Profundidade do nível de água

l - Intensidade pluviométrica
l - Pluviosidade
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ATRIBUTOS

MATERIAIS

INCONSOLIDADOS

SUBSTRATO

ROCHOSO
RELEUO AGUAS CLitiftiicos

1^1

fttlOSTRftSEH

ENSAIOS

ESPECÍFICOS

J_
ENSAIOS

ÍNDICES

I
Esnnftnufts

MÉTODO DE

COOK

ÍNDICES BE

ERODIBILIDftDE

.REGISTROS.
D"OE.ÍCOÉS

ÉROSÍÜAS"

.CflÇTA.PE-ESÇOft-.
HÉNTO::SUPERFICÏftL

TÍNFÏLÏRACfiÔ

CftRTfl DO POTENCIAL

DE RISCO A EROSÃO

Figura 21 - Fluxograna de orientação para elaboração da carta do Potencial de Risco a Erosão
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INFORMAÇÕES BÁSICAS PARA ESTUDOS DE DEGRADAÇÃO E RECUPERAÇÃO

l - Características do relevo: declividade, landform, etc.

2 - Profundidade a ser explotada

3 - Profundidade do N.A.

4 - Porcentagem de Rejeitos

5 - Tipos de rejeitos

6 - Volume de cada tipo de rejeito

7 - Vegetação existente

8 - Necessidade de lavagem ou desmonte por j ato de água

9 - Uso de produtos químicos e/ou explosivos

10- Área a ser explorada

11- Área a ser ocupada

12- Proximidade de leitos d/água
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6.4.5- TIPOS DE OCÜPAÇÃOíATRIBUTOS QUE INTERFEREM NOS PROCESSOS

DE IMPLANTAÇÃO

Na Tabelais encontram-se relacionados os principais tipos

âe ocupação (urbanos, regionais e rurais) que predominam no

Brasil e os atributos ou grupos de atributos que interferem nos

seus processos de implementação. Na medida do possível, foi

definida a importância dos atributos em 4 classes, a saber:

FUNDAMENTAIS - devem ser analisados em todas as situações e

regiões, assim como interferem diretamente na implantação.

FUNDAMENTAIS CIRCUNSTANCIAIS - são aqueles que em determinadas

situações ou regiões podem ter a importância dos fundamentais,

normalmente não interferem diretamente.

EXIGEM ANÁLISE CUIDADOSA - O atributo pode se tornar um problema

no decorrer do processo âe implantação, por apresentar

singularidades na região.

QUANDO DESFAVORÁVEL PODEM SER CORRIGIDOS - são atributos que

devem ser considerados, mas quando desfavoráveis podem ser

corrigidos com recursos tecnológicos.
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6.4.6 - HIERARQUIA DAS INFORMAÇÕES

Com o objetivo de ordenar e facilitar a obtenção dos atributos
propõe-se associar as etapas de trabalho com a obtenção dos atributos
referentes a cada componente do meio físico.

Assim, o processo de mapeamento geotécnico deve ser desenvolvido em
função de se obter as informações do meio físico segundo o seguinte
sequencial:

- Geomorfelogia;
- Substrato Rochoso;

- Materiais Inconsolidados;
- Definição Preliminar dos Arranjos Tridimensionais;
- Águas Superficiais;
- Águas Subterrâneas;
- Definição Final dos Arranjos Tridimensionais;
- Amostragem;
- Ensaios;

- Definição Unidade Geolõgica-Geotécnica. l
Em função da importância para o uso e a caracterização do meio físico
os atributos podem ser considerados:

l - Fundamentais - na delimitação de unidades espaciais que
apresentem idêntico nível de heterogeneidade, auxiliam na definição
das amostragens. Possibilitam as extrapolações e interpolações com
segurança e eficiência, desde que sejam obedecida as regras de Varnes
(1974) e Zuquetie (1987).

2 - Atributos índices - permitem direcionar a caracterização das
heterogeneidades das unidades espaciais e as estimativas dos
comportamentos frente aos diferentes tipos de ocupação e podem ser
obtidos em campo e ou laboratório.

3 - Básicos - são usados em projetos, porém a nível básico,
normalmente são obtidas em laboratórios.

4 - Projetos e controle são tipicamente de uso na fase de implantação
e posterior, podem ser estimados ou medidos em campo ou laboratório.

A hierarquização dos atributos para cada componente do meio físico
deve obeder a sequência adequada para o detalhamento de uma região.
Dentre os atributos da TabelaUe do resultado obtido através da
análise da matriz de relação, procurou hierarquizá-los, para cada
componente do meio físico, de tal forma à facilitar a obtenção e as
análise para elaboração dos documentos: Interpretativos, Analíticos,
Básicos de Progr^ ósticos, de Riscos, de Orientação, para Usuários e
Conclusivos
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HIERARQUIZAÇÃO DOS ATRIBUTOS

ÁGUAS SUPERFICIAIS

:-climáticos
:-Material
:inconsolidados
:-substrato

: rochoso

Amostragem-

Bacias,hidrográficas

Densidade de canais (perenes e não)

Tempo de concentração

Declividade Média da bacia
T

Declividade dos canais

Carta do potencial ao escoamento
superficial e infiltração

Drenabiliâade

-i ...
Características físico-químicas

GEOMORFOLOGIA

Lançlform»-

t

(Provinda de Terreno)

(Sistema de Terreno)

-»(Unidade de Terreno)

Declividade

Formas de encostas

Comprimento das encostas (Elemento de Terreno)

Rugosidade e Reentrâncias

Evidências dos processos geológicos
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SUBSTRATO ROCHOSO

ESTRUTURAS

E

DESCONTI-
NUIDADE

Fraturas/

juntas^
foliações,

Estrutural «-

(Detalhe)

Alinhamentos-—»• Tipo rochoso
Estruturais

Grupo litolõgico

-» Lito^ogia—grau de intemperização

Distribuição —Alternâncias

(Carga Pontual)

-^Mineralogia (macro)

Textura
^

Anomalias (Ex: Cimento carbonático/
predomínio de um mineral)

Minerais problemáticos

Densidade - porosidade aparente

Perdas por alterabilidade (resistência)

Resistência mecânica (esclerometro de
Schimdt)

Velocidade sônica

Permeabilidade (estimada para o maciço)

153



MATERIAIS INCONSOLIDADOS

ATRIBUTOS
QUALITATIVOS E
QUANTITATIVOS
QUE DEVEM SER
APRESENTADOS
PRAGMATICAMENTE

ATRIBUTOS
SEMI -
QUANTITATIVOS
QUE SÃO OBTIDOS
A PARTIR DE
AMOSTRAGEM,
INVESTIGAÇÃO
"IN SITU",
ANALOGIAS OU
ESTIMATIVAS.

É FUNDAMENTAL
CONSIDERAR A
VALIDADE DA
INFORMAÇÃO

Massa
específica
aparente
seca
natural

Capacidade
de campo /
ponto de
murchamento

Origem (residual - retrabalhado)
Textura (campo)
Distribuição em área
Classes de espessuras

Arranjo (variação) em profundidade
(Perfil de alteração ou dos materiais
inconsolidados)

Descontinuidades básicas

Granulometria
Mineralogia-massa específica dos

sólidos
Índices de vazios - porosidade
Proctor normal
Colapsividade
M.C.V.

Erodibilidade
Níveis de suporte (resistência)
CTC/CTA/APH/Superfície específica

Fertilidade - salinidade
Permeabilidade
Adensamento
Químicos
Resistência

ÁGUA SUBTERRÂNEA

SUBSTRATO
ROCHOSO
MATERIAIS
INCONSOLIDADOSl

AMOSTRAGEM—

Poços -^cisternas

Fontes naturais
7

Profundidades N.A.

1
Aquíferos

Áreas de recargas

-9- Condições de perfuração (problemas)

Características físico-químicas

Classificação das águas
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6.4.7 - ATRIBUTOS DE CONTROLE

a - ATRIBUTOS DE CONTROLE (MÍNIMO)

Com o objetivo de orientar a escolha da escala e o detalhamento do
mieo físico compatível, propõem-se um grupo de atributos (controle
mínimo) e os respectivos níveis de valores para as diferentes faixas
de escalas. Associado aos atributos foram propostos grau de
variabilidades dos atributos aceitáveis para cada unidade homogénea.

O grau de variabilidade deve ser avaliado através da amplitude entre
os valores máximos e mínimos dos atributos, da porcentagem da unidade
onde não ocorre um determinado atributo, da ausência de atributos
fundamentais na definição das unidades e da porcentagem da área total
que sofrem generalização cartográfica e/ou tipolõgica.

Na Tabela 19 , estão representados os atributos de controle (mínimo) e
os respectivos níveis de valores, os graus de variabilidade
aceitáveis e os usos mais importantes para cada faixa de escala.
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b - DIVERSIDADE REGIONAL

A diversidade de uma área é função da heterogeneidade
apresentada, condicionada pela varabilidade dos atributos e suas
distribuições espaciais. A avaliação desta pode ser obtida por meio
de análises qualitativas ou de índices numéricos. As análises
qualitativas são muito importantes quando executadas por
profissionais experientes e baseadas na variabilidade aos atributos e
dos respectivos níveis de valores. A maior limitação refere-se a
dificuldade de comparação entre análises executadas sem um quadro de
diretrizes básicas que de embasamento científico.

As análises quantitativas são obtidas por meio de índices que
retratam a complexidade da região em termos de seus atributos e das
unidades delimitadas. Com o objetivo de auxiliar na análise do grau
de diversidade propoem-se os seguintes índices quantitativos:

DIVERSIDADE DA REGIÃO (D.R.) - é a relação entre o número de unidades
(N.U.) delimitadas na região em estudo e os tipos básicos de unidades
que constam da legenda (T.U.) do documento gráfico. Este índice
reflete a complexidade do arranjo tridimensional do meio físico.

NU Quando:
DR = —— DR > 3 - alta diversidade

TU DR < 3 - baixa diversidade

DIVERSIDADE INTRÍNSECA DA BACIA HIDROGRÁFICA (D.I.B.) - é a relação
entre o número de unidades delimitadas na bacia (N.U.B.) e o número
de tipos de unidades que constam da legenda e que ocorrem na bacia
(N.T.U.B.).

NUB Este índice retrata a diversidade da bacia em
DIB = ——- termos da sua complexidade espacial, porém não

NTUB pode ser usado em comparação com outra bacia.

