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RESUMO 

 

A compartimentação geológica-geotécnica de taludes rodoviários é uma 

ferramenta interessante e indispensável para o desenvolvimento de projetos de 

engenharia de construção de rodovias. Esta metodologia envolve o mapeamento 

geológico da região de implantação do projeto, identificando e caracterizando os locais 

com possíveis movimentos de massa, e a execução de sondagens diretas, como 

percussões e rotativas, e indiretas, como métodos geofísicos. O setor central da Serra 

da Esperança, localizado entre os km 306+500 e 309+200 da BR-277/PR, próximo à 

Guarapuava/PR, é composto pelas formações Piramboia, Botucatu e Serra Geral, e pode 

ser classificado em quatro compartimentos geológico-geotécnicos distintos. O primeiro, 

do km 306+500 ao 306+700, é caracterizado pela ação de fraturas de direção 

preferencial N60E e pela possível ocorrência de descalçamento. O segundo, do km 

306+700 ao 306+850, caracteriza-se pela maior ocorrência de fraturas de direção N60W, 

com alta susceptibilidade de deslizamentos em cunha. Já o terceiro compartimento, 

compreendido entre o km 306+850 e 306+800, possui ação intensa de fraturamentos de 

direção N40E, cujos movimentos de massa associados são os escorregamentos 

planares e circulares. Por fim, o quarto compartimento geológico-geotécnico, delimitado 

pelos km 306+800 e 309+200, não possui influência geotécnica das fraturas que afetam 

os demais compartimentos, contudo, suas instabilidades estão associadas aos depósitos 

de tálus. 

 

Palavras chave: engenharia de transportes, compartimento geológico-geotécnico, 

mapeamento geológico, movimentos de massa. 
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ABSTRACT 

 

The geological-geotechnical compartmentalization is an interesting and 

irreplaceable tool roadway construction project development. This method covers 

geological mapping, by identifying and characterizing possible mass movement locations, 

and the execution of direct soil survey, as percussion and rotation drilling, and indirect 

soil survey, as geophysical methods. The central sector of Serra da Esperança, located 

between km 306+500 and 309+200, along BR-277/PR, near Guarapuava/PR, is 

composed by the Piramboia, Botucatu and Serra Geral formation, and it can be divided 

into four distinct geological-geotechnical compartments. The first one, from 306+500 to 

306+700, is characterized by the interaction of N60E fractures and by possible 

occurrence of slumping. The second, from 306+700 to 306+850, is characterized by 

major ocurrences of N60W fractures, with high susceptibility of wedge slipping processes. 

The third one, between 306+850 and 306+800, has an intense activity of N40E fratures, 

which leads to mass movements associated with both planar and circular slipping 

processes. At last, the fourth compartment, is delimited by 306+800 and 309+200, is not 

influenced by brittle fracturing, however, its instabilities are associated to talus deposits. 

 

Keywords: transport engineering, geological-geotechnical compartmentalization, 

geological mapping, mass movements. 
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1. INTRODUÇÃO 

A construção de uma rodovia leva em consideração a determinação e o 

reconhecimento, dentre outros fatores, das características geológico-geotécnicas da 

área onde a obra viária será implantada. Para tanto, utiliza-se do mapeamento 

geológico para caracterização de sua natureza, bem como para identificação dos 

processos geológicos atuantes. Para avaliar as condições de estabilidade dos taludes 

a serem trabalhados, estuda-se uma série de parâmetros físicos e mecânicos para 

atestar a eficiência da obra, a fim de encontrar a melhor solução de engenharia para 

assegurar a segurança da implantação e da utilização da rodovia. 

Uma das alternativas para garantir pleno conhecimento de todas as 

características e condicionantes dos taludes estudados é utilizar a metodologia de 

compartimentação geotécnica. Esta se baseia na descrição geológica e geotécnica 

dos taludes, utilizando tantas ferramentas quanto disponíveis. Para este trabalho, 

mapeamento geológico-geotécnico, análise cinemática de estabilidade e execução de 

sondagens geofísicas e percussivas foram os instrumentos utilizados. 

O tema em questão é de extrema importância para obras de engenharia de 

duplicação e de segurança de estradas, uma vez que a proteção ao usuário da rodovia 

está condicionada ao desenvolvimento de projetos de boa qualidade e à manutenção 

de condições adequadas para utilização da via. A ocorrência de movimentos de 

massa nos taludes adjacentes às rodovias poderia acarretar em riscos à segurança 

dos usuários e prejuízos à economia local devido à paralisação do acesso das cidades 

atingidas. Portanto, quanto melhor for o entendimento das características geológicas 

e geotécnicas da região, obtidas por trabalhos de mapeamento geológico-geotécnico 

detalhado e interpretação de dados estruturais, e quanto melhor for o conhecimento 

dos conceitos de estabilidade de taludes, mais adequada será a aplicação do método 

de análise de estabilidade do talude considerado. 

 

1.1. LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

Este trabalho é parte integrante do projeto executivo de duplicação da rodovia 

BR-277/PR, no setor central da Serra da Esperança, compreendido entre o km 
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306+500 e 309+200, totalizando 2.700 metros, localizado em Guarapuava/PR (Figura 

1.1). Este projeto foi desenvolvido pela empresa de engenharia de transportes e 

geomática ENGEFOTO - Engenharia e Aerolevantamentos S/A, cujo detalhamento 

das condicionantes geológicas-geotécnicas se deveu ao fato do projeto de duplicação 

estudar a possibilidade de intervir nos cortes existentes da rodovia, e prever obras de 

contenção nos mesmos. 

 

Figura 1.1: Mapa de localização da área de estudo. 

 

1.2. OBJETIVOS 

Este trabalho de pesquisa tem por objetivo principal a compartimentação 

geológico-geotécnica dos taludes em unidades com características semelhantes, 

através de técnicas de mapeamento geológico e investigação direta e indireta, a fim 
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de identificar os diferentes mecanismos de ruptura de taludes correlacionando estes 

conceitos com as condicionantes geológico-geotécnicas da área de estudo. Esta 

caracterização poderia servir para o desenvolvimento de futuros projetos de 

engenharia rodoviária a serem desenvolvidos na região, uma vez que estes estudos 

formariam a base do conhecimento para projetos de obras de contenção com a melhor 

relação técnico-econômica. 

Objetivos específicos: 

a) Caracterização geológica dos taludes rodoviários entre o km 306+500 e 

309+200 da BR-277/PR que intercepta a Serra da Esperança, com ênfase 

nas famílias de fraturas; 

b) Identificação dos principais processos de movimentação de massa atuantes 

e respectiva suscetibilidade dos domínios/taludes a eles; 

c) Compartimentação geológica-geotécnica do trecho em domínios de 

comportamento geotécnico semelhante. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1. ASPECTOS GEOLÓGICOS REGIONAIS 

2.1.1. Bacia do Paraná 

Segundo Milani (2004), a região em estudo está inserida no contexto 

litoestratigráfico da Bacia do Paraná, que compreende uma depressão intracratônica 

alongada na direção NNE-SSW contida inteiramente na placa sul-americana, com 

aproximadamente 1.600.000 Km2, e abrange parte do Brasil, Paraguai, Argentina e 

Uruguai (Figura 2.1). Segundo o referido autor, esta bacia possui área que ultrapassa 

1.500.000 km², apresenta uma espessura de até 6.000 metros e está preenchida 

basicamente por rochas sedimentares de origem terrígena e subordinadamente, por 

níveis isolados de calcários e evaporitos. No topo, estas rochas estão capeadas pelos 

derrames de lavas basálticas da Formação Serra Geral. 
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Figura 2.1: Mapa geológico esquemático da Bacia do Paraná com a localização da área de estudo 

(Modificado de Paulipetro, 1981) 

Segundo Zalán et al. (1990), as rochas da Bacia do Paraná foram depositadas 

sobre uma vasta área de escudo do continente Gondwana e a maior parte da evolução 

estratigráfica-estrutural foi controlada por trends herdados desse embasamento. 

Estudos realizados indicaram uma distribuição bimodal das zonas de fraqueza no 

sentido NW-SE e NE-SW. 
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2.1.2. Formações Piramboia, Botucatu e Serra Geral 

Presente na área de estudo estão as formações Piramboia (base), Formação 

Botucatu e Serra Geral (topo), do Grupo São Bento (MINEROPAR, 2005), unidades 

litoestratigráficas de idades Jurássico-Cretáceo (Figura 2.2). 

 

Figura 2.2: Recorte da coluna estratigráfica da Bacia do Paraná com a indicação das litologias 

encontradas na área de estudo (Modificado de Milani, 1993) 

De acordo com Mineropar (2006), a Formação Piramboia é constituída de 

arenitos esbranquiçados a avermelhados, finos a médios, síltico-argilosos, com finas 

camadas de argilitos e siltitos intercaladas, bem como leitos de arenitos 

conglomeráticos e bancos de conglomerados na base das duas formações. Segundo 

Tandel (1993) apud Vieira (2008), em função do grande porte das estraitificações 

cruzadas encontradas nesta unidade, bem como a granulometria arenosa das lâminas 

e sua bimodalidade, permitem considerar esta formação geológico como sido gerada 

pela migração de campos de dunas eólicas. 

A Formação Botucatu é datada no Jurássico Superior e abrange uma 

sequência de arenitos avermelhados finos a médios, com boa seleção e elevado grau 

de arredondamento dos grãos. Suas estruturas sedimentares são predominantemente 
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constituídas de estratificações cruzadas de grande porte (Petri e Fúlfaro, 1983; 

MINEROPAR, 1988 apud Vieira, 2008). 

