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1. Introdução
O trabalho realizado em São Lourenço – MG teve o objetivo de realizar
investigação geofísica em área de recalque do terreno em área urbana. Este recalque
vem provocando danos estruturais nas construções implantadas no local de estudo. A
profundidade de investigação definida previamente é de 30 metros.

2. Objetivo
As sondagens geofísicas tiveram como objetivo a identificação das características
locais do subsolo. Essa caracterização é de fundamental importância para a orientação
de novas ações e tomadas de decisões, visto o acelerado processo de recalque da
áreas e consequentes danos.
No decorrer do trabalho são expostos os perfis geológicos e geofísicos do solo, com
suas respectivas caracterizações sedimentares. A composição do subsolo está
diretamente relacionada às ocorrências locais.

3. Localização e Vias de Acesso
A área de estudo está inserida na zona urbana de São Lourenço – MG, distante
aproximadamente 381 km de Belo Horizonte. O acesso, partindo da cidade de Barra
Mansa – RJ, sede da Slope, se dá pela rodovia Presidente Dutra (BR-116). No km 330,
segue-se pela BR-354 até Pouso Alto – MG e depois pela BR-460 até São Lourenço –
MG. Esta BR ganha o nome de Rua XV de Novembro no perímetro urbano, local da
investigação geofísica.
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Figura 1: Localização da área de estudo (Fonte: Wikipédia).

Figura 2: mapa do trajeto da Slope ao local de investigação geofísica.

4. Contexto Geológico
A litologia de São Lourenço é caracterizada por rochas provenientes da
Megassequência Andrelândia, de idade proterozóica. A sucessão metassedimentar
representada pela Megasseqüência Andrelândia é uma associação de gnaisses de
origem sedimentar com idade entre 1,0 e 0,79 Ga de composição pelítica a semi-pelítica.
Granada, biotita e sillimanita, além de quartzo, plagioclásio e K-feldspato, constituem
sua mineralogia principal. Zircão, turmalina, rutilo e apatita são acessórios comuns.
Ortopiroxênio pode aparecer, indicando também o metamorfismo de alta temperatura.
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Texturas migmatitícas são freqüentes. Bancos métricos de quartzitos e gonditos, e
lentes menores de rochas calcissilicáticas de cor verde, são comuns.
Na área de estudo a Megasequência Andrelandia é representada pelas Unidades
São Vicente e Arantina. A Unidade São Vicente é composta por biotita paragnaisse
bandado com intercalações de quartzito, muscovita-quartzo xisto e anfibolito
localmente migmatizado. A Unidade Arantina é composta por Biotita xisto/gnaisse
grosso com intercalações de quartzito, anfibolito, rocha calcicilicática e
metaprecipitados químicos, em fácies anfibolito; Granada-cianita-k-feldspato gnaisse
com intercalações de quartzito, anfibolito e rochas calcicilicática, em fácies granulíticas
de alta pressão.
Também ocorre na área ortognaisses migmatíticos de composição monzo-granítica
a tonalítica com intercalações de anfibolitos e rochas ultramáficas.
Segue abaixo Mapa Geológico de São Lourenço – MG.
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5. Método Geofísico de Investigação (eletrorresistividade)
O método geofísico da eletrorresistividade se utiliza da aplicação de uma corrente
elétrica contínua, ou de baixa frequência, para determinar as propriedades elétricas dos
materiais geológicos. Esta corrente elétrica é introduzida no solo por intermédio de um
par de eletrodos, gerando uma diferença de potencial no solo que pode ser medida por
outros dois pares de eletrodos situados nas proximidades.
Conhecendo a corrente elétrica aplicada e a diferença de potencial gerada, é possível
determinar as resistividades elétricas do meio, parâmetro físico que expressa à
dificuldade encontrada pela corrente de se propagar por este meio.
Os diferentes tipos de materiais existentes no ambiente geológico apresentam como
uma de suas propriedades fundamentais o parâmetro físico de resistividade elétrica.
Esta reflete algumas de suas características, servindo para caracterizar seus estados, em
termos de alteração, fraturamento, saturação, etc., além da possibilidade de identificálos litologicamente, sem necessidade de escavações físicas.

5.1.

Técnica do Caminhamento Elétrico

A técnica do caminhamento elétrico tem como objetivo a investigação, ao longo de
uma seção, da variação da resistividade elétrica lateral, em uma ou mais profundidades.
Os resultados obtidos podem ser representados em forma de mapas (com uma ou mais
profundidades determinadas) ou em forma de seções (com vários níveis de investigação,
ou profundidades).

5.1.1. Arranjo de Campo – Dipolo-Dipolo
Este arranjo é configurado em campo com um par de eletrodos de corrente,
próximos um do outro, e um par de eletrodos de tensão (dipolos de recepção), também
próximos, medindo a tensão gerada pelos eletrodos de corrente. Os centros desses
dipolos são deslocados na superfície, de forma que quanto mais afastados dos dipolos
de corrente, maior a profundidade de investigação atingida. Cada afastamento regular
realizado pelos dipolos de recepção representa um nível de investigação (profundidade
teórica investigada). Assim, quanto mais afastados os eletrodos, maior a profundidade
de investigação.
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Figura 3: Arranjo do caminhamento elétrico dipolo-dipolo.

5.2.

Arranjo

Os arranjos utilizados para a investigação de sub-superfície na área, foi o arranjo
dipolo-dipolo. Para atingir as profundidades adequadas para o estudo foi utilizado
espaçamento entre os eletrodos de dez metros, com até doze níveis de investigação.

5.3.