DIVERSIDADE RELATIVA DA BACIA HIDROGRÁFICA (D.R.B.) - é a relação
entre o número de unidades delimitadas na bacia (N.U.B.) e o número
de tipos de unidades que constam da legenda (T.U.) do documento
gráfico em análise.

NUB
DRB =

TU

Este índice permite a comparação entre bacias de mesma ordem e quanto
maior o índice, maior será a representatividade da bacia em relação
ao conjunto dos componentes do meio físico.

HETEROGENEIDADE DA UNIDADE TAXONÔMICA (H.U.T.) - é um índice que
reflete a relação entre os atributos considerados ideais (A.I.) para
definição das unidades homogéneas e os considerados de fato (A.C.);
também devem ser considerados oá níveis de valores dos atributos.

AC AFC
HUT = —— - —— X F, onde

AI AC

AFC - Atributo que apresenta níveis de valores que não pertencem a
unidade taxonômica em análise.
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F - Fator de correção
O fator de correção é função do número de níveis de valores que

não estão representados na referida unidade.

No. de níveis Fator âe correção

l 1,1
2 1,2
3 1,3
>3 1,4

Quando todos os atributos considerados de fato (A.C.) apresentam
níveis de valores compatíveis com a unidade taxonômica, o fator de
correção deve ser zero.
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7. MAPEAMENTO GEOTÉCNICO: PRODUÇÃO DOS DOCUMENTOS GRÁFICOS

7.1 - PROCEDIMENTOS PARA ELABORAÇÃO DOS DOCUMENTOS
FUNDAMENTAIS BÁSICOS (MAPAS E CARTAS) - OBTENÇÃO
DOS ATRIBUTOS

O levantamento dos atributos pode ser realizado por três grupos de
procedimentos básicos:

Baseado na densidade de informações controlada por malhas
regulares.

- Baseado em documentos isolados para cada componente do meio físico,
produzidos por equipes diferentes.

- Obtenção sequencial dos atributos.

7.1.1. Obtenção dos atributos baseada na densidade de informações
controlada por malhas regulares.

Este procedimento é vantajoso quando existir uma densidade
significativa de informações pontuais em uma região e que sejam
de interesse ao mapeamento geotécnico. Neste caso, é fundamental
que o trabalho seja desenvolvido respeitando as fases básicas
(Figura 22 ) e as seguintes considerações na elaboração de cada
f ase:-

l- as informações existentes deve ser plotadas sobre um mapa
topográfico, considerando a localização em termos de coordenadas
geográficas, altitudes e e profundidade,

2- avaliar a precisão das informações e as possibilidades de
considerá-las válidas para o trabalho,

3- considerar se existe homogeneidade na área quanto a todos os
atributos que são necessários,

4- em função da escala, traçar um sistema de malha regular, onde cada
cela bidimensional deve possuir a área de controle, conforme
determinado para o controle da densidade de informação (Tabela 2 O),

5- considerar a distribuição das informações na malha regular e
avaliar se há homogeneidade ou não da densidade de infomação por
área,

6- em função da homogeneidade, definir as /zonas' onde deverão ser
mais efetivas as investigações,

7- as investigações devem ser realizadas com base, em procedimentos
normalizados, como os citados na Tabela T5L ,
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DEFINIR:
ESCALA,

FINALIDADE
E REGIÃO

Mapa topográfico
adequado

I Atributos a considerar}

Levantamentos das
informações existentes

Avaliar - Quais são as

informações e a qualidade?

ESCOLHER OUTRO
PROCEDIMENTO PARA
OBTENÇÃO DOS
ATRIBUTOS

Não
i

Avaliar adequabilidade

Inadequada

Traçar a malha
Regular e plotar as

informações

Avaliar adequabilidade e
Iiomogeneidade da distribuição

Aceitável

Definir zonas onde serão
concentradas as investigações

Definir quais as informaçõesl
que serão obtidas

Métodos de obtenção

Plotar as informações obtidas nos
jàoçumentos gráficos

Análise, definição e delimitação
das unidades homogéneas ou com

heterogeneidade aceitável.

FIGURA 2-2, - FLUXOGRAMA DAS FASES BÁSICAS PARA DESENVOLVI-
MENTO DO PROCEDIMENTO PARA OBTENÇÃO DE INFOR-
NAÇÕES CONSIDERANDO A DENSIDADE E A MALHA
REGULAR
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8- caso existam muitos dados, porém mal distribuídos, haverá
necessidade de um número muito grande de investigações, e^ o a
dos~custos, assim como a posibilidade de uma outra metodologia para

dar prosseguimento ao trabalho,

9- a eficiência do trabalho e a orientação para o_desenvolvimento^do

mapeamento geotécnico devem obedecer a um procedimento
como ~o~pr oposto por Zuquete e Gandolfi (1990) e Zuquette (1987).

Como exemplos deste procedimento, podem ser citados os trabalhos de
Zuquett-e~"('1987), Lollo (1990), "Aguiar (1989), Pejon (1992) e

Nishiyama (1991).

Este procedimento apresenta alguns problemas, tais como:

exige um número muito grande de locais de observações e
amostragensm

o custo para obtenção do número adequado de informações pode ser
alto, caso não sejam produzidos por métodos alternativos,

os processos de interpolação e extrapolação podem não ser
aplicados por falta de atributos controladores, e

o registro inadequado das informações pode inviabilizar a
automatização, ou seja a montagem de um banco de dados e a sua
dinâmica de atualização.

FINALIDADE
DO

HAPEAHENTO
GEOTÉCNICO

BÁSICO

REGIONAL

DETALHE

ESCALA

1:250.000

1:100.000

1:50.000

1:25.000

1:25.000

1:10.000

1:5.000

1:2.000

NÚMERO H I NI HO DE PONTOS OBSERVADOS POR Km2

Atributos

Qualitativos

Hetanórficas e ígneas

1/10

4/10

6/5

3/1

5/1

15/1

25/1

40/1

Distância
entre os

pontos
observados (m)

3162

1581

912

577

447

258

200

158

Sedimentares

1/10

3/10

1/1

2/1

4/1

15/1

20/1

35/1

Distância
entre os

pontos
observados C)

3162

1825

1000

707

500

258

223

169

Quantitativos

Geral

1/10

2/10

3/10

1/10

4/10

10/1

15/1

25/1

Distância entre
os pontos

observados (m)

3162

2236

1825

1000

500

316

258

200

ARE/
(1

Escala

1:50.000

1:25.000

CHAVES
Km2)

Pontos
observados/

to2

1/1

4/1

Tabela 20. Ndnero níniino de pontos observados por Km2 na elaboraçëo de m^ieanentos 9eotécnicos (modificada de Zuquette e Gaxtolfi,
1990).
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8- caso existam muitos dados, porém mal distribuídos, haverá
necessidade"de um número muito grande de investiçações, e o aumento
dos~custos~, assim como a posibiíidade de uma outra metodologia para

dar prosseguimento ao trabalho,

9- a eficiência do trabalho e a orientação para o desenvolvimento ao

mapeanento geotécnico devem obedecer a um procedimento
como''o-proposto por Zuquete e Gandolfi (1990) e Zuquette (1987).

Como exemplos deste procedimento, podem ser citados os trabalhos de
Zuquette"''(Í987), Lollo (1990), "Aguiar (1989), Pejon (1992) e

Nishiyama (1991).

Este procedimento apresenta alguns problemas, taïs como:

exige um número muito grande de locais de observações e
amostragensm

o custo para obtenção do número adequado de informações pode ser
alto, caso não sejam produzidos por métodos alternativos,

os processos de interpolação e extrapolação podem não ser
aplicados por falta de atributos controladores, e

o registro inadequado das informações pode inviabilizar a
automatização, ou seja a montagem de um banco âe dados e a sua
dinâmica de atualização.

riKAHBMt
00

XAPUKEK70
CEOKUICO

ttsico

KEGIOUU.

DETAINE

ESCALA

1:2SO.OOO

1:100.000

1:50.000

1:2S.OOO

1:25.000

1.-10.000

i:s.oop

1:2.000

NL»(ERO KlNIHO DE PONTOS OeSERVABOS POO »•'

Atributo*

OuaHftivo»

Nctmórfluit e Ignc—

1/10

*/10

6/5

S/1

5/1

15/1

25/1

40/1

Cilttnctt
tntre 01
pontos

obsfcrvdoc (•)

3162

1581

<1Z

S77

447

»8

200

15B

Cfrdioentarca

1/10

S/10

1/1

Z/1

*/1

J5/1

20/1

35/1

Ditttncl*
mtr* o*
ponto»

tíbwrvwíot (•)

3162

182S

1000

707

500

Kt

2Z3

169

OuantítBlivo»

ferat

1/10

Z/10

S/10

1/10

«/10

10/1

15/1

2S/1

Diatância entre
o* pontos

obsfvtfct <•)

3162

2Z36

1825

1000

soo

316

25t

200

ÍRUS CKAVEt
(10 U3)

E.c.l.

1:SO.OOO

1:25.000

Pontoc
obter»!

1/1

*/1

Tabcl»20. Número •íhÍBo de pontos cbfrewd&s por KB^ rr elaboração de aapeamntos BfrotícnÍcos (nodificada de Zuqucttc c Candolfi,

IWOï.
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7.1.2- OBTENÇÃO DOS ATRIBUTOS BASEADA EM DOCUMENTOS ISOLADOS PARA

CADA COMPONENTE DO MEIO FÍSICO E PRODUZIDOS POR EQUIPES

DIFERENTES

Em países desenvolvidos é comum a elaboração de documentos

que retratem os componentes do meio físico por diferentes equipes

de profissionais, porém obedecendo a um controle de precisão de

apresentação e do conteúdo que são avaliados por uma equipe

multiâisciplinar. Geralmente, estes documentos gráficos são

usados por equipes de geotecnia com fontes básicas de informações

para elaboração de mapeamento geotécnico. O uso destes documentos

só é possível se foram elaborados de acordo com normas e

diretrizes traçadas pêlos órgãos e associações das referidas

classes profissionais.

Em países desenvolvidos como U.S.A., Canadá, Austrália e

Inglaterra as normas e diretrizes são formuladas para serem

complementares, normalmente são rigorosas quanto a validade das

informações retratadas nos documentos e a densidade de

informação.