Segundo Endo e Mendes (1982) apud Vieira (2008), a Formação Serra Geral 

é composta por derrames e intrusões de lavas básicas e sedimentos intercalados, que 

estão sobre os arenitos da Formação Botucatu. Esta formação compreende uma 

sequência de derrames de lavas basálticas, toleítica, de coloração cinza escuro e com 

desenvolvimento de juntas horizontais e verticais. São comuns na parte basal 

intercalações de camadas arenosas da Formação Botucatu (MINEROPAR, 1988; 

Almeida et al., 1996 apud Vieira, 2008). 

 

2.1.3. Aspectos tectônicos e estruturais 

Para Zalán et al. (1990), os principais elementos tectônicos da Bacia do 

Paraná podem ser divididos em dois grupos principais, de acordo com as suas 

orientações; NW-SE e NE-SO. Segundo os autores, as estruturas de direção NW-SE 

e NE-SO são zonas de fraqueza antigas que foram recorrentemente ativas durante a 

evolução da bacia, tendo sido as estruturas de direção NW-SE intensamente 

intrudidas por diques de diabásio, feição não presente nas de direção NE (Soares et 

al. 1978 in Zalán, 1990).  

O padrão estrutural destes dois grupos de elementos, afirmam Zalán et al. 

(1990), é distinto pois as estruturas com orientação NW foram fortemente reativadas 

durante o quebramento Juro-Cretáceo do Gondwana, fato que não ocorreu com as 

estruturas de direção NE. Tal reativação é evidenciada pelos arcos existentes na 

porção sul e sudeste da bacia, como são os casos dos arcos de Ponta Grossa e do 

Rio Grande. Além disso, foi o responsável pela geração de diversas outras estruturas 

paralelas a esta direção, provocando o condicionamento de milhares de corpos ígneos 

intrusivos na forma de diques e causando a extrusão dos derrames toleíticos da 

Formação Serra Geral. 
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2.2. MECANISMOS DE RUPTURA DE TALUDES 

Gerscovich (2012) define talude como qualquer superfície inclinada de um 

maciço de solo ou rocha. Pode ser natural ou construído pelo homem. 

A análise da estabilidade de um talude de rocha ou solo, leva em conta 

diversos fatores, como a geometria do talude, a existência de sobrecargas, o 

conhecimento de parâmetros físicos e mecânicos a exemplo de ângulo de atrito e 

coesão, investigações de campo para caracterizar a estratigrafia e identificar 

elementos estruturais, além da identificação de possíveis mecanismos de 

instabilidade. 

Para Fiori e Carmignani (2009), a identificação dos modelos potenciais de 

escorregamentos é um pré-requisito fundamental para análise da estabilidade e 

manipulação de taludes. De um modo geral, os escorregamentos em maciços 

rochosos podem ser classificados em quatro tipos principais: escorregamentos 

planares, escorregamentos em cunha, tombamentos de blocos e escorregamentos 

rotacionais ou curvilíneares. A Figura 2.3 ilustra os quatro tipos de rupturas mais 

comumente encontradas em maciços rochosos e terrosos e a representação 

estereográfica das condições estruturais do maciço, suscetíveis de fornecer os tipos 

de ruptura para cada caso. 
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Figura 2.3: Principais tipos de deslizamentos em vertentes e estereogramas de estruturas que podem 

dar origem a esses deslizamentos. (Retirado de Fiori e Carmignani, 2009). 

Entende-se como movimento de massa qualquer deslocamento de um 

determinado volume de solo ou rocha (GERSCOVICH, 2012). Atualmente existem 

inúmeros sistemas classificatórios destes movimentos em uso no mundo, sendo a de 

Varnes (1978) a mais utilizada, reproduzida na Tabela 1. A proposta subdivide os 

movimentos em quedas, tombamentos, escorregamentos, expansões laterais, 

corridas/escoamentos e complexos, aplicado para rochas e solos grosseiros e finos. 
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Tabela 1: Classificação dos movimentos de massa segundo Varnes (1978) 

TIPO DE MOVIMENTO 

TIPO DE MATERIAL  

ROCHA 

SOLO  

Grosseiro  Fino  

Quedas  De rocha  
De massa de 

solo e rocha  
De terra  

Tombamentos  De rocha  
De massa de 

solo e rocha  
De terra  

Escorregamentos  

Rotacional  
Poucas 

unidades  

De rocha  
De massa de 

solo e rocha  
De terra  

Translacional 

Planar 

Muitas 

unidades 

Expansões laterais  De rocha  
De massa de 

solo e rocha  
De terra  

Corridas/escoamentos 

De rocha 

(rastejo 

profundo)  

De massa de 

solo e rocha  
De terra  

(Rastejo de solo) 

Complexos: combinação de 2 ou mais dos principais tipos de movimento  

 

Quedas e tombamentos de blocos são subsidências bruscas, em alta 

velocidade, que envolvem blocos rochosos que se deslocam livremente em queda 

livre, ou ao longo de um plano inclinado (Figura 2.4). A formação dos blocos origina-

se na ação do intemperismo e/ou pressões hidrostáticas nas fraturas, perda de 

desconfinamento lateral, decorrentes de obras subterrâneas, vibrações etc 

(GERSCOVICH, 2012). 
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Figura 2.4: Exemplos de ruptura por queda (Retirado de Gerscovich, 2012) 

Os escorregamentos são movimentos de massa rápidos, com superfícies de 

ruptura bem definida (Figura 2.5). A deflagração do movimento ocorre quando as 

tensões cisalhantes mobilizadas na massa de solo atingem a resistência ao 

cisalhamento do material por um aumento das tensões cisalhantes mobilizadas ou 

redução da resistência ao cisalhamento. Tanto em solos como em rochas, a ruptura 

se dá pela superfície de menor resistência. Estes movimentos podem ser classificados 

quanto à forma da superfície, circular, em cunha ou uma combinação de formas 

(circular e plana), denominada mista (GERSCOVICH, 2012). 

 

Figura 2.5: Elementos que caracterizam uma massa escorregada de acordo com a norma NBR 

11682 (ABNT, 2008) (Retirado de Gerscovich, 2012) 

Segundo Fiori e Carmignani (2009), os escorregamentos planares envolvem 

o deslocamento de massas rochosas ao longo de uma ou mais superfícies 

subparalelas, como planos de falha, planos de acamamento, planos de foliação etc. 

Para que o escorregamento possa ocorrer, essas estruturas devem ser aflorantes e 
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inclinadas na direção da face livre da vertente a um ângulo superior ao ângulo de atrito 

interno e a um ângulo menor que o da inclinação da superfície livre da vertente. 

Os deslizamentos em cunha, ainda de acordo com estes autores, envolvem 

escorregamentos translacionais ao longo de pelo menos dois conjuntos de planos que 

se intersectam. As orientações dos dois conjuntos em relação à orientação dos 

taludes são críticas no condicionamento do escorregamento em cunha, e é necessário 

que a linha de interseção, que representa a direção do deslizamento, aflore na 

superfície livre do talude a um ângulo de inclinação superior ao ângulo de atrito 

interno. 

Escoamentos são movimentos contínuos, com ou sem superfície de 

deslocamento definida, não associados a uma velocidade específica. Quando o 

movimento é lento, dá-se o nome de rastejo; quando o movimento é rápido, denomina-

se corrida (GERSCOVICH, 2012). 

 

2.3. TÉCNICAS DE INVESTIGAÇÃO 

2.3.1. Mapeamento geológico 

Segundo Nadalin et al. (2014), os trabalhos de campo são essenciais em 

qualquer atividade relacionada à geologia, em função disso, a realização de um 

mapeamento geológico envolve diversos requisitos como a preparação logística. 

Como materiais essenciais para esta atividade, estão: martelo de geólogo, bússola de 

geólogo, caderneta de campo, GPS e lupa de bolso, dentre outros. 

De posse dos materiais adequados para os trabalhos de campo, Nadalin et 

al. (2014) indicam procedimentos na análise de afloramentos, para que estes 

contemplem todas as características geológicas a serem observadas. Como 

procedimento geral, deve-se identificar a natureza dos afloramentos, se artificiais, 

como cortes de estradas, ou naturais, como voçorocas e leito de rios, caracterizando 

também o solo originado da alteração das rochas existentes na região, bem como as 

características de relevo e vegetação associadas. Para estes autores, deve-se 

observar o afloramento a uma certa distância, para verificar os principais elementos 
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geológicos, como acamamento, contatos litológicos, presença de fraturas etc., e as 

dimensões horizontal e vertical do afloramento. Na sequência, detalha-se o 

afloramento, descrevendo os tipos de rochas existentes, caracterizando composição 

mineralógica, cor e grau de intemperismo da rocha, entre outros, as relações de 

contato e demais informações geológicas existentes, como diaclases, dobras, veio 

etc. 

Conforme afirmam Nadalin et al. (2014), para uma correta descrição de 

afloramentos de rochas sedimentares, deve-se observar as seguintes características: 

cor da rocha sã e alterada; composição mineral e descrição macroscópica dos 

minerais; textura; grau de alteração; nome da rocha; forma e dimensões do corpo; tipo 

de contato; estruturas; atitudes das feições lineares e planares; grau de compactação, 

arredondamento e esfericidade dos grãos; granulometria; cimento; matriz; 

composição, forma, estrutura e dimensão dos seixos; aspectos diagenéticos; 

distribuição, tipo e forma de concreções; fósseis e estruturas sedimentares. 

