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RESUMO: As barragens são elementos importantes e indispensáveis em uma 
sociedade, uma vez que a construção destas são fundamentais para o 
desenvolvimento social e ambiental da região onde é construída. Neste artigo é 
efetuada uma abordagem acerca dos métodos e técnicas de investigações em 
uso. No mesmo serão analisados e discutidos alguns entre os numerosos 
critérios de projeto que influenciam na escolha e no preparo de fundações em 
rocha para assentamento de estruturas de barramento, assim como os principais 
métodos de investigação geológica e geotécnica utilizados em fundações de 
barragens. Em seguida faz-se uma abordagem da evolução cronológica destes 
métodos e apontamento, quando possível, de suas atuais tendências  
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INTRODUÇÃO  

 

As investigações geotécnicas são essenciais em qualquer obra de 

engenharia civil, uma vez que esta possibilita ao homem compreender os 

fenômenos geológicos de formação da crosta terrestre e solucionar os 

importantes problemas postos por diversos ramos da engenharia e tecnologia. 

Os dados colhidos pelos ensaios de campo e posteriormente pelas 

interpretações feitas pelos geólogos e engenheiros geotécnicos são 

fundamentais para a elaboração e execução de qualquer projeto. Por se tratar 

basicamente do início da obra, o estudo das Fundações de barragens é dentre 

outros uma das subáreas mais importantes da engenharia de construção civil e 

da geotecnia, pois trata da análise e monitoração de cravação de estacas sob 
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carregamento quase estático, devendo, portanto, haver um estudo preliminar do 

solo característico da região onde será efetuada a escavação. Estes estudos 

e/ou análise do comportamento de obras instrumentadas, estudos teóricos e 

análise numérica são realizados e executados através dos processos de 

investigações.   

De acordo com Oliveira e Brito (1998, p.163):  

Os métodos de investigação geológica consistem em procedimentos 
que visam determinar as características principais do solo quanto aos 
parâmetros físicos, químicos e biológicos para dessa forma haja a 
possibilidade do seu uso e ocupação. O objetivo do estudo da crosta 
terrestre através de determinadas metodologias, é delimitar 
espacialmente os maciços rochosos, assim como determinar suas 
características e propriedades geomecânicas através de um conjunto 
de processos de investigação, com base no conhecimento das 
unidades geológicas assim como das investigações geológicas. 
Oliveira e Brito (1998, p.163)  

 

O primeiro passo de qualquer programa de investigação, partindo para 

qualquer meio de estudo, tanto da engenharia quanto do meio ambiente, inicia-

se pelo levantamento bibliográfico, partindo para a coleta de mapas e as 

atividades de campo e de laboratório. Após a pesquisa bibliográfica, realiza-se o 

estudo de fotografias aéreas e de imagens orbitais que, normalmente, é seguido 

de mapeamento geológico-geotécnico preliminar de campo, partindo para o 

efetuamento das investigações geofísicas e as sondagens mecânicas.  

Os avanços tecnológicos têm disponibilizado equipamentos e 

métodos geofísicos cada vez mais eficientes e interpretação mais detalhada e 

precisa, permitindo um detalhamento mais completo do perfil geológico e 

geotécnico do solo, como consequência se obtém um projeto otimizado. Além 

disso cria um intercâmbio mais amistoso com a geologia de engenharia e a 

engenharia geotécnica.  

  

1 INVESTIGAÇÃO GEOLÓGICA  

  

A investigação geológica tem como principal objetivo a delimitação 

das unidades geológicas e determinação das características e propriedades 

geomecânicas através de um conjunto de investigações e métodos direcionados. 

Leinz e Amaral (1989, p.97), definem o plano de investigações como o “conjunto 



 
 

  

 

   
 

de métodos de investigação aplicado num local para o conhecimento das 

unidades geológicas”.  

 

1.1 Metodologia de trabalho  

 

De acordo com a NBR 6122 (Projetos e execução de fundações) as 

atividades que fazem parte de um plano de investigação podem ser:  

 Caracterizar as solicitações;  

 Avaliar as unidades geológicas presentes em função dos dados 

existentes, de reconhecimento geológico e outros métodos;  

 Selecionar os métodos de investigação aplicáveis em função das 

solicitações, unidades geológicas, fase dos estudos, logística, resolução, 

prazo, custo e outras variáveis e distribuir as investigações na área 

através de critérios geométrico e geológico;  

 Elaborar especificações executivas, procedimentos de fiscalização, 

critérios de medição e pagamento, contrato e licitação;  

 Acompanhar os resultados e ajustar o plano de investigação;  

 Interpretar os resultados e elaborar os modelos geológico e geomecânico;  

 Elaborar seções geológicas e outras formas de apresentação de dados 

conforme requerido;  

 Acompanhar a escolha da solução e o desenvolvimento do projeto.  

 

1.2 Principais Limitações  

  

De acordo com Leinz e Amaral (1989) as principais limitações são:  

 Resolução: capacidade do método de fornecer a informação desejada; a 

resolução de cada método pode variar conforme a solicitação ou 

ambiente;  

 Prazo: o prazo disponível para as investigações pode limitar ou até 

impedir a aplicação de determinados métodos em função do tempo de 

execução;  



 
 

  

 

   
 

 Custo: o custo das investigações varia entre um e três por cento do custo 

do empreendimento ou obra, exceto em casos especiais;  

 Custo x benefício: há uma relação ótima entre o volume de investigação, 

que se reflete no custo das investigações e as informações obtidas, ou 

seja, o benefício alcançado.  

  

2 METÓDO DE INVESTIGAÇÃO UTILIZADOS NA FUNDAÇÃO DE 

BARRAGENS   

  

Na fase dos estudos iniciais, as condições geológicas, morfológicas e 

topográficas já auxiliam na escolha de determinação do local, em detrimento de 

outros (Andrade, 2001).  