Este procedimento difere da metodologia do item 7.1.1 , por

apresentar as informações arranjadas em documentos gráficos

específicos e nem sempre geral. Após avaliação dos documentos

existentes é fundamental definir se haverá necessidade de

obtenção de novas informações para complementar o trabalho

previsto, assim como o custo e a possibilidade de empregar outro

procedimento.
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No Brasil o emprego deste procedimento é praticamente

impossível pêlos seguintes motivos:-

l- Somente há documentos gráficos que retratem alguns

componentes do meio físico para algumas áreas "in vitro"

restritas,

2- Na atualiâade as associações e órgãos representativos dos

profissionais estão iniciando a discussão sobre a elaboração

de normas e diretrizes para orientar os trabalhos de

mapeamentos básicos, porém não visam as interfaces,

3- A extensão territorial sempre será um problema, pois exigirá

grandes investimentos e um número elevado de profissionais

para o desenvolvimento dos trabalhos de mapeamentos básicos,

4- Os profissionais não estão preparados para obter informações

que tenham validade para as interfaces/

5- Não há órgãos e equipes multidisciplinares centralizadas para

avaliar os trabalhos desenvolvidos por diferentes equipes

profissionais, e

6- Os poucos trabalhos de mapeamentos básicos desenvolvidos até

o momento não apresentam compatibilidade entre escala,

conteúdo e densidade de informações.

Quando for possível utilizar este procedimento, deve-se

obedecer uma sequência de etapas como as propostas na Figura 2 3 .
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Definir:
Escala
Finalidade
Região

Selecionar e avaliar
documentos gráficos
existentes

Escolher outro
mecanismo para
obtenção dos

atributos

Avaliar compatibilidade
de escala entre documentos Inadequada

Adequada

Analisar as unidades dos
documentos existentes
quanto: a generalização,
a possibilidade de recu-
peração das informações,
os mecanismos de obtenção,
validade das interpola-
coes e as extrapolações

Decidir se há condições
de continuidade

Sim

Definir e delimitar pre-
liminarmente as unidades
homogéneas

ï
Definir áreas que neces-
sitam de novos estudos e
atributos que devem ser
obtidos

Procedimentos de obtenção
dos atributos

Análise do conjunto de
dados, definição e delim.-
natação final das unidades
homogéneas

Não

Figura 23 . Fluxograma das fases básicas propostas para o desenvolvimentc
procedimentos para obtenção dos atributos baseada em documentos isolados
componentes do meio físico.
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7.1.3. PROCEDIMENTO BASEADO NO SEQUENCIAL BÁSICO

Para atender as necessidades constante dos itens é necessário
associar um grupo de conhecimentos teóricos a mecanismos de
investigação que auxiliem no mapeamento do meio físico, em termos dos
seus atributos naturais.

O desenvolvimento deste processo metodológico fundamentou-se na
análise dos componenestes do meio físico seguindo um esquema básico,
a saber:

l. O MEIO FÍSICO DEVE SER ANALISADO COM BASE NOS LANDFORMS

Para o desenvolvimento dos estudos considerou-se que as condições
básicas propostas por VERSTAPPEN (1967) , VERSTAPPEN and VAN ZWUIDAN
(1968/1975), GRANT and FINLAYSON (1978) e BRINK et alii (1968) são
muito adequadas em termos de orientar o desenvolvimento do trabalho,
que são:

- liberdade de análise dos terrenos quanto aos níveis de
classificação dos atributos,

- uso de princípios básicos simples oriundos da fotointerpretação e
morfogênese,

- a análise dos terrenos deve respeitar uma classificação hierárquica
em quatro níveis, como proposto:

ESCALAS

Menores que 1:100.000

entre 1:50.000 e 1:100.000

entre 1:10.000 e 1:50.000

Maiores que 1:10.000

NÍVEIS

: Provinda de terreno

: Sistema de terreno

: Unidade de terreno

: Elementos do terreno

- Que o nível básico para o entendimento de uma região é a UNIDADE
DE TERRENO, representada por uma "landform".

Entende-se por:

UNIDADE DE TERRENO: a parcela do meio físico representada por um
"landform" ou uma associação de "landforms" homogéneos ou que reúne
alguma particularidade seletiva ou ainda por um conjunto de
componentes de terreno. A unidade de terreno deve sempre refletir
características diferentes das outras dentro de um mesmo sistema. A
unidade deve ser definida com base em critérios relacionados ao
relevo, génese e composição.

ELEMENTOS DE TERRENO: as subdivisões das unidades de terreno onde as
variações mais importantes para sua definição são as formas de
encosta ou de drenagens; sendo uniformes em termos de litologia,
forma da vertente e perfil de alteração.
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SISTEMA DE TERRENO: a parcela do meio físico constituída por um
conjunto de "landfonns" relacionadas em termos de génese e litologia,
mas diferentes dos outros conjuntos.

PROVÍNCIA DE TERRENO: é uma associação de sistemas de terreno e
unidades combinadas, uniformes normalmente em termos de litologias.

A partir de BELCHER (1942), o uso de "landforms" A part
fundamental para análise do meio físico veia se desenvolvendo

continuamente e sempre correspondendo ao esperado.

Diversos estudos devem ser considerados para que novos sejam
desenvolvidos, entre os quais citam-se os fundamentais:

- CHRISTIAN and STEWART (1953) que utilizaram pela primeira vez os
"landforms" como base para avaliar o meio físico com fins de
ocupação.

CHRISTIAN and STEWART (1968) consideraram que o uso de
"landforms" é o caminho mais adequado para a análise global do meio
físico e que em uma fase posterior deve ser realizada uma
investigação específica para os diversos fins, inclusive os de
engenharia (geotecnia).

-Diversos estudos foram realizados por BRIKK and PARTRIDGE (1967) ,
BRINK et alii, na África do Sul; BECKETT and WEBSTER (1962) na
Inglaterra; GRANT (1968) e AITCHISON and GRANT (1968), GRANT (1975) e
GRANT and FINLAYSON (1978) na Austrália. Tais estudos evoluíram para
propostas metodológicas, como a P.U.C.E. (Austrália).

Na atualidade há diversos conceitos para "landform", e grande parte
deles considera aspectos geolõgicos-estruturais, os quais não são
adequados para regiões onde há espessuras consideráveis do pacote de
materiais incenso lidados, como nas regiões tropicais.

Para melhor orientar o entendimento do termo "landform" e o
desenvolvimento deste trabalho, considerou-se o conceito exposto por
BELCHER (1946), ou seja, "landforms" são elementos do meio físico que
possuem composição litolõgica definida, assin como as variações das
características visuais e físicas, tais como: forma topográfica,
modelo de drenagem e morfologia.

Com base neste conceito, deve-se mapear "landforms" considerando as

características semelhantes em termos de morfologia e morfometria e
que reflitam as mesmas condições de evolução (génese). Para avaliar a
heterogeneidade de uma "landorm" deve-se analisar os tipos de
elementos de terreno que a constitui e na individualização devem ser
observadas as variações no sentido lateral (mesma altitude) e no
vertical (perfil vertical).

As "landforms" permitem ao mapeador a análise de alguns aspectos com
maior segurança, tais como: as convariações dos atributos, a validade
das extrapolações e as impossibilidades quanto as interpolações.

166



2. OS TRABALHOS DE FOTOINTERPRETAÇÃO E DE CAMPO DEVEM SER EXECUTADOS
A PARTIR DOS SEGUINTES PRINCÍPIOS:

a- Combinação dos mecanismos definidos na bibliografia básica como
"landscape approach" e "parametric approach", definidos a seguir:

LANDSCAPE APPROACH - é um conjunto de observações fotointerpretativas
e de campo que delimitam as principais descontinuidades de uma
região, portanto separando áreas que são consideradas semelhantes e
relativas à geomorfologia, à geologia e à evolução (génese), tais
como: forma geométrica, ausência de manto de intemperismo,

declividade e forma de canais de drenagens e forma das vertentes.

PARAMETRIC APPROACH - corresponde as observações dos atributos que
são descritos em termos de valores: inclinações, profundidade do
substrato rochoso, variações de altitudes e densidade dos canais de
drenagens.

A associação de informações classificadas como semânticas,
pragmáticas e quantitativas permite definir as unidades do terreno de
maneira que reflitam as principais variações de uma região. Todavia,
o mapeamento global do meio físico exige que informações superficiais
sejam associadas às variações em profundidade relativas aos materiais
rochosos e inconsolidados e às águas, determinando assim um perfil

vertical básico para um arranjo tridimensional.

b- O mecanismo mais utilizado para auxiliar a fase de campo e as
observações das variações em profundidade é a elaboração de um
conjunto de secções verticais direcionadas ortogonalmente às
principais variações do relevo, isto é, nomalmente ortogonais às
drenagens. Nestas secções devem ser colocadas todas as informações
existentes, como: topografia, geologia, pedologia e sondagens; de
forma que os trabalhos de campo sejam orientados para o levantamento
dos atributos que auxiliem na definição dos seguintes aspectos:

limites entre os materiais inconsolidados, em termos de textura e
génese,

- informações sobre a profundidade do substrato rochoso,

avaliação das áreas de transição entre os diferentes materiais
rochosos e inconsolidados e

possíveis variações em termos do perfil vertical dos arranjos
tridimensionais.

3. NO DECORRER DOS TRABALHOS DE CAMPO E FOTOINTERPRETAÇÃO, pode ser
fundamental, para o entendimento de uma região, a utilização de
modelos como proposto por DALRYMPLE et al (1968), principalmente em
escala maior ou igual a 1:50.000.

Trata-se de um modelo funcional (Figura 25) para a análise das
variações de uma área, considerando o espaço existente entre as
posições mais elevadas e as mais baixas. O modelo é composto de nove
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unidades que combinam as mais prováveis formas de relevo e os
possíveis processos geológicos atuantes.

Inicialmente, o modelo foi proposto para a análise de um espaço
definido, como as bacias hidrográficas; porém, é empregado
frequentemente para diversas situações como citam COOKE and DOORNKAMP
(1974), Mc CAIG (1985) , como também permite adaptações em termos de
materiais inconsolidados, litologias e outros detalhes de cada
região. A aplicação deste modelo facilita o entendimento da sequência
mais provável dos perfis verticais de uma área, assim como o
comportamento do escoamento superficial e subsuperficial das águas.
Este modelo tem como objetivo auxiliar a elaboração dos mapas do
substrato rochoso e dos materiais inconsolidados, associando as
informações contidas nas secções dos "landforms", de tal maneira que
definam as variações fundamentais em área e profundidade. Em escalas
grandes (maiores que 1:10.000), a associação destes mecanismos
permite a elaboração de blocos diagramas.