Para Nadalin et al. (2014), o conhecimento das partes e aplicações da bússola 

de geólogo é de fundamental importância para o bom exercício das atividades de 

mapeamento geológico. Este equipamento pode ser utilizado para orientação 

geográfica, levantamentos topográficos expeditos e, principalmente, para determinar 

a posição de planos de falhas e linhas estruturais no espaço. Ainda para estes autores, 

um plano pode ser determinado por duas retas concorrentes, a posição de um plano 

estrutural (acamamento, contato litológico, foliação, falha, diaclase, plano axial de 

dobras etc.) pode ser definida no espaço por dois parâmetros: a orientação de uma 

reta horizontal pertencente a esse plano e pela reta de maior inclinação desse plano 

em relação ao plano horizontal. A interseção do plano da estrutura com um plano 

horizontal imaginário gera uma linha reta horizontal imaginária, cuja orientação em 

relação ao norte geográfico é denominada direção da estrutura. A inclinação máxima 

desse plano estrutural corresponderá ao ângulo diedro entre o plano horizontal e o 

plano da estrutura, medido em um plano vertical perpendicular à direção da estrutura. 

Esse ângulo máximo de inclinação é denominado mergulho da estrutura. 

Conforme descrito por Nadalin et al. (2014), para medir a direção de uma 

estrutura utilizando bússola do tipo Brunton, deve-se apoiar a lateral da bússola no 

plano a ser medido, ajustando a posição do equipamento até que a bolha fique no 
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centro do nível circular, indicando que a bússola está horizontalizada. Dessa forma 

fica materializado o plano horizontal que intercepta o plano estrutural. Ainda segundo 

estes autores, conhecendo a direção desejada, parte-se para a medida do ângulo do 

mergulho do plano, que é perpendicular à direção da estrutura. Para complementar a 

medida é necessário fornecer o quadrante para onde o plano estrutural está 

mergulhando. 

 

2.3.2. Análise cinemática de estabilidade de taludes 

Segundo Fiori e Carmignani (2009), os dados estruturais para a análise de 

estabilidade de maciços rochosos dizem respeito, geralmente, a estruturas planares, 

como falhas, fraturas, xistosidade, acamamento etc. e dados lineares, como linhas de 

interseção de planos, estrias de atrito em planos de falha, eixos de dobras, entre 

outros. Sendo uma forma adequada de representação e tratamento desses dados, a 

projeção estereográfica, que permite a representação de dados estruturais e sua 

rápida visualização espacial. 

A projeção esterográfica de estruturas planares ou lineares faz uso do 

Diagrama de Igual Área, também denominado de Rede de Schmidt Lambert. 

Utilizando este diagrama, existem três formas diferentes de representação de dados: 

i) ciclograficamente, ii) por pólos e iii) por rumos de mergulho. 

Para análise de estabilidade de escorregamentos segundo estruturas 

planares, segundo Fiori e Carmignani (2009), três condições devem ser observadas: 

a) Em condições drenadas, o ângulo de mergulho do plano de deslizamento 

deve ser maior que o ângulo de atrito daquele plano; 

b) A direção de deslizamento deverá afastar-se de, no máximo, 20 graus em 

relação ao rumo de mergulho da face da vertente; 

c) O plano de deslizamento deverá aflorar na face da vertente. 

Na análise de estabilidade de deslizamento em cunha, ainda de acordo com 

Fiori e Carmignani (2009), três condições devem ser observadas: 

a) As superfícies de deslizamento deverão intersectar ou aflorar na vertente; 
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b) A linha de interseção dos dois planos de deslizamento deverá aflorar na 

vertente; 

c) O caimento da linha de interseção deverá ser maior que o ângulo de atrito 

dos planos. 

 

No entanto, há de se considerar que a análise por projeção estereográfica não 

leva em conta os efeitos da água nas descontinuidades, ou a coesão, altura da 

vertente, e outros parâmetros intimamente ligados à estabilidade dos taludes, 

havendo necessidade de complementação dos estudos com a aplicação de modelos 

matemáticos. A análise de estabilidade quantitativa de maciços rochosos envolve um 

conjunto de procedimentos que visam a determinação de um valor (uma grandeza), 

referido como fator de segurança, que permita quantificar o quão próximo este se 

encontra do ponto de ruptura, dentro de um determinado conjunto de condicionares. 

Com isso, é possível classificar o maciço quanto à sua susceptibilidade a movimentos 

de massa, utilizando análises específicas com auxílio de softwares projetados para 

calcular as superfícies causadoras de instabilidade. As análises não fazem parte do 

escopo do presente trabalho. 

 

2.3.3. Métodos geofísicos 

Segundo Camarero (2016) a geofísica é uma área da ciência que busca atingir 

objetivos diversos através da análise do contraste entre as propriedades físicas dos 

materiais, cujos métodos são adequados para diferentes propósitos e objetivos. 

No presente estudo foram executadas sondagens geofísicas com as técnicas 

de caminhamento elétrico e sísmica de refração. O resultado do caminhamento 

elétrico é representado por seções de eletrorresistividade, método que busca o 

contraste entre valores de resistividade de possíveis zonas mais saturadas com zonas 

menos saturadas, sucintando interpretações quanto à caracterização do substrato. 

O método de eletrorresistividade fundamenta-se nos conceitos de resistência 

e resistividade, consagrada por Halliday et al., 2009, que afirmam que ao aplicar uma 

mesma corrente elétrica nas extremidades de diferentes materiais condutores, os 
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valores de corrente elétrica serão diferentes. Essa diferença é caracterizada pela 

resistência do material. A resistência é caracterizada pela dificuldade da corrente fluir 

pelo condutor, no caso, a resistência à corrente, e depende tanto do material como 

também de sua forma geométrica. 

No método da eletrorresistividade, correntes elétricas contínuas ou de 

frequência muito baixas, artificialmente geradas são introduzidas no solo por 

intermédio de um par de eletrodos denominados de A e B, e as diferenças de potencial 

resultante são medidas na superfície por meio de outro par de eletrodos, denominados 

M e N na área de influência do campo elétrico (Figura 2.6). Os desvios do padrão de 

diferenças de potencial esperado do solo homogêneo fornecem informações sobre a 

forma e as propriedades elétricas das heterogeneidades de superfície (KEAREY; 

BROOKS; HILL, 2002). 

 

Figura 2.6: Propagação de campo elétrico em meio tridimensional, por meio de um dispositivo  de 

quatro eletrodos. (Retirado de Camarero, 2016) 

Segundo Gandolfo (2007), a propagação da corrente elétrica no meio ocorre 

através de dois mecanismos: condução eletrônica através da matriz da rocha e 

condução iônica ou eletrolítica através de íons existentes de fluídos contidos nos 

poros e descontinuidades do meio. A condução eletrolítica é a mais importante no 

emprego do método da eletrorresistividade, pois os minerais em geral não são bons 

condutores de corrente elétrica, com exceção de alguns metais nativos e outras 

classes de minerais metálicos. Nessa condição, a condutividade de solos e rochas 
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ocorre preferencialmente de forma eletrolítica a partir de íons em solução presentes 

na água do meio. 

Para correta análise geológica dos resultados de eletrorresistividade, se faz 

necessário considerar os fatores geológicos que influenciam nos resultados. McNeill 

(1980) constata que a propagação elétrica em solos e rochas, em geral, é disseminada 

por poros e/ou interstícios da matriz rochosa. Para McNeiil, os principais fatores 

geológicos a serem considerados são: mineralogia, própria natureza do material, 

porosidade da rocha/solo e o grau de saturação da rocha/solo, uma vez que a água 

contribui na condutividade da corrente elétrica. 

Segundo Chiossi et al. (2013) o método de sísmica de refração aplica-se 

normalmente com os objetivos de se conhecer em profundidade as características 

geológicas correlacionáveis com as velocidades de propagação das ondas elásticas 

(zonas e espessuras de alteração, espessura de estratos, etc.) e as características 

mecânicas das diversas formações interessadas pelo estudo. De acordo com Green 

(1974) in Nogueira (2014), o referido método é recomendado para determinar 

profundidade do embasamento, localização de canais de rios antigos, determinação 

da composição de rocha de acordo com a velocidade sísmica (é necessário haver 

contraste entre as velocidades), determinação da interface e tipos de rocha para 

fundações ou estruturas de engenharia (prédios, pontes, túneis e represas). 

Conforme descrito por Nogueira (2014), no método de sísmica de refração, as 

ondas sísmicas são geradas a partir de uma fonte controlada, como uma explosão ou 

marretada no solo. As ondas geradas são propagadas em subsuperfície e retornam à 

superfície, por refração crítica, quando se deparam com regiões onde exista contraste 

de impedância acústica significativa no meio. Em um levantamento sísmico, os 

instrumentos capazes de medir a vibração no solo, gerada pela passagem das ondas 

sísmica, são chamados de geofones. 

Ainda segundo este autor, em levantamentos 2D, uma linha de geofones é 

afixada no solo para registrar a chegada das ondas, e consequentemente, o tempo de 

propagação desde a fonte. A relação tempo de chegada versus distância percorrida 

fornece as velocidades de propagação da onda no meio. De posse destas 

informações, a partir da teoria do método de refração, é possível obter a profundidade 
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das interfaces entre meios com diferentes velocidades, e desta forma gerar um 

modelo que represente variações dos materiais em subsuperfície. 

Segundo BURGER et al., 2006; KNODEL et al., 2007 in Nogueira, 2014, o 

parâmetro fundamental para os métodos sísmicos é a velocidade de propagação de 

ondas mecânicas no meio, sendo que este parâmetro é diferente para materiais 

distintos (Tabela 2). 