Equipamentos e softwares utilizados

Para a realização do levantamento geofísico de campo com a técnica do
caminhamento elétrico foi utilizado o equipamento Eletrorresistivímetro Modelo X5xtal Control – 350mA, com conversor CC/CC, entrada 12 V e saída 400 VCC  2000VCC
Pico. (Fotos 6, 7 e 9).

Figura 4: eletrorresistivimetro modelo X5-Xtal.
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Figura 5: eletrorresistivímetro instalado em campo.

Na interpretação dos dados geofísicos foram empregados os softwares Surfer
9.11 da Golden Software , e RES2DINV V.3.5 (2D Resistivity and IP Inversion) da Geotomo
Software – Malaysia – CE, do qual adota uma técnica rápida e eficiente para inversão de
dados de resistividade baseada no método dos mínimos quadrados e "suavização
restringida" (smoothness-constrained).
Foram utilizados cabos multicanais (8 canais) como interface de contato entre o
eletrorresistivímetro e os eletrodos de tensão e corrente.

6. Apresentação e Discussão dos Resultados
Os resultados adquiridos a partir do arranjo dipolo-dipolo se mostraram satisfatórios
para as investigações rasas. A profundidade de investigação adotada foi superior à
acordada inicialmente, atingindo profundidades até 50 metros, a fim de avaliar possíveis
interferências de camadas ou substratos rochosos existentes a profundidades maiores.
A sondagem geofísica foi adotada como método de investigação preliminar,
considerando que na área de estudo não há informações de sondagens diretas. Assim,
os valores de resistividades adotados como parâmetros de classificação e diferenciação
dos materiais foram obtidos a partir de levantamentos bibliográficos.
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Os valores limites para as classes dos materiais foram obtidas a partir de
bibliografias consagradas no meio acadêmico e empresarial. Os valores adotados e suas
respectivas classes encontram-se na tabela a seguir:
Tabela 1: classes de resistividades adotadas.

Materiais
Argilas
Sedimentos argilo-arenosos
Sedimentos arenosos / saprolito
Substrato rochoso

Resistividades (ohm.m)
≤ 20
20 a 60
60 a 300
> 300

Ressaltando que as considerações foram feitas sem informações diretas de
campo para confirmação e calibração do modelo. Recomendamos a realização de
investigações diretas localizadas para confirmação e complementação do modelo
sugerido.
6.1.

Resultados do Levantamento Geofísico

Segue abaixo resultado dos levantamentos e suas respectivas interpretações. O
levantamento geofísico evidencia que o subsolo da região é composto por um pacote
de sedimentos com profundidade média em torno de 20 metros.
Utilizando software Google Earth Pró, e se valendo da ferramenta de exagero
vertical, é possível observar que o local do estudo se encontra em área de vale,
composto por sedimentos fluviais (Figura 6).

Figura 6: representação do contexto geomorfológico da área de estudo.

Entre o pacote de sedimentos é possível observar ocorrência de materiais de
baixa resistividade, interpretado como lentes de argila. Este material, quando
saturado, apresenta comportamento plástico. Também há ocorrência considerável de
sedimentos argilo-arenoso ou areno-argiloso.
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E, também compondo o pacote de sedimentos, há a ocorrência predominante
de sedimentos arenosos. Este material pode ser de origem fluvial ou eluvionar
(saprolito), o que nas interpretações geofísicas não foi possível diferenciar. Abaixo
deste pacote sedimentar encontram-se materiais de resistividades elevadas,
correspondente a resistividades de substratos rochosos.
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Posicionamento das linhas geofísicas na área de estudo
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7. Contextualização com ocorrências locais
Na área de estudo vem ocorrendo, de forma acelerada, a rachadura nas casas e
estabelecimentos comerciais em função de recalques diferenciais. As figuras abaixo
mostram algumas dessas ocorrências.
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Figuras 7 a 12: ocorrência de trincas e recalques na região.

As avarias estão diretamente relacionadas as características do subsolo e o novo
sistema de cargas aplicados a ele. De acordo com informações locais, estas
acomodações sempre ocorreram. Porém, nos últimos meses estes recalques vêm se
acelerando, sugerindo a inserção de novos componentes nesta dinâmica. Parte desta
aceleração pode estar ligada ao aumento de circulação de veículos pesados nos últimos
anos.
Outro fator que merece destaque é a alteração das poropressões nos sedimentos
do subsolo. Novos empreendimentos podem estar alterando este sistema de tensões,
como a explotação de água subterrânea. A retirada desta água altera o sistema de
pressões exercidas nos vazios dos solos e fraturas das rochas, podendo causar alívio de
pressão e, consequentemente, possíveis acomodações dos materiais. A perda de
poropressão pode ocasionar recalque principalmente nas fundações rasas.
Paralelo a isso, é relatado que as antigas fundações locais são compostas por
toras de madeiras cravadas no solo, abaixo no nível d’água. Essas toras se conservam
quando submersas, fixadas em ambiente saturado. Quando expostas a ambientes não
saturados, podem ser degradadas. Assim, o rebaixamento do lençol freático local
poderia comprometer a integridade e vida útil dessas fundações.
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8. Recomendações
Em virtude do exposto no item anterior, recomenda-se que estudos referentes às
novas condições das fundações e suporte de carga sejam realizados, assim como
estudos de interferência dos poços nas fundações e capacidade máxima de explotação.
Solos argilosos normalmente recalcam com perda de poropressão.
Recomendamos também que seja paralisado o fluxo de veículos pesados na área, a
fim de diminuir as tensões no solo. Quanto a explotação de água subterrânea, também
é recomendada sua interrupção, até que estudos de vazão versus recalque sejam
realizados.

_________________
Felipe Lemos
Geólogo Geotécnico
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