5 - AMOSTRAGEM

l- Considerações Gerais

A fase de amostragem deve sempre ser realizada após a 2a etapa de
trabalhos de campo, conforme Figura24, de tal forma que seja dirigida
a análise e avaliação de um dos seguintes aspectos básicos:
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- Para investigar o perfil vertical, quando não foi possível definí-
lo através dos trabalhos de campo e levantamento de dados pré-
existentes. Nesta situação, as amostras devem ser retiradas em locais
pré-definidos (área chaves), utilizando equipamentos para
investigação sub-superficial, como os trados, equipamentos de
sondagens e cortes.

Na caracterização geral ou específica (função da escala) dos
materiais constituintes de cada arranjo tridimensional; neste caso as
amostras podem ser retiradas em cortes, cisternas ou barrancos
visitados e selecionados na fase de campo, assim como em áreas

chaves.

Após ter sido direcionada a amostragem para um dos aspectos, é
necessário analisar onde, quando, como e quais as finalidades da

amostragem, considerando a escala do trabalho e os aspectos do meio
físico mapeados nas fases anteriores:

a - Quanto a escala, duas divisões são necessárias:

- Escalas menores que 1:50.000
- Escalas maiores que 1:50.000

2. Quanto ao meio físico, alguns aspectos devem ser respeitados, pois
existem áreas que possuem características que necessitam de
investigações dirigidas, de maneira tal que as variações básicas
sejam observadas, tais como:

as áreas onde as espessuras dos materiais inconsolidados são

menores que 2m, devem ter somente investigações de campo com pequeno
número de amostras para avaliar possíveis anomalias, como
expansibilidade e minerais facilmente alteráveis, etc. ,

as áreas onde as declividades são superiores a 20% devem ser
amostradas com menor densidade, visto que as possibilidades de
ocupações são limitadas e as investigações locais serão responsáveis
pela definição final,

as áreas que se caracterizam por apresentarem profundidades do
substrato rochoso entre 2 e 5 m, devem ser amostradas e avaliadas de
maneira específica, visto que é possível realizar tradagens manuais
com certa facilidade até a profundidade de 5 m e que nelas são
encontrados muitos cortes, nas estradas e nas fazendas, assim como
cisternas.
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nas áreas constituídas por "landforms" homogéneos (apresentam
repetição de um tipo de elemento do terreno), pode se direcionar a
amostragens para cada "landform", sendo que as características

detectadas devem ser extrapoladas para o "landform" como um todo,
assim como para os semelhantes; este procedimento é utilizado
normalmente em mapeamentos elaborados em escalas menores que
1:50.000;

- para as áreas constituídas por "landform" heterogêneo, a amostragem
deve refletir os diferentes tipos de elementos do terreno.

2 - DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO DE AMOSTRAGEM

Escalas menores crue 1:50.000

O mecanismo mais adequado é a utilização de "áreas chaves", que devem
ser selecionadas em função das seguintes condições:

- representar uma extensão significativa da região em estudo;
representar áreas da região que são semelhantes em termos de

"landform", materiais inconsolidados (textura/arranjo), rocha mãe,

génese e classe de profundidade do substrato rochoso (quando em
escala

1:50.000);

- para cada área chave é necessário definir os tipos de investigações
que devem ser realizados, sendo aconselhável a de amostragem com
trados associados a sondagens que forneçam informações como os níveis
de compacidade (sondagem BORRO, por exemplo).

a extrapolação deve ser relacionada ao nível de heterogeneidade
apresentado pelo "landform".

Escala 1:50.000

É aconselhável o uso de "áreas chaves" que representem os extremos
(máximos e mínimos) dos atributos de cada agrupamento de áreas
semelhantes.

Escalas maiores ^me_l:50.000

A realização da amostragem nesta faixa de escalas (1:50.000,
1:25.000, 1:10.000) deve considerar duas situações possíveis:

a - quando o trabalho é um processo de continuidade, ou seja, já
existem outros em escalas menores. Neste caso a amostragem deve ser
executada com os objetivos de avaliar subdivisões das unidades
observadas na escala, em relação ao trabalho anterior e a obtenção de
novos atributos.O melhor procedimento será a associação de novas
"áreas chaves" e investigações pontuais.

b - quando o trabalho será pioneiro para a região: a mostragem deve
ser em maior número do que no caso anterior, pois não se caracteriza
como um acréscimo de informação e sim inicial; é aconselhável
considerar duas fases que devem ser complementares:
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la. - realizada em sincronia com a etapa de campo e orientada em

função das mudanças ocorridas em termos de: litologia e textura dos
materiais inconsolidados;

2a. - definição de áreas chaves, seguindo os critérios citados para
escalas menores que 1:50.000.

6 - FLUXOGRAMA PARA DESENVOLVIMENTO DESTE PROCEDIMENTO (FIG.24)

Independentemente da finalidade do mapeamento geotécnico e dos
atributos envolvidos, é fundamental que as etapas do fluxograma sejam
obedecidas e os atributos obtidos na sequência proposta no item
6.4.6.

171



-l

Levantamento
de dados
existentes

Substrato
rochoso

<-

••

Mapa de
"landforms

^
Materiais

inconsolidados

Trabalhos
preliminares

de campo
(ia fase)

-n

l.

Fotointer-
pretação

Dados
estruturais

I

Águas
superficiais]

Delimitação
preliminar das

unidades

Fotoin-
interpretação

Águas
subterrâneas

Trabalhos de
campo (2 s fase)

Investigação
subsupe^ëíal

Amostragem

Ensaios

básicos

Ensaios

específicos

Definição e delimitação das
Unidades para os documentos

fundamentais básicos

±
Elaborar: M.C.G.G., C.Z.G.G

e C.Z.G.E.

Figura 24 - Etapas básicas que devem ser consideradas no pro-
cedimento para obtenção dos atributos.- Sequencial
básico.
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7.1.4. PROCEDIMENTO CONSIDERANDO A DIVISÃO BÁSICA DA REGIÃO
EM BACIAS HIDROGRÁFICAS

CONSIDERAÇÕES GERAIS

As regiões possuem um equilíbrio dinâmico resultante da interação
entre os componentes do meio físico e que pode ser alterado com a
implantação dos diferentes tipos de ocupação antrôpica.
O equilíbrio dinâmico tem comportamento específico para cada espaço
do meio físico, esta porque presenta constituição específica em
termos dos seus componentes portanto comprotam se de maneira
específica a cada tipo de ocupação.
Os trabalhos de mapeamento geotécnico buscam definir, delimitar,
caracterizar e classificar estes espaços, com o objetivo de aumentar
a eficiência dos resultados obtidos quando da utilização dos mesmos
para qualquer dos usos citados na tabela 2.

Um dos objetivos das metodologias de mapeamento geotécnico é a
definição dos espaços tridimensionais e suas características de
maneira mais precisa possível para facilitar o desenvolvimento dos
trabalhos de avaliação do meio físico.
Assim, este mecanismo obedece a sequência básica citada no tópico
7.1.3, porém, considerando como divisção básica do meio físico, as
bacias hidrográficas. Na Figura 26, pode se observar, no fluxograma, a
estrutura funcional do procedimento.
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DEFINIÇÃO E DELIMITAÇÃO DAS BACIAS

As bacias hidrográficas devem obedecer a classificação de STRAHLER
(1964) e a escolha esta relacionada à escala de trabalho e às
características básicas da região.
A escolha da ordem da bacia a ser delimitada deve obedecer a seguinte
proposta:

ESCALA ORDEM DA BACIA HIDROGRÁFICA : OUTRAS INFORMAÇÕES

1:250.000

1:100.000

1:50.000

1:25.000

1:10.000

1:5.000

1:2.000

5 ou maior

4 ou 5

3 OU 4

2

l

Vertente isolada

Tempo de
concentração

Densidade de
canais

Declividade
•média dos

principais
canais

Anteriores
Tipo de vale

(U,V,Misto)

Anteriores
Semelhança entre

bacias

Após a delimitação das bacias por escalas, é necessário considerar os
seguintes aspectos antes da continuidade do trabalho:

l.- Em algumas regiões a densidade de canais, na totalidade ou parte
da extensão da bacia, pode propiciar a delimitação de um número
reduzido ou excessivo de bacias. Neste caso deve-se decidir por uma
nova ordem de tal maneira que a divisão da região não comprometa a
continuidade do trabalho.

2.- A extensão da bacia^, em escalas menores que 1:25.000, não deve
ter área inferior a 2km^y pois dificultaria a análise final devido
ao retalhamento da região.

3.- Os limites das unidades devem respeitar os limites das bacias,
mesmo que existam unidades contíguas.

4.- Após a definição e delimitação das bacias hidrográficas a
continuidade do trabalho pode obedecer as diretrizes dos mecanismos:
densidades de informações, sequências e documentos isolados.
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FINALIDADE-ESCALA-REGIAO

MAPA TOPOGRÁFICO ADEQUADO

DELIMITAÇÃO DAS BACIAS

HTDROGRftFICAS

BELWITOR HOUaS BACItS

HItROGMfICftS EU ORDEM

SUFERIOB OU INFERIOR

AVALIAR» Qtde. de bacias

Extensão de cada bacia e

Escala do trabalho

) Hão Oáeqiud* J

r (dequad*

ftplic>;»o do proctdlntnto

btitido n* dtnsidtde dt in-

fomiaçots

Definição e de l I ni 1-aç,ao das

unidades de classificação do

ter-reno de acordo con a or-den

da Bacia H i dr-ograf i ca

Aplic»;ío do proctdinento sequencitl

bis i co

Ana l i se da

var-iabi l idade

em cada bacia

FIGURA 26 F l uxogr-ana da est.fut.ura do pr*oced i nent-o sequen—

ciai — divisão básica da região

arAf ï cãs •
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FINALIDADE-ESCALA-REGIAO

MAPA TOPOGRÁFICO ADEQUADO

DELIMITAÇÃO DAS BACIAS

HIDROGRÁFICAS

DELIMITAR MOVAS BACIAS

HIDROGRÁFICAS EM ORDEM

SUPERIOR OU INFERIOR

AVALIAR: Qtde. de bacias

Extensão de caída bacia e

Escala do tr-abalho

Não Adequado

Adequado

Aplicação do procedimento

baseado na densidade de in-

formações

Def

un j

i n i cão e

dades

terreno

da Bac i a

de

de

H i

de l i ml

c Iass i

acordo

drogra-T

taiç,ao

r i caç

con a
í ca

das

ao do
orden

fiplicaçáo do procedimento sequencial

básico

Ana
var

em

l

i

c

i

a

se
b i

da

l
da
í dade

bac i a

FIGURA _2JL FluxognaMS da estrutura do procedj mento sequen—

ciai — divisão básica da região em bacias h idno
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7.2. CARTAS FUNDAMENTAIS INTERPRETATIVAS

7.2.1. MECANISMOS PARA DEFINIR UNIDADES

A definição de unidades com heterogeneidade aceitável ou denominadas
de homogéneas é um procedimento obrigatório em diversas etapas do
processo de mapeamento geotécnico, principalmente nas finais, quando
âa elaboração dos documentos gráficos interpretativos, orientativos e
conclusivos.
Na definição das unidades é importante considerar a relação
heterogeneidade aceitável e homogeneidade, visto que:

l- A homogeneidade é relativa a um grupo de atributos que foram pré-
definidos e que são compatíveis.