Tabela 2: Intervalos de velocidade de ondas P para vários materiais (Modificado de BURGER et al., 

2006 in NOGUEIRA, 2014) 

  

A velocidade de propagação das ondas depende das propriedades elásticas 

e da densidade do meio, as quais variam de acordo com mudanças no seu conteúdo 

mineral, sua litologia, porosidade, saturação dos poros e do seu grau de compactação 

(BURGER et al., 2006; KNODEL et al., 2007 in NOGUEIRA, 2014). 

As sondagens geofísicas executadas pela GEODECON, de uma forma geral, 

tiveram como objetivo fornecer informações do substrato para subsidiar o estudo de 

estabilidade de taludes. A sísmica de refração forneceu informações a respeito da 

cobertura (solo/colúvio com matacões e rocha alterada), sobre o topo rochoso e 

qualidade da rocha. Já a resistividade contribui com informações sobre estruturas, 

nível d’água e caminhos preferenciais da água, além de revelar coberturas 

secas/aeradas. 

Tipo de 

material
Material

Velocidade da 

onda P (m/s)

Camada com 

alteração 
300-900

Solo 500-2000

Aluvião 500-2000

Argila 1100-2500

Granito 5000-6000

Basalto 5400-6400

Rochas 

metamórficas
3500-7000

Arenitos e 

folhelhos
2000-4500

Calcário 2000-6000

Água 1400-1600

Ar 331,5

Materiais 

inconsolidados

Materiais 

consolidados

Outros
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Com o intuito de nortear a intepretação das seções, é necessário, a priori, 

discutir uma possível correlação das respostas geofísicas com a geologia. Na tabela 

3 faz-se uma possível correlação da resistividade com a geologia. 

Tabela 3: Correlação da resistividade com a geologia 

 

Além das cores nas seções de resistividade são traçadas curvas de contorno, 

sabendo que algumas delas limitam respostas importantes: 

a) A curva de 200 Ωm limita zonas saturadas; 

b) Valores acima de 200 Ωm, até cerca de 600 Ωm, refletem umidade na 

cobertura ou rocha porosa; 

c) Valores maiores que 600 Ωm, quando próximos à superfície, acima do 

Nível D’Água (N.A.) associam-se a cobertura seca/aerada, tão mais seca 

quanto maior a resistividade; 

d) Valores maiores que 600 Ωm, se ocorrem em profundidade, devem ser 

resposta de rocha sã, tão mais sã ou maciça e menos porosa, quanto 

maior a resistividade; 

e) Em geral, observam-se resistividades muito baixas em profundidade, 

correlacionáveis a sedimentos finos (siltitos e folhelhos) saturados. 
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f) Para valores abaixo de 60 Ωm, o conteúdo de argila é considerável; 

g) Valores abaixo de 40 Ωm, e mais ainda abaixo de 20 Ωm, devem ser 

respostas de camadas argilosas ou silto-argilosas saturadas. 

As seções sísmicas adotadas e tratadas neste trabalho foram apresentadas 

na forma de imagens da distribuição da velocidade e em 4 ou 5 camadas mais 

representativas das seções. Conforme realizado pela GEODECON, as seções 

sísmicas foram simplificadas e as camadas são tentativamente correlacionadas com 

a geologia conforme sugerido pela Tabela 4. 

Tabela 4: Correlação da velocidade sísmica com a geologia 

 

 

Camada Velocidade (km/s) Topo (convenção) Possível correlação com a geologia

1 0,3 C1 Solo fofo, colúvio com pedregulho e blocos

2 0,6 C2

3 1,0 C3

4 1,5 C4

Rocha alterada mole (RAM); a partir deste valor, a 

velocidade aumenta com o aumento da dureza da 

rocha e/ou, com a saturação dos poros com água. 

Arenito menos coeso pode constituir C4.

5 2,0 C5

6 2,5 C6

Solo e colúvio mais compacto, podendo conter 

saprolito, pedregulho e matacões. A velocidade 

aumenta com o aumento da coesão entre as 

partículas e do conteúdo de água que preenche 

os poros. Arenito menos coeso pode constituir 

C3.

Rocha alterada dura (RAD); quando em 

profunidade, associa-se a argilito ou siltito 

saturado que tem associada também baixa 

resistividade elétrica (<40 ohm.m), ou, 

possivelmente, a basalto quando nas cotas mais 

altas das linhas, ainda com certo grau de 

fraturamento e alteração. Não é detectada rocha 

de fato sã, maciça.
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2.3.4. Métodos diretos 

De acordo com Chiossi (1971), os trabalhos de investigação subterrânea são 

destinados a esclarecer as condições geológicas de subsuperfície, ou seja, quais os 

tipos de rochas existentes e quais os seus elementos estruturais (linhas de contato, 

fraturas, falhas, dobras etc.). Segundo este autor, esta investigação pode ser realizada 

através de dois métodos: indiretos ou diretos. Os métodos diretos consistem na 

execução de perfurações ou sondagens do subsolo. 

As sondagens executadas neste trabalho seguiram os procedimentos 

preconizados pela ABNT dispostas na norma NBR 6484 – Solo, Sondagens de 

simples reconhecimento com SPT – Método de ensaios, cujas finalidades, para 

aplicações em Engenharia Civil, são: 

a) A determinação dos tipos de solos em suas respectivas profundidades de 

ocorrência; 

b) A posição do nível-d’água; e 

c) Os índices de resistência à penetração (N) a cada metro. 

O estado de estado de compacidade e de resistência dos materiais pode ser 

obtido através da correlação do índice de resistência à penetração (N) com o tipo de 

material, conforme Tabela 5. 

Tabela 5: Tabela dos estados de compacidade e resistência 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1. AQUISIÇÃO DOS DADOS 

Os dados utilizados neste trabalho pertencem a Caminhos do Paraná S.A., 

detentora da concessão do trecho de projeto da rodovia BR-277/PR, e a ENGEFOTO, 

empresa responsável pelo projeto executivo de duplicação da rodovia. 

A aquisição dos dados para realização deste trabalho consistiu nas etapas de 

análise prévia em escritório, trabalhos de campo, levantamentos geofísicos e 

sondagens à percussão. 

A análise prévia em escritório fundamentou-se em levantamento bibliográfico 

das características geológicas da região, por meio de mapas geológicos, teses e 

estudos anteriores, e do reconhecimento das características geológicas e geográficas 

da área de estudo através de imagens de satélite e ortofotos. 

Os trabalhos de campo foram realizados nos dias 16 e 17 de maio de 2016, e 

consistiram no mapeamento geológico da região de estudo, onde procurou-se 

identificar e caracterizar as unidades litológicas que compõem o setor central da Serra 

da Esperança, com ênfase na caracterização das famílias de fraturas encontradas no 
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maciço rochoso, bem como o reconhecimento dos principais movimentos de massa 

associados a elas. Para tanto, foram utilizados caderneta para anotações e bússola 

Clar, cedida pelo Departamento de Geologia da UFPR, para obtenção de medidas 

estruturais. Além disso, foram utilizados os projetos geométricos básico e executivo 

preliminares da duplicação da BR-277/PR desenvolvidos pela ENGEFOTO. 

Os dados dos estudos geofísicos foram realizados pela GEODECON – 

Geologia e Geofísica Ltda e são de posse da Caminhos do Paraná S.A.. Os 

levantamentos geofísicos consistiram na execução de sondagens geofísicas 

utilizando métodos geoelétricos, com as técnicas de caminhamento elétrico e sísmica 

de refração. Estas sondagens foram programadas em oito linhas de 115 metros de 

extensão, nomeadas como L1a, L2a, L3a, L4a, L8, L9a, L10 e L11 (Figura 3.1), e 

tiveram como objetivo mapear os afloramentos de rocha expostos entre os km 

306+500 e 307+260, região de maior preocupação geotécnica. A tabela abaixo 

(Tabela 6) lista a localização das sondagens geofísicas. 

Tabela 6: Sondagens geofísicas e suas respectivas localizações ao longo da BR-277/PR. 

SONDAGENS GEOFÍSICAS 

LINHA KM BR-277/PR 

L8 306+500 

L9a 306+650 

L1a 306+750 

L2a 306+850 

L3a 306+950 

L10 307+080 

L4a 307+170 

L11 307+260 
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Figura 3.1: Localização das sondagens geofísicas. 

No caminhamento elétrico, o arranjo de eletrodos utilizado foi o dipolo-dipolo 

com espaçamento menor entre eletrodos de 5 metros, com mudança de arranjo 

também a cada 5 metros. A extensão das linhas foi o fator determinante da 

profundidade de investigação, que ficou em torno de 22 metros. O espaçamento entre 

eletrodos foi sendo aumentado gradativamente, em múltiplos de 5 metros, para atingir 

a maior profundidade possível, com sinal confiável. 

Na sísmica de refração, utilizou-se uma base sísmica de 24 geofones 

espaçados de 5 metros. Foram dados no mínimo 5 tiros (impactos de marreta sobre 

chapa metálica) em cada base. Cada tiro consistiu de vários impactos de marreta, 

cujos sismogramas foram somados para melhorar a razão sinal/ruído. A profundidade 

investigada na parte central da linha foi superior a 30 metros. 

As sondagens à percussão foram realizadas pela DATAGEO, cujas 

informações pertencem a Caminhos do Paraná S.A. Estas investigações diretas 
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consistiram na execução de quatro furos de sondagens à percussão de acordo com 

as normas NBR 4684, conforme nomenclatura e localização da Tabela 7. 