2- A heterogeneidade aceitável envolve um conjunto de atributos,
dentre os quais alguns apresentam níveis não compatíveis com a
unidade. Neste caso é fundamental avaliar se esta variação ira
interferir no uso futuro dos documentos, assim como no
desenvolvimento de trabalhos em escalas maiores. O nível de
heterogeneidade de cada unidade pode estar mascarado pelo processo de
generalização.

A definição de unidades é o principal e mais cuidadoso trabalho que
deve ser realizado na elaboração das cartas de zoneamento geotécnico
geral e específico. A precisão das unidades depende dos cuidados da
eficiência dos procedimenos adotados, assim como do grupo de
atributos e níveis de valores considerados.

Os métodos para definição das unidades estão relacionados a três
grupos de procedimentos que são: sobreposição de documentos,
hierarquização dos f atares e atributos e combinação de métodos.

l.- SOBREPOSIÇÃO DE DOCUMENTOS

Este procedimento caracteriza-se pela sobreposição aos mapas e cartas
que representam as variações dos componentes do meio físico,
considerando os atributos envolvidos. Na Figura 27 , pode-se observar

um exemplo do procedimento, onde são avaliados os três métodos de
análise decisória: superposição simples, ponderada e regionalizada.
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Figura 27 • Sobreposição cartográfica e regionalização. A e

B, mapas simples; C, sobreposição; D, regionalização mantendo os

identificadores originais com igual peso; E, subordinação dos

identificadores das unidades do mapa A ao mapa B; F, subordinação

dos identificadores das unidades do mapa B ao mapa A; G, fusão das

unidades originais em quatro novas unidades totalmente

redefinidas, (segundo Rodoman, apud Coelho, 1980)

Nas figuras 27 A e
superposição simples,
superposição

B observa-se: o resultado obtido da
onde os componentes tem igual peso;

ponderada, onde os atributos tem importância
diferenciada e da superposição regionalizada, onde os atributos são
reunidos (fusão) originando as unidades (generalização tipolõgica
segundo Varnes, 1974).

Os métodos de superposição apresentam, como vantagem, a possibilidade
de serem conduzidos por meios computacionais.
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2.- HIERARQUIZAÇÃO DOS FATORES E ATRIBUTOS

As unidades são definidas após ter ocorrido uma hierarquização dos
atributos, considerando a escala, a finalidade e os componentes do
meio físico e pode ser conduzida por um dos seguintes métodos:
classes taxonômicas, natrizes e árvores lógicas.

As classes taxonômicas são unidades definidas a partir de um conjunto
de informações sobre o meio físico, agrupadas em função da escala e
das finalidades do trabalho. Na Tabela 21 , observa-se um exemplo de
unidades taxonômicas. Este método é muito eficiente quando é possível
defini-las para uma região; assim podem ser aplicadas por diferentes
Profissionais^ Como exemplo, no caso do Brasil, citam^se as regiões
da Depressão Periférica e do Planalto Ocidental.'

UNIDDE
TAXONÕMICA

REGIÃO

ÁREA

ZONA

SUBZONA

DISTRITO

MODELO
SIGNIFICATIVO

Modelo estrutural
tecto-genético dos

maiores elementos
da Terra

Modelo de paisa-
gem com unidades
geomorfolõgicas
grandes

Modelo litológico
de complexos su-
perficiais

Modelos geotécni-
cos do terreno

Modelo geotécnico
das condições de
fundações

ATRIBUTOS PARA : USOS E
DELIMITAR : FINALIDADES

•

Formações ecológicas: Avaliação dos
c/característica ba-: grandes ter-
sica e inform. no : ritõrios
arranjos, desenv.sob:
condições geotécni- :
cãs similares. :

•
•

Feições da paisagem :
e de macromorfelogia:
básica (uniformes) :

•
•

•

Uniformidade nas :Planejamento do
distribuição de cer-:uso detalhado
tos tipos litolôgi- :do terreno.
cos relacionados :Avaliação do
geneticamente :amb.geológico

:p/obras de gde.
:porte.
•
•

Estrutura uniforme e:Seleçâo de lo-
arranjo dos tipos :cais. Estimação
geotécnicos de solos:das dific.uso
e rochas :de mat.constru-

:cão. Planejamen
:to da investig.
:detalhada.
•
»

Unifor.do arranjo de:Avaliação deta-
solos e rochas, con-:lhado das condi

dições hidrogeológi-:ções técnicas
cãs e processos geo-:p/projetos
técnicos : urbanos.

TABELA 21 - Exemplo de unidades taxonômicas (apud Zuquette, 1987)
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As matrizes podem ser bidimensionais e tridimensionais, sendo que as
primeiras definem as unidades considerando atributos elocais e as
tridimensionais permitem considerar atributos, locais e as suas
variações com a profundidade permitindo uma análise espacial das
unidades.

As árvores lógicas não apresentam complexidade tão elevada quanto as
matrizes e permitem definir as unidades a partir de um número elevado
de atributos. Na Figura 28 , observa-se um exemplo de aplicação do
método da árvore lógica e na Figura 29 , a carta representando as
unidades delimitadas após a definição.

3.- COMBINAÇÃO DE MÉTODOS

As unidades, definidas no mapeamento geotécnico, devem representar, o
mais fielmente, as variações do meio físico; para que este objetivo
seja atingido, é necessária a seguinte combinação de métodos:

- classe taxonômica + árvore lógica;

- árvore lógica + matrizes;
- classe taxonômica + árvore lógica + matrizes e
- superposição regionalizada + árvore lógica.

Combinando o método da classe taxonômica com a árvore lógica atinge-
se o melhor resultado quando se consideram as classes taxonômicas das
bacias hidrográficas para as diferentes escalas e a árvore lógica
para a sua subdivisão. Esta combinação é importante pois permite a
análise de cada bacia através de árvores lógicas diferentes.
A combinação da árvore lógica com asmatrizes possibilita a análise
espacial entre as unidades.

A terceira combinação é resultante da composição das anteriores e
produz uma das análises mais completas, porém é muito trabalhosa e
exige muito tempo.

A superposição regionalizada combinada com árvores lógicas apresenta
bons resultados quando a superposição considera as bacias
hidrográficas e as formas de terreno ("landforms").
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GÉNESE RESIDUAL RETRABALHADO

TEXTURA SILTO
ARGILOSO

ARGILO
SILTOSO

ARENOSO
(< 30 % finos)

ARENOSO
(< 20 % de finos)

ESPES-
SÜRA

< 0,5 a 0,5 a 3,0 m 3,0 a 5,0 m > 5,0 m

N S N S, ~S^"S^N^^S

DECLIVI-
DADE

Al A2 BI B2 Cl C 2 C3 ~C4

N N N N S NN,'N?S^~N~^N

FORMAÇÕES
GEOLÓGICAS

IT l IT 2 IT 3 TAT. IRA. COR. BOT. PIR. SB. ITQ. ND

Figura 28 - Exemplo de definição das unidades utilizando-
se o método da árvore lógica (Pejon, 1992).
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ral obtida por meio do método da árvore lógi-



7.2.2 - NÍVEIS MAIS ADEQUADOS DOS ATRIBUTOS PARA A ELABORA-
CÃO DAS CARTAS FUNDAMENTAIS INTEKPRETATIVAS

Para a elaboração das cartas interpretativas, não basta conhecer os
atributos que devem ser considerados, mas também, os seus níveis,
para que seja possível a definição de classes de adequabilidade ao
fim e em continuidade a delimitação das unidades e as respectivas
classificações.

As classes de adequabilidade foram montadas a partir da experiência
de trabalhos desenvolvidos em diversas regiões do Brasil e das
informações obtidas através do levantamento bibliográfico.

As classes foram montadas com os seguintes objetivos:

l- Facilitar o entendimento ao usuário em termos de uma análise
básica e em seguida avaliar os atributos e suas importâncias quanto
ao conteúdo da carta.

2- Orientar o uso e a escolha dos recursos operacionais e
tecnológicos que serão mais eficientespara cada unidade.

3- Entender e estimar as possibilidades de riscos.

4- Avaliar potenciais de impactos ambientais negativos.

Considerando os objetivos, atributos e seus níveis e finalidades
definiu-se quatro classes básicas, que em função do detalhamento ou
necessidades podem ser subdivididas em subclasses:

TIPOS DE CLASSES DE ADEOUABILIDADE

a) FAVORÁVEL
A totalidade dos atributos apresentam níveis adequados, podendo
ocorrer que no máximo dois atributos de importância secundária
apresentem níveis que os colocariam na classe moderada.
Na definição da classe favorável não se deve considerar um número
maior de atributos que não atendam as suas condições, tal fato poderá
provocar mudanças de classes para a mesma área em função de estudos
posteriores na mesma escala, assim como poderá deixar dúvidas aos
usuários quanto aos possíveis erros de análise.
A classe favorável significa que os recursos tecnológicos necessários
à implementação serão os mais simples e baratos, o potencial de
impactos negativos e de riscos serão os mais baixos dentro da região
em estudo.
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b) MODERADA

Nesta, 80% (oitenta por cento) ou mais dos atributos fundamentais
devem apresentar níveis compatíveis com as classes moderada e
favorável. Em áreas classificadas como moderadas há possibilidades
de ocorrência de impactos negativos e riscos. No decorrer da
implantação de um tipo de ocupação poderá haver necessidade de
recursos operacionais e tecnológicos mais onerosos e com alguma
complexidade.

c) SEVERA

Nesta classe não mais do que 15% (quinze por cento) dos atributos
devem apresentar níveis compatíveis com as classes moderada e
favorável e também no máximo 15% (quinze por cento) na restritiva.
Uma área classificada como severa apresenta possibilidades concretas
quanto a ocorrência de impactos ambientais negativos e de riscos.
Poderá, também, exigir recursos operacionais e tecnológicos caros e
complexos para implementar as ocupações em comparação com a
favorável.

d) RESTRITIVA

Somente 20% (vinte por cento) dos atributos podem apresentar níveis
que o caracterizem como das classes favoráveis, moderada e severa.
As áreas que se enquadram nesta classe devem ser ocupadas com o maior
cuidado pois exigirão recursos tecnológicos complexos e onerosos,
podendo não compensar em ternos de rendimentos, devido aos problemas
que poderão ocorrer, como os impactos ambientais negativos e
possibilidades de riscos.
Nas Tabelas 22 a 28 encontram se os atributos e seus níveis
pertinentes às classes de adequabilidade das cartas fundamentais
interpretativas para: disposição de rejeitos, fundações, potencial
agrícola, estradas, carrosividade, barragens rurais e escavabilidade.
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COMPONENTES

SUBSTRATO
ROCHOSO

MATERIAL
I N CONSOLIDADO

Condiç6es para
<rrigaç8o

AGUAS

RELEVO

RISCOS

CLASSES
ATRIBUTOS

PROFUNDIDADE (m)

Textura

Estruturas

Consistência

Níveis de Unidade

C.T.C. (cap.
troca catiônica)
(meq/IOOg TFSA)

A pH

PH

Nutrientes

Pedregosidade

Salinidade ECe*
MS/CM

Sódio (iwq/WOo)

Sódio Nat
troce- C.T.C.(X)

vê l

Capacidade de
campo
Ponto de
Hurchamento (Am)

PorcentaQem Hat.
Orgânica

Saturação em

Bases (X)

Meio Físico /
Aguas

DrenabUIdade

Profundidade Na
(m)

Dectividade (X)

ErosBo

Contaminação das
éguas
subterrâneas

FAVORÁVEL

> 1.5

Hédia ArgUo-
Arenosa e
Argilosa

Moderada ou sem

Fríével

Boa retenção

> 20 meq/100
(superficial)
> 10 meq/
(subsuperficial)

Negativo

5.5 - 7.5

Altos níveis

Sem ocorrência

(< 0,1 X)

> 2

> 0.2

> 2

Alto

> 4 X

> 60

Ade- Ade-

qjacto quado

Boa

> 2

< 8

Baixo

Nulo e baixo

MODERADA

> 0,7

Areia
(< 30X)

10 meq/100 g
(superfic.) 5
meq/100 g
(subsuperficial)

Pequena
ocorrência (0.1
- m
2 -8

0,2 .1

2 - 10

Médio

2 X

ZO -60

lédia

kdequado

Adequado

Hédia

lédio

-2

t -12

lédio

la ixo

SEVERA

< 0.5

Arenosa

(> 90X)

Dura

> 2 oeq/100
(superf. e
subsperficial)

Média (> 2 X)

8-15

> 1

> 10

Baixo

1 X

< 20

Média Kédia

Há

< 1

> 12

Alto

Médio

RESTRITIVA

< 0.2

Arenofra/
Argilas
expansivas

maciça,
estrutura
grosseira

Muito dura

Baixa

retençSo

< 2 meq/
100 g

Positivo

< 4 > 8

Baixos
níveis

Alta
ocorrência
(> 3 X)

> 15

> 2

> 15

Baixo

< 0,1 X

< 10

Inadequado
em un dos
fstores

Má

< 0,5

> 20

Alto ou
Hui to Alto

Alto

• Condutividade elétrica do extrato de saturaçSo.

Tabela'22. CorobinaçSo de atributos e níveis que definem as classes da carta de potencial agrícola.
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COHPONENTES

S. ROCHOSO

MATERIAIS
INCONSOLIDADOS

AGUAS

CLASSES

ATRIBUTOS

LITOLOGIA

SOL, (X)

TEXTURA

ORIGEM

SÓ, (X)

s

PH (FERRO
CONCRETO)

ACIDITÏ
<ineq/100 a)

POTENCIAL REDOX

CONDUTIVIDADE
(HHHO/CH)

RESISTI- ferro
VIDADE

(Ohm/CH) aço

SÓ, (g/0

FLUTUAÇÕES DO
NÍVEL FREATICO

DRENABILIDADE

PH

POTENCIALIDADE
(REDOX)

FAVORÁVEL

NXO

ARENOSA

RESIDUAL E
MADURO

KXO

NXO

6.5 - 8.5

< 8

> 100 N.V.

< 0.2

> 1500

> 7500

NXO

MUITO PEQUENA

BOA

ZONAS SECAS

6.5 - 8,5

> 100 MV

MODERADA

< 0.2

ARENO-SILTOSA

< 0.2

4 - 6.5

8 - 1Z

50 - 100

< 0,4

1ZOO - 1500

4000 - 7500

< 0,3

PEQUENA
(< HETRO)

4,0 . 6,5

50 - 100

SEVERA

ROCHAS COK
CIHENTOS

CARBONATICOS

QUALQUER CCK
CARBONATOS

0.2 - 0.5

2 - 4

12 - 15

O - 50 KV

< 1,0

700 - 1200

2000 - 4000

SIGNIFICATIVA
(METROS)

2 - 4

O - 50 HV

RESTRITIVA

CALCAREOS,
FILHOS

CARBONOSOS,
ROCHAS COM S04~,

Sé. CPi"

> 0,8

INTERCALAÇÕES DE
TEXTURAS NOS

PERFIS

RESIDUAIS JOVENS,
TALUS, ETC.

> 0,5

< 2

> 15

NEGATIVO

< 1,0

< 700

< 1000

>1-2^

SIGNIFICATIVA
(METROS)

NA

ZONAS UNIDAS

< 2

NEGATIVO

TABELA 23 RelaçSo entre atributos e classes da carta de potencial a corrossividade.
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COMPONENTES

SUBSTRATO
ROCHOSO

HATERIAIS
I N CONSOLIDADOS

AGUA

RELEVO

CLASSES

ATRIBUTOS

TIPO LITOLÓGICO

INCLINAÇKO DO TOPO
ROCHOSO

PROFUNDIDADE (m)

DESCONTINU IDADE

MINERAIS EXPANSIVOS

RESISTÊNCIA/SUPORTE

TEXTURA/CONS1STÊNCIA

VARIAÇÃO NO PERFIL
DE ALTERAÇÃO

PRESENÇA DE NATAÇÕES

ÍNDICE DE VAZIOS
(COLAPSIVIDADE,

RECALQUE)

CAMADA ORGÂNICA

EXPANSIBILIDADE

RESISTÊNCIA SUPORTE
DE ACORDO COM A

VARIAÇKO

COLAPSIVIDADE
E CAMADAS

COHPRESSlVEIS

CORROSIVIDADE

PROF. N.A. (N)

CORROSIVIDADE

DECLIVIDADE (X)

FAVORÁVEL

< 5 X

< 2

POUCOS E COH
BAIXA

INCLINAÇÃO

NXO

ALTA
0,6 - 10 nPa

PROGRESSIVA
PARA ROCHA

ALTERADA E Si

NÃO

OCORRE KAS W
CAMADA
< 1 n

NXO

BAIXA

ALTA
SPT > 25

NXO

CLASSE
FAVORÁVEL

> 15

CLASSE
FAVORÁVEL

< 5

HOOERAOA

5 - 8 X

5 - 10

HÉDIAS

POUCOS

HÊDIA

CXXIRRE
PEQUENOS

< 2 •

OCORRE SUPER -
FICIALNENTE

(< 2 m)

MÉDIA

HÉDIA

OCORRE SUPER-
FICIALHENTE

(< 2 m)

5 - 10

SEVERA

> 8 X

< 15

NU I TAS

CONSIDERÁVEL

BAIXA

OCORRE GRANDES

< 4 m

OCORRE
(< 5mï

MÉDIA

OCORRE
« 5 m)

10 - 20

RESTRITIVA

CALCÁRIOS

> 12 X

> 15

MUITAS E COH
INCLINAÇÃO

DESFAVORÁVEL

BAIXA
< 0,05 mPa

ARENOSA/FOFA
ARGILOSA/HOLE

HOMOGÉNEO

OCORRE KJ I TOS
E GRANDES

> 5 n

OCORRE

ALTA

BAIXA
SPT < S

OCORRE

CLASSE
RESTRITIVA

< 2

CLASSE
RESTRITIVA

> 20X

TABELA 24 Relação entre atributos e classe da carta para fundações.
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COMPONENTES

SUBSTRATO
ROCHO$0

MATERIAL
INCONSOLIDADO

AGUAS

RELEVO

OCUPAÇÃO

EQUIPAMENTOS

CLASSES

ATRIBUTOS

TtPO
LITOLÔGICO

GRAU DE
ALTERAÇKO

DESCONTINUIDADE
(JV)

PROFUNDIDADE
(m)

TEXTURA

PRESENÇA DE
E NATAÇÕES

PRESENÇA DE
CAMADAS

ORGÂNICAS

CAMADAS
LATERIZADAS

PRESENÇA DE
MINERAIS

EXPANSIVOS

GRAU DE
COHPACTAÇRO

PROFUNDIDADE DO
NÍVEL D'AGUA

<m)

DRENABILIDADE
(CONDIÇÕES)

DECLIVIDADE (X)

DISTANCIA DAS
CONSTRUÇÕES (m)

HAHUAL

HECÃNICO
COHUH

MECÂNICO
PESADO

EXPLOSIVO

FAVORÁVEL

FIUTO
XISTOS

ALTO

MUITO ALTO

> 5

ARENOSA HÉDIA

NXO

NÃO

NXO

NÃO

BAIXO

> 5

BOA
ZONAS SECAS

< 8

> 300 n

x

x

MODERADA

OUARTZITO

MÉDIO

MÉDIO

< 5

MEDI*

POUCOS E MÉDIOS

< 0.5 •

POUCO ESPESSA E
DE BAIXA

DENSIDADE

POUCO

MÉDIO

< 4

8 - 15

x

x

SEVERA

ARDÓSIA

BAIXO

BAIXO

< 1

ARGILOSA

GRANDES

1 •

ALTA DENSIDADE

OUANTIDADE
RAZOÁVEL

ALTO

< 2

15 - 20

x

x

RESTRITIVA

GNAISSE

ROCHA SÁ

BAIXO

< 0,5

MUITO ARGILOSA

MUITO E EN
SUPERFÍCIES

> 1 n

ESPESSA E
ALTA DENSIDADE

GRANDES
QUANTIDADES
(VERTILOSOS)

ALTO

< 1

MA
ZOHAS UNIDAS

> 20

< 30 n

x

TABELA 25 Relação entre atributos e classes para a carta de condições de escavabílidade.
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BARRAGENS
RURAIS
•It. »áx » 18
•
volune de
aterro
< 700.000 in3

LOCAL

MATERIAIS DE

EMPRÉSTIMO

ATRIBUTOS

TIPO DE VALE

ÁREA DA BACIA

AMPLITUDE DO
RELEVO

DECLIVIDAOE DA
VERTENTE DO
TALVEGUE (X)

ESPESSURA DO H.I.