Tabela 7: Linhas geofísicas e suas respectivas localizações ao longo da BR-277/PR. 

SONDAGENS À PERCUSSÃO 

SONDAGEM 
KM BR-
277/PR 

COORDENADAS 
(UTM) 

SP-80 307+800 479719 / 7200257 

SP-81 308+090 479495 / 7200434 

SP-82 308+800 478944 / 7200848 

SP-87 308+090 479505 / 7200450 

 

3.2. TRATAMENTO DOS DADOS 

3.2.1. Análise cinemática de estabilidade de taludes 

A análise de estabilidade de taludes quanto à sua suscetibilidade a 

escorregamentos segundo estruturas planares e rupturas em cunha foi realizada de 

acordo com os critérios de análise cinemática das descontinuidades com o auxílio de 

projeção estereográfica, conforme proposto primeiramente por Hoek & Bray (1981) e, 

posteriormente por Fiori e Carmignani (2009). Para tanto, é necessário que os planos 

de descontinuidades, a atitude da vertente exposta e o ângulo de atrito interno da 

rocha (ɸ) sejam representados em projeções esterográficas. 

Em um Diagrama de Igual Área, ou Rede de Schmidt Lambert, considerando 

o hemisfério inferior da esfera de referência, os dados estruturais são plotados em 

papel transparente, posicionado sobre o Diagrama de Igual Área. Para a realização 

deste trabalho, a representação das estruturas planares foi feita ciclograficamente. 

Para a análise de estabilidade, deve-se, inicialmente, preparar uma folha de 

interpretação incluindo as seguintes informações: 

a) O grande círculo representando o plano da superfície livre da vertente; 

b) Os grandes círculos representando os planos passíveis de instabilidade 

geotécnica; 



 

25 
 

c) O círculo de atrito (representação do ângulo de atrito interno). 

Com o Diagrama de Igual Área fixo, traça-se o grande círculo com o plano que 

representa a superfície livre da vertente, bem como os planos passíveis de 

instabilidade com os respectivos valores de mergulho dos planos a serem analisados. 

O círculo de atrito é indicado como um círculo no diagrama, cuja determinação é 

realizada pela contagem dos grandes círculos da extremidade para o ponto central do 

diagrama. 

De posse da representação dos planos e do círculo de atrito, é possível avaliar 

quais planos, ou a intersecção deles para deslizamentos em cunha, estão inseridos 

na região de instabilidade, delimitada pela cunha entre os planos da vertente, das 

descontinuidades e círculo de atrito (Figuras 3.2 e 3.3). 

 

Figura 3.2: Escorregamentos planares: a área sombreada no diagrama representa possíveis direção 

de escorregamento ao longo da vertente representada. (Retirado de Fiori e Carmignani, 2009) 
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Figura 3.3: Deslizamento em cunha: o deslizamento deverá ocorrer quando o caimento da linha de 

interseção dos planos A e B for maior que o ângulo de atrito e menor que o mergulho aparente da 

vertente na direção do deslizamento. (Retirado de Fiori e Carmignani, 2009) 

Vale ressaltar que, devido às poucas medidas tomadas das estruturas de 

baixo ângulo encontradas nos maciços rochosos, provavelmente associadas à 

estrutura primárias das unidades geológicas- acamamento, a análise cinemática para 

tombamento de blocos não pôde ser executada. Portanto, neste trabalho, as análises 

efetuadas foram para deslizamentos em cunha e escorregamentos planares, cujos 

dados estruturais foram adquiridos em campo. 

3.2.2 Interpretação dos dados geofísicos 

Os dados obtidos pelos métodos geoelétricos foram tratados e interpretados 

pela GEODECON – Geologia e Geofísica Ltda e são apresentados por linha, 

discutindo conjuntamente as seções de resistividade e as seções sísmicas. 

 

3.2.3. Interpretação das sondagens à percussão 

Os dados obtidos através das sondagens à percussão foram tratados e 

descritos pela DATAGEO e são apresentados na forma de boletins de sondagens. Os 

boletins apresentam informações como descrição tátil-visual nível d’água e índice de 

resistência à penetração (N). A correlação destas informações nos permite 

estabelecer o estado de compacidade e resistência dos materiais e realizar análises 

de estabilidade. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. CARACTERIZAÇÃO GEOLÓGICA-GEOTÉCNICA 

A construção da BR-277, ao longo da Serra da Esperança, se deu oblíqua às 

formações geológicas, dispostas horizontalmente, e atravessa a Formação Piramboia 

entre os km 306+500 e 306+700, a Formação Botucatu, entre o km 306+500 e 

308+200, e a Formação Serra Geral, a partir do km 308+500. 
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Na região de estudo foram identificadas quatro famílias principais de fraturas 

nos taludes expostos, de direções preferenciais N30-40E, N50-70E, N40-60W e W-E. 

Estas direções preferenciais confirmam os estudos realizados por Mineropar (2007) 

apud Vieira (2008), onde foram destacados lineamentos de importância regional com 

direções N60W, N35E e N45E, como o Lineamento Piquiri e as falhas de Goioxim e 

Inácio Martins, respectivamente. A interação destas fraturas em associação com as 

características geomêcanicas das rochas, pode resultar no desenvolvimento de 

descontinuidades e planos de fraqueza, condicionando a ocorrência de movimentos 

de massa dos tipos quedas de blocos, desplacamento e descalçamento, e ainda, 

escorregamentos planares e circulares e fluxos de detritos. 

A Formação Piramboia, caracterizada como arenito fino, aflora sob a forma de 

estratos tabulares de até 6 metros de espessura de rocha de cor cinza claro 

esverdeado quando sã e cinza escuro quando alterada. Esta rocha possui granulação 

fina, composta por silte e argila, cujos grãos apresentam-se arredondados e bem 

selecionados. Nestes estratos é possível observar laminações plano-paralelas 

milimétricas e esta unidade dispõe-se em contato abrupto com a Formação Botucatu, 

unidade sobreposta. 

O fraturamento na Formação Piramboia é evidentemente menos pervasivo, 

uma vez que esta unidade possui uma cimentação menos coesa, resultando em um 

comportamento geomecânico mais dúctil, não havendo a propagação das fraturas ao 

longo das rochas (Figura 4.1). Nesta unidade, os principais processos atuantes são 

de desagregação superficial e processos erosivos, que podem levar ao 

descalçamento da unidade sobreposta (Figura 4.2). Conforme descrito por Vieira 

(2008), esta litologia possui grande quantidade de linhas de escoamento, que 

entalham a encosta, devido ao fato desta unidade ser predominantemente fina, pouco 

coesa e muito frágil. Ainda segundo este autor, estas características conferem à Serra 

da Esperança um baixo grau de resistência, resultando na atuação dos processos 

modeladores do relevo. 
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Figura 4.1: Vista de afloramento das formações Piramboia e Botucatu. 

 

Figura 4.2: Vista de afloramento da Formação Piramboia. 

A Formação Botucatu aflora sob a forma de estratos tabulares bem 

cimentados de até 12 metros de espessura de arenito com coloração cinza claro 

amarelado quando sã e avermelhado quando alterado, em função da presença de 



 

29 
 

óxido de ferro (Figura 4.3). Esta rocha possui granulação de areia fina a média, com 

grãos bem selecionados, bem arredondados e esféricos. 

 

Figura 4.3: Vista de afloramento da Formação Botucatu. 

Nos arenitos da Formação Botucatu, em função da forte cimentação dos grãos 

de areia, esta unidade apresenta-se mais rígida, com comportamento geomecânico 

de natureza mais rúptil. Nesta unidade, cujas fraturas são penetrativas, há um maior 

desenvolvimento de processos de desplacamento quando as fraturas ocorrem sub-

horizontais e paralelas à rodovia existente, e possíveis quedas de blocos por 

descalçamento e deslizamentos em cunha quando ocorre intersecção de dois ou mais 

planos de fraturas. Estes movimentos de massa estão comumente associados aos 

processos de intemperismo, que, conforme afirma Bigarella (2003), é mais rápido e 

mais profundo onde o sistema de diaclases é mais concentrado e frequente, e/ou onde 

a rocha é menos resistente. 

As rochas básicas da Formação Serra Geral ocorrem sob a forma de blocos 

de rocha sã e cortes de rocha alterada, e afloram como basaltos de coloração cinza 

escuro, constituídos, majoritariamente, por plagioclásio e piroxênio. As rochas desta 

unidade, quando expostas aos processos intempéricos, evoluem para solos espessos, 

de composição argilosa, e permitem o desenvolvimento de coberturas vegetais 

densas. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Plagiocl%C3%A1sio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Clinopirox%C3%AAnio
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A atuação dos processos intempéricos na Formação Serra Geral propiciam a 

formação de espessos horizontes de solos residuais argilosos (Figura 4.4). A 

alteração diferencial nas rochas básicas desta unidade gera um perfil de solo com a 

ocorrência de blocos de dimensões variadas de rocha sã a alterada, formando 

depósitos de tálus. Nesta unidade, ainda, é possível identificar cicatrizes de 

escorregamentos de massas inconsolidadas de solo com rupturas planares e 

circulares. Diversos fatores condicionam o desenvolvimento de perfis de 

intemperismo, que segundo Guidicini e Nieble (1984) apud Vieira (2008), os mais 

atuantes são: litologia, estrutura do maciço, condições de percolação da água, 

condições topográficas e variáveis climáticas locais. 

 

Figura 4.4: Vista de perfil de solo residual com blocos da Formação Serra Geral. 

Considerando as técnicas de investigação propostas para este trabalho, foi 

possível identificar quatro compartimentos geológico-geotécnicos distintos na área de 

estudo: do km 306+500 ao 306+700 (01- 200 m); 306+700 ao 306+850 (02- 150 m), 

306+850 ao 308+000 (03- 1.150 m), e 308+000 ao 309+200 (04- 1.200 m). Em anexo 

(Anexo 1) pode ser visto o mapa dos Compartimentos Geológicos-Geotécnicos do 

presente trabalho. 
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4.2. COMPARTIMENTO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO 01 

O compartimento geológico-geotécnico 01 é delimitado pelos kms 306+500 e 

306+700, 200 m de extensão, em que foram descritos nove pontos de afloramento 

com tomada de medidas das atitudes dos planos de fraturas. Neste compartimento é 

possível identificar a ocorrência de três direções preferenciais de fraturas, N40-50W, 

N30-40E e N50-60E, conforme diagrama de rosetas (Figura 4.5). Estas direções 

preferenciais confirmam os estudos realizados pela Mineropar (2007) apud Vieira 

(2008), onde foram destacados lineamentos de importância regional com direções 

N60W, N35E e N45E, como o Lineamento Piquiri e as falhas de Goioxim e Inácio 

Martins, respectivamente. 

 

Figura 4.5: Diagrama de rosetas do compartimento geológico-geotécnico 01 (Número de medidas = 

18). 

Neste compartimento, o terço inferior é composto pela Formação Piramboia, 

e os terços médios e superiores, pela Formação Botucatu, cujas espessuras médias 

são 6,0 e 12,0 metros, respectivamente. As sondagens geofísicas executadas neste 

compartimento foram as linhas L8, no km 306+500, e L9A, no km 306+650. 

As seções sísmicas nos permitem concluir que no topo deste compartimento 

ocorrem camadas de solo (0,3 a 0,6 km/s) de cerca de 2 metros de espessura, como 

evidenciado pela seção sísmica L9A (Figura 4.6, direita). Este material desagregado 

tem grande potencial de escorregamento planar na interface solo-rocha. Além disso, 

é possível identificar que neste segmento ocorre uma camada de rocha menos coesa 

(2,5 km/s) na L8, caracterizado como arenito fino, friável e saturado, e rocha alterada 

mole (1,5 km/s) na L9. 
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Figura 4.6: Seções sísmicas das linhas L8 (esquerda) e L9A (direita) (Retirado de Geodecon, 2016). 

Os resultados das seções de resistividade das linhas L8 e L9A (Figura 4.7) 

coincidem com as seções sísmicas, indicando a presença de rocha menos porosa e 

blocos de diferentes tamanhos. Enquanto que na L9A, entre as estacas 55 e 60, pode 

ser identificada uma possível de zona de fraturas, indicada em vermelho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7: Seções de resistividade das linhas L8 (esquerda) e L9A (direita) (Retirado de Geodecon, 

2016). 

Do ponto de vista geotécnico, é possível identificar que no terço inferior, na 

Formação Piramboia, ocorre a ação de apenas uma família de fratura, de direção 



 

33 
 

preferencial N50-60E (Figura 4.8). Os principais processos atuantes nesta porção do 

segmento são desagregação superficial e processos erosivos, uma vez que o 

acamamento da rocha se encontra disposto paralelamente à direção da rodovia. 

 

Figura 4.8: Vista de afloramento da Formação Piramboia.  

Já os arenitos da Formação Botucatu, devido às características 

geomecânicas desta rocha, de caráter mais rúptil, e à direção da rodovia, esta unidade 

sofre grande influência das famílias de fraturas identificadas (Figura 4.9 e 4.10). 
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Figura 4.9: Vista de afloramento da Formação Botucatu, onde é possível observar os diversos planos 

de fratura na rocha. 

 

Figura 4.10: Vista panorâmica do compartimento geológico-geotécnico 01. 

Neste compartimento, a rodovia possui duas direções distintas, N40E 

(306+500 a 306+600) e N10E (306+600 a 306+700), configurando situações, e 

análises, distintas quanto à estabilidade do maciço. Para tanto, foram plotados dois 

estereogramas, um para cada direção da rodovia, com ângulo de atrito interno (ɸ) de 

40º, retirado do Sistema de Classificação Unificada de Solos. 

Os pontos de afloramento nomeados como TCC-ART-01 a TCC-ART-06 

foram analisados considerando a direção da rodovia de N40E (Figura 4.11). A análise 

deste estereograma com vistas à estabilidade de taludes permite concluir que as 

fraturas de direção preferencial NE são bastante suscetíveis a escorregamentos do 
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tipo planar (vermelho), uma vez que estes encontram-se inseridos ou muito próximos 

da área de possível instabilidade geotécnica (área cinza). No entanto, as fraturas de 

direção NW também suscitam atenção, considerando que a intersecção destas com 

as fraturas NE (verde) encontram-se próximas ao cone de atrito e mergulham na 

direção do talude da rodovia (amarelo), configurando locais de possível deslizamentos 

em cunha. 

 

Figura 4.11: Estereograma do segmento 306+500 ao 306+600. 

Ainda no compartimento geológico-geotécnico 01, os pontos de afloramento 

TCC-ART-07 a TCC-ART-09 foram analisados considerando a direção da rodovia de 

N10E (Figura 4.12). Assim como no segmento em que a rodovia possui direção N40E, 

a análise de estabilidade permite concluir que as fraturas de direção preferencial NE 

são mais numerosas e, também, bastante suscetíveis a escorregamentos do tipo 

planar (vermelho). As fraturas de direção NW, no entanto, são menos pervasivas, mas 

com direções mais variadas, aumentando a possibilidade de intersecção com as 

fraturas de direção NE (verde), configurando possíveis locais de ocorrência de 

deslizamentos em cunha. 
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Figura 4.12: Estereograma do segmento 306+600 ao 306+700. 

 

4.3. COMPARTIMENTO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO 02 

O compartimento geológico-geotécnico 02 ocorre entre o km 306+700 e 

306+850, 150 metros de extensão, onde, no terço inferior, com espessura média de 

3,0 m, ocorre a Formação Piramboia (Figura 4.13), e nos terços médios e superiores, 

os arenitos da Formação Botucatu (Figura 4.14), que possuem espessura média de 

12,0 m. 
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Figura 4.13: Vista de afloramento do terço inferior do compartimento geológico-geotécnico 02, 

afloramento da Formação Piramboia. 

 

Figura 4.14: Vista de afloramento do terço superior do compartimento geológico-geotécnico 02, 

afloramento da Formação Botucatu. 
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Neste compartimento foram descritos quatro pontos de afloramento, cujas 

medidas das atitudes dos planos de fraturas permitem identificar a presença de duas 

famílias principais, de direções preferenciais N50-60W e N50-60E, e uma 

subordinada, de direção W-E, conforme diagrama de rosetas (Figura 4.15). Estas 

direções preferenciais corroboram os estudos realizados pela Mineropar (2007) apud 

Vieira (2008), onde foram destacados lineamentos de importância regional com 

direções N60W, como o Lineamento Piquiri. 

 

Figura 4.15: Diagrama de rosetas do compartimento geológico-geotécnico 02 (Número de medidas = 

21). 

As sondagens geofísicas executadas neste compartimento são as linhas L1A, 

no km 306+750, e L2A, no km 306+850. Estas seções sísmicas obtiveram resultados 

que se assemelham com os encontrados na L9A, porém, foi possível mapear uma 

velocidade sísmica superior, de até 2,5 km/s, correspondente à rocha alterada dura 

(Figura 4.16). Neste compartimento temos, também, uma cobertura de solo 

desagregado de aproximadamente 2,0 metros de espessura. Assim como ocorre no 

compartimento geológico-geotécnico 01, este material é bastante suscetível a 

escorregamentos, ainda mais pela grande presença de blocos e matacões, de até 7 

m de diâmetro, ao longo de toda a extensão da linha. 
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Figura 4.16: Seções sísmicas das linhas L1A (esquerda) e L2A (direita) (Retirado de Geodecon, 

2016). 

As seções de resistividade das linhas L1A e L2a (Figura 4.17) demonstram a 

presença de camadas de arenitos cimentados, não saturados, indicados pelos valores 

de resistividade superiores a 300 Ωm. Nestas seções é possível identificar feições 

como zonas de fraturas, mais condutores (tom magenta), e porções menos porosas, 

mais resistentes (tom azul-branco). A alternância de camadas condutoras e 

resistentes sugerem a presença de arenitos finos saturados e arenitos bem 

cimentados. 
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Figura 4.17: Seções de resistividade das linhas L1A (esquerda) e L2A (direita). As linhas 

vermelhas indicam prováveis planos de fratura (Retirado de Geodecon, 2016). 

Para este compartimento, os pontos de afloramento analisados foram TCC-

ART-10 a TCC-ART-14, considerando a direção da rodovia de N10E e ângulo de atrito 

interno (ɸ) de 40º, retirado do Sistema de Classificação Unificada de Solos (Figura 

4.18). A análise deste estereograma com vistas à estabilidade de taludes permite 

concluir que, embora em menor número, as fraturas de direção preferencial NE são 

bastante suscetíveis a escorregamentos do tipo planar (vermelho), por estes planos 

estarem inseridos ou muito próximos do cone de atrito (área cinza). Além disso, há a 

possibilidade constante de processos de desplacamento, uma vez que a rodovia se 

encontra paralela à direção preferencial de uma das famílias de fratura. 