DESCONTINUIDADES
DENSIDADE

DIREÇXO/EIXO

MOVIMENTOS DE
MASSA (POTENCIAL)

COMPACTAÇXO:
d HAX
u <X)

X DE NICAS

EXPANSIBILIDADE

TEXTURA

AREIAS média p/
drenos e

transições

BRITA E MATERIAIS
DE TRANSIÇÃO

(cascalho, brita,
ssibro)

DISTANCIA DOS
PONTOS DE

MATERIAIS DE
EMPRÉSTIHO

CLASSIFICAÇÃO
N.C.T.

CLASSES

FAVORÁVEL

ércBS com as
melhores
condições para
viabilidade de
implantaçBo da
obra

em "V" fechado

< 15 Km2

> 60 m

> 10 X

> 10 X

5 m

baixa

paralela

nSo

< 3 X

muito baixa

argila arenosa
argila siltosa

grande volume

grande votune

próxima ao
local da
barragem

LA'

MODERADA

ércas menos
Bdequedas
devido a
elgunas
dificuldades.
porém, com
soluções
viáveis

misto

15 - 30 Km2

ZO - 60 m

5 - 10 X

> 10 X

< 5 m

baixa

transversal

baixa

3 - 10 X

baixa

silte
argiloso

s i l te arenoso

pequeno
volume

pe<yjeno
volume

média

LA/LE

SEVERA

éreas côa

Brandes
dificuldade»,
exigindo alto
custo para
alterantivas de
soluçBo

em "U" aberto

> 30 Ea2

20 •

< 5 X

5 - 10 X

> 5 •

alta

transversal

média

> 10 X

média

areia siltosa
areia argilosa

inexistente

inexistente

distante

NA/NA'

RESTRITIVA

áreas
Impróprias sem
qualquer
potencialidade,
e/ou local e
materiais
inexistentes

aberto

sem captaçfio
perene

> 48 Km"

< 20 m

> 5 X

< 5 X

< 1 m

alta

perpendtcutar

alta

< 1,2 g/CT)3

> 30 X

> 10 X

alta

argila ou areia

Inexistente

inexistente

inexistente

NS'/NG

TABELA 26 RelaçSo entre atributos e classes para inventérios para barragens rurais (nodificada de Souza, 1992).
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7.3. DOCUMENTOS ANALÍTICOS E CONCUJSTVOS

7.3.1. CARTAS DE RISCOS

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Na atualidade, há uma grande preocupação dos diferentes profissionais
envolvidos com os estudos do meio físico no que se refere às
condições de avaliação dos eventos perigosos ("hazards") e dos riscos
associados nos diferentes países. Nos últimos congressos e simpósios
da Associação Internacional de Geologia de Engenharia (I.A.E.G.),
centenas de artigos foram publicados, abordando os mais diferentes
aspectos relativos ao assunto. Estas publicações podem ser
classificadas em dois grandes grupos:

^) Oriundos dos países mais desenvolvidos que, na sua maioria,
tratam de problemas localizados, seguidos por trabalhos com enfoques
regionais e preventivos.

2^) Dos países com condições técnico-econõmicas inferiores abordam
problemas locais, raramente são preventivos e com caráter de estudos
regionais com a finalidade de orientar a ocupação.

Da revisão bibliográfica ainda pode-se afirmar que os artigos
oriundos dos países desenvolvidos, mesmo referindo-se a estudos
locais, estão baseados em documentos com enfoques regionais e
preventivos, em escalas entre 1:250.000 e 1:50.000, o que não ocorre
compôs artigos dos países pouco desenvolvidos.
Do grupo de artigos analisados observa-se também que os conceitos
sobre riscos, desastres, eventos perigosos ("hazards") e outros
termos relacionados são diversos e não há uma proposta conceituai que
predomina. Dentre as publicações existentes, pode-se destacar algumas
que apresentam informações que possibilitam a orientação dos estudos
futuros em países pouco desenvolvidos, tais como: Fookes (1987),
Culshaw et alii (1990) , Brook and Marker (1987), Dearman (1987),
Antoine et alii (1987), Varnes (1984), Hearn & Fulton (1987), Hansen
(1984) e Demek (1972), porém estes trabalhos consideram premissas
típicas de países desenvolvidos, onde há grande conhecimento sobre os
componentes do meio físico. Nos países menos desenvolvidos, os
conhecimentos sobre o meio físico sãomuito restritos; no Brasil, são
poucas as áreas com informações em escalas maiores que 1:250.000 e,

quando há, não são globais mas somente sobre um dos componentes
(solo, geologia, etc.). Tais condições dificultam a elaboração de
documentos básicos voltados a orientação e ao planejamento da
ocupação, como as cartas e mapas geotécnicos e de riscos.
Outro ponto que deve ser enfatizado é a necessidade de trabalhos que
sejam lógicos, assim como o estabelecimento de uma sistemática para
avaliar o meio físico e determinar as áreas sujeitas a eventos
naturais ou de interface, que podem ser classificados como perigosos.
Para o desenvolvimento de trabalhos lógicos e sequenciais, é
necessário considerar alguns pressupostos fundamentais que são:

- o uso de conceitos amplos,

- basear os trabalhos em princípios metodológicos,
- elaborar trabalhos com objetivos de prevenção e planejamento,
- ser realizado por documentos confiáveis que retratem o meio físico
em termos de todos os seus componentes e
- ser realizado por equipe técnica com conhecimento adequado sobre as
variações do meio físico.
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Dentre as referências consultadas as seguintes relações são comuns a
grande maioria e sugerem uma sequência lógica para a análise em
termos de definir os riscos associados aos eventos perigosos:

ORIGEI

FENÕ-
ME-
NOS

IN-
TER-
FA-
CE

ocu-
PA-
CÃO

EX-
TEN-
SÃO

ANTROPICOS
l
l
l

l
FENÓMENOS

PUROS
/\

/ '».

/ ^
NORMAIS PERIGOSOS

rUL-
ÍE-

A-
n-
.I-

IA-

IE-

(HAZARDS)

l
A

^^ \

NATURAIS
l ~~ .^
) ^^>

GEOLÓGICOS ATMOSFÉRICOS
f

T——rFENÓMENOS FENÓMENOS
PUROS PUROS
'^~. ~ 7-^,
/ ^. / \
/ ^ 'Y

NORMAIS PERIGOSOS NORMAIS PERIGOSOS
(HAZARDS) ^ (HAZARDS)

-L- - - T- -
^~

PERIGOSOS NORMAIS
(HAZARDS)

l
NORMAL PERIGOSOS t

(HAZAR^S^ _ _ _ __ j

( p

l— — —
ACEITÁVEL

l

j
RISCOS

'OTENCIAL)
I
l

—l
NÃO ACEITÁVEL

ÁREA ATINGIDA
(HAZARD ÁREA)

Analisando a sequência lógica e as possibilidades de ocorrerem
eventos perigosos, pode-se afirmar que uma região pode estar sujeita
a eventos perigosos originados devido a fatos antrõpicos, fenómenos
naturais (geológicos e atmosféricos) e/ou devido às interfaces.

Na Tabela 30 observa-se as principais fontes de eventos perigosos
("hazards") que podem ocorrer no Brasil, assim como as suas
características em termos de extensão da área atingida, dinâmica,
tipos de perdas, previsão e prevenção.

IMPORTÂNCIA DAS CARTAS DE RISCOS

O processo de planejamento e de desenvolvimento regional requer
estudos para avaliar os possíveis eventos perigosos naturais ou de
interfaces que podem ocorrer, assim como os impactos que podem causar
às diferentes formas de ocupação (Johnson & Luza, 1987). Para que a
condição acima seja atendida, é fundamental a elaboração de alguns
documentos gráficos a partir da carta de zoneamento dos eventos
perigosos e dos documentos que constituem o mapeamento geotécnico,
como:
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Fontes

w
**

Área Atingida Dinâmica Tipos de Perdas PrevisBo

Heio Ffsfco Atmosférico Interaçao Antrépfca Espacial Temporal

PrevençSo

Falhas Atfvas

Sfsmos

Tufões

Marés

Seca

Poluição do ar

Salinizaçso/Solos Salinos

Inundação

Erosão

SedfmentaçSo [Costefra

(Assoreamento)|Contlnental

SubsidêncfaCCarstica,

Mina)

Movimento de Massa

Expansfbllfdade X

Poluição Agua Subterrânea

Recalques/Colapstvldade

Rompimento de Tubulnçoes

Rompinento de Reservatórios

Desertfficsções

Combustão Expontânea de Turfas

PolulçSo de água superficial

Poluiçio do Solo

x

x

x

x

x

x

x

x

fixos e variáveis

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X ou X

x

x

x

x

x

x

x

x '

x

X (Facultativo;

x

x

x

X ou X

x

x

x

x

x

x

x

x

2

2

2.