Diferentemente do compartimento geológico-geotécnico 01, deslizamentos em cunha 

(verde), neste compartimento são menos suscetíveis, uma vez que as intersecções 

dos planos de fratura não mergulham para a vertente livre do talude (amarelo). 
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Figura 4.18: Estereograma do compartimento geológico-geotécnico 02. 

 

4.4. COMPARTIMENTO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO 03 

O compartimento geológico-geotécnico 03 é definido entre o km 306+850 e 

308+000, 1.150 metros de extensão, onde o terço inferior é composto pela Formação 

Botucatu, com espessura média de 5,0 m, e os terços médios e superiores destes 

taludes, de cerca de 10 m de espessura, são caracterizados como solo residual areno-

argiloso, originado do intemperismo da Formação Botucatu (Figura 4.19). 
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Figura 4.19: Vista de talude do compartimento geológico-geotécnico 03.  

Neste compartimento, é possível identificar a ocorrência de estratificações 

cruzadas de grande porte nos taludes de arenito, e comumente associadas a elas, 

baixíssima possibilidade de instabilidades geotécnicas, pois estas estruturas, quando 

existem, inibem a propagação dos movimentos de massa, conforme afirmam 

Fernandes et al. (1974) apud Vieira (2008). Além disso, as porções dos taludes que 

se encontram vegetados apresentam pouca probabilidade de ocorrência de 

movimentos de massa, apenas escorregamentos do tipo planar e circular localizados. 

Com a finalidade de amostrar os materiais constituintes do subsolo, neste 

compartimento foram executadas três sondagens à percussão, nomeadas SP-80, SP-

81 e SP-87 (Anexo 3). As sondagens SP-80 e SP-81 atingiram a profundidade de 0,40 

metros, paralisando por impenetrabilidade após ensaio de lavagem devido a 

ocorrência de blocos e matacões de basalto na área, o que inviabilizou a continuação 

do furo. Esta profundidade foi confirmada também pelos furos adicionais executados, 

com os deslocamentos realizados segundo a norma NBR 6484 (ABNT, 2001). Este 

procedimento visa a confirmação da impenetrabilidade ao encontrar laje de rocha, e 

não apenas blocos. Já a sondagem SP-87 atingiu 10,45 metros de profundidade e 

atravessou uma camada superior de matéria vegetal de 0,20 metros, seguido de solo 

aluvionar constituído por areia fina pouco argilosa fofa (NSPT entre 2 e 3) de 3,8 
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metros de espessura. Após, uma camada de areia, fofa a medianamente compacta 

(NSPT entre 10 e 18) até 6,30 metros de profundidade, seguido de 0,45 metros de 

espessura de argila siltosa, média (NSPT = 9). Por fim, a sondagem amostrou uma 

camada de solo residual imaturo de siltito, composto por silte argiloso, médio a rijo 

(NSPT entre 10 e 14) até a profundidade de 10,45 metros. As sondagens executadas 

serviram para confirmar a existência de solo residual, ocorrência de laje de rocha e de 

blocos de rocha. 

Neste compartimento, descrito em seis pontos de afloramento, o plano de 

fratura principal possui direção preferencial N40-50E. As fraturas de direções N30-

40E, N30-50W e W-E ocorrem subordinadas, conforme diagrama de rosetas (Figura 

4.20). Estas direções preferenciais apoiam os estudos realizados pela MINEROPAR 

(2007) apud Vieira (2008), onde foram destacados lineamentos de importância 

regional com direções N60W, N35E e N45E, como o Lineamento Piquiri e as falhas 

de Goioxim e Inácio Martins, respectivamente. 

 

Figura 4.20: Diagrama de rosetas do compartimento geológico-geotécnico 03 (Número de medidas = 

22). 

As sondagens geofísicas executadas neste compartimento são as linhas L3A, 

no km 306+950, e L10, no km 307+080, L4A, no km 307+170, e L11, no km 307+260. 

As seções sísmicas das sondagens geofísicas deste compartimento apresentaram 

resultados semelhantes entre si e entre as demais linhas dos outros compartimentos. 

Nas linhas L3A L4A e L11, porém, observa-se ausência da camada superior de menor 

velocidade, indicando pouca ou nenhuma quantidade de material desagregado, mas 
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ressalta-se a elevada frequência de blocos e matacões observada em campo ao longo 

da linha. Já na L10 observa-se uma camada relativamente espessa de solo compacto, 

que deve envolver saprolito e rocha muito alterada. Além disso, é possível identificar 

a presença de uma camada de rocha alterada mole (1,0-1,5 km/s) em todas as seções 

(Figura 4.21). 

 

Figura 4.21: Seções sísmicas das linhas L3A (esquerda superior), L4A (direita superior), L10 

(esquerda inferior e L11 (direita inferior) (Retirado de Geodecon, 2016). 

 

De acordo com as seções de resistividade, este compartimento exibe baixa 

resistividade e apresenta comportamento condutor, ou seja, devem ser constituídos 

por sedimentos finos saturados e porosos. As porções mais resistentes, ao contrário, 

provavelmente possuem menor porosidade livre para percolação (Figura 4.22). 
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Figura 4.22: Seções sísmicas das linhas L3A esquerda superior), L4A (direita superior), L10 

(esquerda inferior e L11 (direita inferior) (Retirado de Geodecon, 2016). 

Neste compartimento foram descritos os pontos de afloramentos TCC-ART-

15 a TCC-ART-21, sendo N10E a direção da rodovia, onde utilizou-se vinte e três 

medidas estruturais dos planos de fraturas e ângulo de atrito interno (ɸ) de 40º, 

retirado do Sistema de Classificação Unificada de Solos (Figura 4.23). Assim como 

nos compartimentos geológicos geotécnicos 01 e 02, as fraturas de direção 

preferencial NE, mais pervasivas, são altamente suscetíveis a escorregamentos do 

tipo planar (vermelho) (Figura 4.24). As fraturas de direção NW, no entanto, podem 

configurar condições favoráveis para deslizamentos em cunha e quedas de blocos, 

ainda que pouco prováveis em função da baixa penetratividade destes planos de 
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fratura nos taludes e do mergulho das intersecções destes planos com os de direção 

NE (verde) estarem em direções divergentes aos do talude (amarelo). 

 

Figura 4.23: Estereograma do compartimento geológico-geotécnico 03. 
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Figura 4.24: Cicatriz de deslizamento de escorregamento planar com queda de blocos de pequenas 

dimensões recente. Evento ocorrido em 20/05/2016 no km 306+990. 

 

4.5. COMPARTIMENTO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO 04 

O compartimento geológico-geotécnico 04 é definido entre o km 308+000 e 

309+200, 1.200 m de extensão, caracterizado pela descrição de dois pontos de 

afloramento, TCC-ART-22 e TCC-ART-23. Neste compartimento, não foram 

executadas sondagens geofísicas, tampouco tomadas medidas estruturais. 

Este compartimento é caracterizado pela ocorrência da Formação Serra 

Geral, sob a forma de lajes de rocha sã e blocos de diâmetros variados de rocha sã a 

alterada (Figura 4.25). Além disso, os taludes deste segmento são compostos por solo 

residual argiloso, proveniente do intemperismo das rochas ígneas da Formação Serra 

Geral. Neste segmento é comum a identificação de perfis de solo residual, que 

conforme descrito por Vieira (2008), são frutos da frente de intemperismo do basalto 

que recobre o arenito Botucatu. Esse processo forma um manto incipiente de rocha 

alterada, os quais devido à pouca coesão e alta declividade presente nas margens da 

rodovia, possuem alta susceptibilidade a movimentos de massa, e se movimentam 

em função da ação das forças de gravidade ou em eventos chuvosos, resultando nas 

de queda de detritos. 

Figura 24.25: Ocorrência de blocos de rocha sã a alterada (308+000-esquerda) e cortes de rocha sã 

(308+400-direita) (Retirado de Google Earth). 

Com o intuito de caracterizar subsolo deste compartimento, foi realizada uma 

sondagem à percussão, nomeada SP-80 (Anexo 3), cujo furo atingiu apenas 0,40 
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metros de profundidade. A paralisação da sondagem ocorreu após ensaio de 

lavagem, devido a ocorrência de blocos e matacões na área. Esta profundidade foi 

confirmada também pelos furos adicionais executados, com os deslocamentos 

realizados segundo a norma NBR 6484 (ABNT, 2001). Este procedimento visa a 

confirmação da impenetrabilidade ao encontrar laje de rocha, e não apenas blocos. 

Associado aos taludes de solo residual argiloso com blocos, é possível 

identificar a ocorrência de depósitos de tálus (Figura 4.26). Estes depósitos de 

material desagregado são altamente suscetíveis a escorregamentos do tipo planar e 

circular. 

 

Figura 4.26: Horizonte de solo residual argiloso e blocos de basalto de tamanhos variados. 

 

5. CONCLUSÕES 

A compartimentação geológico-geotécnica do setor central da Serra 

Esperança, localizada na BR-277/PR, entre o km 306+500 e 309+200, próximo à 

cidade de Guarapuava/PR, enfatiza a necessidade de uma investigação geotécnica 

adequada para o desenvolvimento de projetos de engenharia. Nesta região, as 
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características geológicas regem o comportamento geotécnico dos taludes 

rodoviários quanto à sua estabilidade. 