1

2

1-2

1 - 2

1 - 2

1 - Z

1 - 2

1 • 2

1

1

1

1 - 2

1

1

1 - 2

1

1

\ • 2

1 - 2

2-3

3

2-3

2

1-2

1-2-3

1

2-3

1

1
1

1-2-3

2-3

1

1

1

3

3

1

2

1

1

1-2-3

1-2-3

1-2-3

1 - 3

1

1 - 3

1

1-2-3

1 • 3

1 - 3

1 - 3

1 - 3

1-2-3

1 - 3

1-2-3

1 - 3

1-2-3

1-2-3

1

1-2-3

1-2-3

1 - 2

s

H.D

s

s

s

s

s

s

s

s
s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

H.D

H.D

s

s

T

s

s

T

s

T
T

M.D

T

T

s

T

H.D

H.D

s

N

s

s

1-2-3

1-2-3

2-ï

1-2-3

1-2-3

1-2-3

2

1-2-3

1 - 2

1 - 2

1 - 2

2 - 3 X

1-Z-3

1 - 2

1 - 2

1 - Z

1 - 2

1-2-3

1 - 2

1 - 2

1 - 2

1 - 2

Presença de substâncias

perigosas no solo/H.,0 X

Genda

2

2

1

2

1

1

- 2

- 3

s

H.D

H/H.D

T

1 - 2

3

Tabela 29 - Principais fontes de

eventos perigosos e suas

características básicas.

ÁREA

1-Locat

2-Reglonal

DINÂMICA TIPOS DE PERDAS PREVENÇÍO

Lento-1 1-HBteriait 1-Hedldas

Répido-2 2-Vidas Estruturais

Muito Répido-3 3- Perdas Indfretas 2-RegulamentaçBo

PREVIStO
S-Slm

N-NSo

H.D-Huito Difícil

de uso da terra T-As vezes é possfvel

3-Plano de energia P-Po
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x
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x

x

»

x

x
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x

x

2

2

l
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2
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l • Z

l • 2

l • 2

l • 2

l. l

l

1

1

1 - 2

l

l

t • t

1

1

l • 2

1 • Z

2-3

3

2-3

l

t-2

1-2-S

1

2-3

1

l
1

1-2-3

2-S

1

1

1

I

s

1

2

l

1

1-2.3

l-i.3

1-Z-I

l • 3

1

l • 3

1

>.2.3

1 • 3

1 • 3

1 • 3

l • 3

1-2-»

1 • l

1-2-i

1 - i

1.2.1

1-;-3

1

1-2.3

1-2-1

1 - !

ilptdil

l

«.B

»

s

a

»

l

t

l
l

i

l

l

«

»

»

»

>

s

l

«

Twporal

H.D

n.»

»

l

T

l

I

7

t

r
T

M.O

t

T

l

I

M.O

H.O

l

K

i

l

1-2-1

1-2-I

2-3

1.2-3

1-2-3

1-2-3

;

1-2-3

l - 2

l - 2

1 • 2

2 • 3 X

l-;-}

l • 2

1 - 2

1 • Z

l • 2

1.2-S

1 - 2

1 • 2

l • 2

1 • 2

PrMtnç» d» tubtttncf»

F!l-.l?ï?ï'.."?'.'J>t.o/.H2°- . . ..x.

2

;

1

2

l

l

• 2

• 3

s

«.o

N/N.O

T

l - 2

3

Tabela 29 - principais fontes de
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- carta de riscos para os tipos de ocupação atuais,
- carta de riscos para os tipos de ocupação a serem implantados.

Estas cartas devem refletir o tipo de evento, a área de sua
influência, o nível de intensidade, a vulnerabilidade de cada
elemento, os riscos sobre as diferentes formas de ocupação e as
interferências das formas de ocupação sobre as condições geolõgico-
geotécnicas e atmosféricas.

ELABORAÇÃO

Os estudos para elaborar os documentos relativos aos eventos
perigosos e aos riscos associados devem ser executados em função da
escala, informações existentes sobre o meio físico e finalidades dos
documentos produzidos (Hearn & Fulton, 1987).
Na Tabela 30 , a seguir, apresenta-se 3 níveis de documentos que podem
ser elaborados considerando as faixas de escalas:

Tabela 30 - Relação entre Escala X Finalidade
informações utilizadas.

Níveis de

ESCALAS FINALIDADE

1:250.000 - AvaliapSo regional para definir: I- traba-

a lhos ea escalas aaiores» 2- grandes grupos

1:100.000 de eventos, 3- deficiSncias de inforaapSes

DOCUreNTOS CONSIDERADOS E liFDRMfiÇOES

Mapas existentes e inforBapoes predo-

ainantenente obtidas por •eios indi-

retos («apa das condicies geolligicü-
e 4- viabilidade de obras longitudinais. 9eotécnicas).

l;100.000 - Viabilidade e projeto básico das diferen-
a tes foraas de ocupação.

l:c5.000 - Elaboração das cartas de zoneaaento de e-

ventos e de riscos associados.
- Definição das áreas a seres estudadas ea

detalhes.
- Proposição de apões preventivas.

- Delifiitapao das áreas totalsente restritas

à ocupação.

Doanentos sAre os ctNBponentes do

aeio aabiente.

Carta de zoneaaento çeotécnico 9eral e
os outros docuaentos gráficos que yms
tituen o Bapeaaento geotécnico.

> 1:25.000 - Realização de projetos específicos para_de
senvolvinento das Torgas de ocupação» pro-

teção e recuperação de áreas sujeitas aos
eventos perigosos.

Hapeaaento geotécnico e avaliação 9lo-
bal das áreas sujeitas aos eventos pe-
ngasos.
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As condições estipuladas na Tabela 30 , podem ser atendidas desde que
constam da Figura 2 O sejam mantidas conforme o esquema abaixo, que os
representam.

Produção
das
informações

Meio Físico
Documentos grá-
ficos fundamen-

tais básicos e
interpretativos
que constituem
o mapeamento geo
técnico

Ocupações
Futuras
Atuais

(Documentos
gráficos

! i
Ll

Fauna e Flora

Inventário

J

j
l

J

ï
Análise
das
informações

Eventos 4
perigososT

.4 Vulnerabil idade
dos elementos

Cartas de
nscpsT

Elaboração de
documentos para

prevenção/mitigação
e monitoramento
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7.3.2 - CARTAS DE VIABILIDADES

Estas cartas quando realizadas devem apresentar clareza,

exatidão e precisão quanto ao conteúdo e as indicações para as

finalidades previstas.

Na elaboração destas cartas obrigatoriamante deve-se

considerar as informações relativas ao meio físico, ao meio

biológico e aspectos sócio-econômicos/ de tal maneira que cada

unidade definida receba índices que possibilitam hierarquizá-las

em termos de possívelis problemas e ordem dos custos que

ocorrerão quando da implementação dos tipos de ocupação.

Estas cartas podem ser elaboradas para um único tipo de

ocupação ou para um grupo de tipos que são típicos de espaços

territoriais urbanos ou regionais.

O fluxograma da figura 30 tem por objetivo orientar quanto

as etapas básicas para elaboração das cartas de viabilidades:
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Segundo Young (1978 apud Mcrae & Burnhan, 1981) há seis

princípios básicos quedevem ser considerados na elaboração de

documentos gráficos de viabilidades:

l- As cartas devem ser elaboradas para tipos de ocupação

pertinentes à um mesmo espaço territorial,

2- A avaliação deve comparar os benefícios obtidos com os

investimentos necessários a implantação e manutenção,

3- É obrigatória a multidisciplinariedade das informações,

4- Devem ser consideraradas as informações locais e regionais

relevantes aos tipos âe ocupação,

5- O documento gráfico deve considerar as possibilidades, de

degradação ambiental.

6- Devem apresentar resultados comparativos entre 2 ou mais

tipos de ocupação.

Em termos de orientar a elaboração das cartas de viabilidade

foi proposta pela FAO (1976) algumas diretrizes que podem ser

empregadas de maneira generalizada.

A estrutura da FAO (1976) está baseada em 4 níveis de

adequabilidade hierárquica, ou seja, ordem, classe, subclasse e

unidade:

ORDEM - deve indicar se a área é adequada, inadequada ou

intermediária quanto a finalidade em análise.
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FINALIDADES

HEIO FÍSICO
H.C.9.g.*

C.Z.9.9.*

C.Z.g.e.*

MEIO

BIOLÓGICO

CARACTERISITCAS DO

TIPO DE OCUPAÇÃO

t

ASPECTOS SÓCIO-

ECONÓMICOS

Carta dos possíveis pró -

blemas construtivos e

custos envolvidos na im-

plantação para cada uni -

dade do meio físico.

Docunento com as áreas que são

inviáveis devicto a: ocupações

existentes, condições biológi-

cãs, incompatibilidade de ocu-

pações, limitações do meio ff-

sico e aos aspectos sócio cul-

turais e económicos.

Ordenar os fatores ea função

da sua influência na implan-

tação dos tipos de ocupação

e na definição da estrutura

hierárquica das unidades.

-1
Definição da pontuação para

os níveis e pesos para os

diferentes f atares.

CARTA DE VIABILIDADE

As áreas devem ser denominada

por LU) código que considere a im-

portância dos fatores (PESO) e as

características (PONTUAÇÃO) do

fator e assim classificadas hie-

rarqmcamente.

* m.C.g.g. - Mapa das condições geológica-geotécnica

* m.c.g.g. - Carta de zoneamento geotécnico geral
* m.z.g.e. - Carta de zoneamento geotécnico específico

Figura 3 O . Fluxograma
cartas de viabilidade.

das fases básicas para elaboração das
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CLASSE - é uma subdivisão âa ordem e especifica o grau de

adequabilidade ou não. Apesar de não haver limitações

no número de classes, é aconselhável optar entre 3 e 5.

SUBCIASSE - deve indicar as intensidades das limitações,

principalmente das subclasses adequadas e deve listar

as limitações.

UNIDADE - deve buscar refletir informações que afetam âe maneira

â»«.€CflL o tipo de ocupação, sendo muito usada para

situações localizadas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho reúne um conjunto de informações básicas

destinadas a orientar a elaboração do mapeamento geotécnico para

condições brasileiras, elaboradas a partir de ma extenso

levantamento bibliográfico, tanto a nível internacional quanto

nacional e em trabalhos desenvolvidos em aproximadamente 20.000

km2.

As informações apresentadas poderão ser adaptadas quando do

desenvolvimento de trabalhos em regiões com meio físico

específico.

Estudos futuros poderão contribuir no sentido de torná-las

mais adequadas, principalmente nos seguintes aspectos:

- na definição dos atributos e seus níveis para estabelecer

classes de adequabilidades para as atividades antrópicas,

- nos procedimentos de obtenção dos atributos para elaboração dos

mapas fundamentais básicos,

- nos mecanismos para representação tridimensional e

- na elaboração dos mapas de "landforms".
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