As atividades de mapeamento geológico são fundamentais no estudo dos 

materiais a serem envolvidos em projetos de engenharia. Uma boa caracterização 

litológica e estrutural, compreendendo o comportamento geomecânico das rochas, 

bem como observações de campo de possíveis locais de instabilidade geotécnica 

minimizam, e muito, a probabilidade de execução de desenvolvimento de um projeto 

com falhas. A utilização de outros métodos de investigação direta, como a execução 

de sondagens diretas (SPT e rotativas), ou indiretas, como sondagens geofísicas, 

servem de parâmetros adicionais na completa caracterização dos materiais. 

Com base nas descrições realizadas por mapeamento geológico, e pela 

interpretação das sondagens geofísicas, é possível segmentar o setor central da Serra 

Esperança em quatro compartimentos geológico-geotécnicos distintos. Estes 

compartimentos possuem características semelhantes no que diz respeito ao 

comportamento geomecânico das suas unidades geológicas, como a pouca 

probabilidade de ocorrência de escorregamentos nas porções silto-arenosas da 

Formação Piramboia. A Formação Botucatu apresenta comportamento mais rúptil, 

havendo a possibilidade de ocorrência de escorregamentos do tipo planar e 

deslizamentos em cunha. Além disso, a Formação Serra Geral, caracterizada por 

horizontes de solo residual com blocos de rocha, traz consigo o possível 

desenvolvimento de depósitos de tálus e a ocorrência de fluxos de detritos. Importante 

ressaltar que para um entendimento ainda maior das características do maciço, as 

investigações geofísicas devem ser realizadas em conjunto com os furos de 

sondagem, mistas, neste caso, para que as diferentes velocidades de onda sísmica e 

valores de resistividade possam ser diretamente correlacionadas com os materiais. 

Esta metodologia não foi adotada nesta investigação pois o projeto dos quais os dados 

foram adquiridos, que considerava intervir nos maciços rochosos, teve suas diretrizes 

alteradas, seguindo para outra alternativa de projeto. 

As principais direções de fraturamento encontradas na região de estudo 

foram, majoritariamente, NW e NE. Nestas duas direções, os planos de fraturas variam 

de 30º até 60º, ocorrendo, também, algum fraturamento na direção W-E. Estes fatores 
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estruturais, em conjunto com a direção em que se encontra a rodovia, permite que 

haja instabilidade geotécnica nos taludes. 

Com base nos dados obtidos por este trabalho, é possível concluir que, caso 

haja alguma intervenção quanto à duplicação paralela da rodovia BR-277/PR no 

trecho compreendido na Serra da Esperança, recomenda-se que, nos locais 

delimitados pelos compartimentos 01 e 02, sejam projetadas obras de contenção com 

chumbadores nas porções superiores dos cortes e execução de muro de espera no 

pé dos taludes para eventuais quedas de blocos. Já para os locais definidos pelos 

compartimentos 03 e 04, os taludes propostos poderiam ser projetados com inclinação 

de até 60º. Estas recomendações não são definitivas, são apenas proposições para 

nortear os estudos detalhados que uma obra de tamanha magnitude requerem. 
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ANEXO 1: Mapa dos Compartimentos Geológicos-Geotécnicos 
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ANEXO 2: Tabela de afloramentos 

 UTM 
DIREÇÃO FRATURA 
(medidas sem ângulo 

de mergulho = 
subvertical) 

 COORDENADA 
N 

COORDENADA 
E 

01 480.242 7.199.400 
020 

025 

02 480.261 7.199.421 320 

03 480.280 7.199.444 
325 

320 

04 480.284 7.199.453 
025 

030 

05 480.290 7.199.462 
050 

320 

06 480.299 7.199.484 

025 

030 

050 

320 

07 480.304 7.199.500 

322 

320 

318 

315 

08 480.308 7.199.537 

020 

025 

060 

055 

315 

310 

305 

308 

320 

09 480.316 7.199.544 
085 

080 

10 480.319 7.199.575 030 

11 480.320 7.199.601 320 

12 480.324 7.199.635 

320 

317 

305 

310 

13 480.326 7.199.667 

305 

025 

306 



 

 
 

060 

305 

060 

14 480.329 7.199.689 

310 

308 

070 

   310 

16 480.333 7.199.736 
300 

020 

17 4.803.360 7.199.763 310 

18 480.341 7.199.781 

308 

048 

295 

315 

190 

060 

303 

320 

330 

045 

19 480.341 7.199.832 

308 

306 

065 

305 

290 

300 

20 480.338 7.199.805 
310 

325 

21 480184 7200036  

22 479.103 7.200.641  

23 479.045 7.200.630  

 

  



 

 
 

ANEXO 3: Boletins de sondagem à percussão 
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OBS.:
FORAM FEITOS DOIS DESLOCAMENTOS DE 1,00m DO FURO CENTRAL, PARALELOS A RODOVIA, ATINGINDO A PROFUNDIDADE DE 0,40m

479.944

GRÁFICO
DOS ENSAIOS 

PENETROMÉTRICOS

PR
O

FU
N

D
ID

A
D

E
(m

)

ÍN
D

IC
ES

 
PE

N
ET

R
O

M
ÉT

R
IC

O
S 

(G
O

LP
ES

/C
M

) RESISTÊNCIA À
PENETRAÇÃO

SPT

IN
TE

R
PR

ET
A

Ç
Ã

O
 

G
EO

LÓ
G

IC
A

PE
R

FI
L 

G
EO

LÓ
G

IC
O

PR
O

FU
D

ID
A

D
E

D
A

 C
A

M
A

D
A

 (m
)

AMOSTRADOR:

N
ÍV

EL
 D

'Á
G

U
A

(m
)

23/02/2016

LOCAL: BR-277 COTA (m):  1.047,48 COORD. N: 7.200.848

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO
NBR 6484/01

CLIENTE: CAMINHOS DO PARANÁ SONDAGEM À PERCUSSÃO SP 82
OBRA: DUPLICAÇÃO DA RODOVIA BR-277 INÍCIO: 23/02/2016 TÉRMINO:

0,40 TC 
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30 cm INICIAIS TRADO HELICOIDAL - TH TRADO CAVADEIRA - TC CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA 30 cm FINAIS REVESTIMENTO  

Rua Gov. Agamenom Magalhães - 1225 - CEP 82.800-100 - Capão da Imbuia - Curitiba - Paraná  -  (041) 3365-1144 / 9185-7077 
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 A SONDAGEM ATINGIU  A PROFUNDIDADE  DE 
 0,40M DEVIDO A OCORRÊNCIA DE BLOCOS E 
 MATACÕES NA ÁREA O QUE INVIABILIZOU A 
 CONTINUAÇÃO DO PROCESSO DE SONDAGEM 
  

0,40 

IMPENETRÁVEL AO TRÉPANO DE LAVAGEM 
 
NOTA: 
Furo paralisado conforme descrito no item 6.4.3.3 da 
norma NBR6484:2001 - Solo - Sondagem de Simples 
Reconhecimento com SPT. 
 
Ensaio de lavagem:  
1° 10 min = 0,00 cm 
2° 10 min = 0,00 cm 
3° 10 min = 0,00 cm           



E:

INI. FIN.

ESCALA: DESENHISTA: SONDADOR:
GEÓL. JORGE HENRIQUE JACOB

1/100 EDISON DOS SANTOS

LEGENDAS:

DATA: TRABALHO N°: FOLHA:

29/02/2016 751

A
VA

N
Ç

OØ INTERNO = 34.9 mm       PESO: 65 Kg
Ø EXTERNO = 50.8 mm      ALTURA DE QUEDA: 75 cm            
REVESTIMENTO:  76.2 mm

DESCRIÇÃO DO MATERIAL

OBS.:

479.505
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24/02/2016

LOCAL: BR-277 COTA (m):  1.009,50 COORD. N: 7.200.450

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO
NBR 6484/01

CLIENTE: CAMINHOS DO PARANÁ SONDAGEM À PERCUSSÃO SP 87
OBRA: DUPLICAÇÃO DA RODOVIA BR-277 INÍCIO: 23/02/2016 TÉRMINO:

10,45 
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30 cm INICIAIS TRADO HELICOIDAL - TH TRADO CAVADEIRA - TC CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA 30 cm FINAIS REVESTIMENTO  

Rua Gov. Agamenom Magalhães - 1225 - CEP 82.800-100 - Capão da Imbuia - Curitiba - Paraná  -  (041) 3365-1144 / 9185-7077 
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 CAMADA VEGETAL 0,20 

 AREIA FINA POUCO ARGILOSA, FOFA, COR 
 VERMELHA CLARA, COM UMIDADE BAIXA E 
 PLASTICIDADE NULA. (ALUVIÃO) (A

LU
V

IÃ
O

) 
4,00 

 AREIA, FOFA A MEDIANAMENTE COMPACTA, 
 COR MARROM AVERMELHADO, COM UMIDADE 
 E PLASTICIDADE ALTA, COM ESTIVA. 
 (ALUVIÃO) (A

LU
V

IÃ
O

) 

6,30 
 ARGILA SILTOSA, MÉDIA, COR VERMELHA, 
 COM UMIDADE E PLASTICIDADE ALTA. (SOLO 
 RESIDUAL MADURO SILTITO) 7,15 

 SILTE ARGILOSO, MÉDIO A RIJO, COR 
 VERMELHO, COM UMIDADE E PLASTICIDADE 
 MÉDIOS. (SOLO RESIDUAL IMATURO SILTITO) 
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POR ORDEM DO(A) CONTRATANTE, A SONDAGEM 
FOI PARALISADA NA PROFUNDIDADE DE 10,45m. 
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