Em decorrer disso, outras investigações serão necessárias para o 

detalhamento necessário à viabilização da implantação da barragem, à definição 

de suas condições de estabilidade e à quantificação dos volumes de materiais e 

serviços, determinando, portanto, o custo do empreendimento.   

Vale ressaltar a importância da definição das principais características 

do local já nas atividades iniciais do projeto, pois irá orientar o mesmo segundo 

as aptidões naturais do local, sendo assim o empreendimento será executado 

de forma harmônica com a natureza, propiciando menor custo e maior 

segurança.   

Segundo a NBR- 6122 (Projeto e execução de fundações):  

Independentemente da extensão dos ensaios preliminares que tenham 
sido realizados, devem ser feitas investigações adicionais sempre que, 
em qualquer etapa da execução da fundação, for constatada uma 
diferença entre as condições locais e as indicações fornecidas por 
aqueles ensaios preliminares, de tal sorte que as divergências fiquem 
completamente esclarecidas. Em decorrência da interdependência que 
há entre as características do maciço investigado e o projeto estrutural, 
é recomendável que as investigações sejam acompanhadas pelos 
responsáveis que executarão o projeto estrutural e o de fundação 
(NBR-6122, Projeto e Execução de Fundações).  

  

Segundo Barreto (1958), a profundidade e o alcance de tais 

investigações dependerão naturalmente da relevância do empreendimento. 

Geralmente, as investigações e os ensaios realizados visam à determinação das 

características das fundações que são essenciais para definir sua capacidade 

para receber de maneira satisfatória as estruturas projetadas. Pode-se, de 



 
 

  

 

   
 

maneira simplificada, afirmar que a determinação (qualitativa ou quantitativa) das 

feições características do maciço rochoso, da deformidade, da resistência 

mecânica e do seu comportamento frente ao fluxo d’água que o permeia, são os 

objetivos principais dos planos de investigação de fundações de uma obra de 

barramento.   

Visando principalmente à determinação destas características em que 

as campanhas investigativas são planejadas e executadas, a Geologia divide os 

métodos de investigação geológica em dois tipos: direto e indireto. Nos tópicos 

a seguir são abordados os principais métodos de investigação utilizados em 

fundações de barragens, devido a extensão do assunto, fez a delimitação.  

  

2.1 Métodos Indiretos  

 

De acordo com o artigo de Giacomo ([20-?]. p.2) os métodos indiretos 

são processos de investigação que não permitem o acesso direto (in loco) ou em 

amostra do material investigado, os meios indiretos são de importância para a 

delimitação e caracterização da unidade geológica.   

De forma geral, nesses métodos não há contato direto com solo, 

sendo esse analisado visualmente através de imagens por sensoriamento 

remoto e fotos aéreas.   
 

2.1.1 Métodos Geofísicos  

 

Os levantamentos geofísicos são utilizados para determinar 

indiretamente a distribuição e o posicionamento dos maciços rochoso e suas 

características físicas e tecnológicas, nos ensaios são utilizadas as feições 

topográficas, as morfológicas e as propriedades físicas do local. Nas palavras de 

Giacomo ([20-?] p.2):  

  
Estes levantamentos são regularmente utilizados por apresentar uma 
excelente relação custo/benefício, sendo que alguns, como a sísmica 
de refração e de reflexão, podem ser considerados como métodos 
muito úteis para a medida da espessura de camadas modificadas e  
para a definição do andamento do topo rochoso (Giacomo, [20-?] p.2).  

 

  



 
 

  

 

   
 

2.1.1.1 Métodos Sísmicos  

 

São um dos mais utilizados por determinar as propriedades 

mecânicas das rochas e facilitar a interpretação e correlação com dados de 

sondagens diretas. A importância da caracterização física do meio geológico nos 

estudos geológico e geotécnicos de maciços, garantem aos métodos sísmicos 

grande aplicabilidade e êxito na Geologia de Engenharia.   

De acordo com Oliveira e Brito (1998, p.172), “Nos ensaios desses 

métodos amostram-se volumes representativos e não-perturbados do maciço, o 

que não ocorre com os ensaios de laboratório realizados em pequenas 

amostras”.  

Segundo a classificação realizada por Oliveira e Brito (1998, p.172),  

os principais métodos sísmicos são:  

 Na investigação terrestre, como: refração, reflexão e ensaios entre 

furos (crosshole);  

 Na investigação de áreas submersas, como: perfilagem sísmica, 

continua e sonografia.   

  

As vantagens do método sísmico a partir de furos de sondagem com 

ensaios crosshole, é que este método viabiliza a identificação de estruturas 

existentes no maciço, que outrora seriam ocultos aos métodos sísmicos de 

superfície, restritos à identificação de estruturas tabulares e homogêneas.  

Um método de utilização significativa pelo fato de poder ser mais 

rápido e econômico e permitir correlacionar a velocidade das ondas às 

características de compacidade e fraturamento do maciço, é de perfilagem 

sísmica, sendo este efetuado a partir de furos de sondagem à percussão. 

(Giacomo, [20-?] p.5).  

 

2.1.1.2 Métodos Geolétricos   

 

Segundo Oliveira e Brito (1998, p.166), através dos métodos 

geoelétricos faz-se a detecção, na superfície dos terrenos, dos efeitos 

produzidos pelo fluxo de corrente elétrica em subsuperfície.   



 
 

  

 

   
 

Os levantamentos geoelétricos, podem ser fundamentais em 

determinadas situações, pelo fato de ser a rocha um material muito pouco 

condutivo, em especial modo se utilizam os levantamentos que mapeiam a 

resistividade do maciço. Essa importância se vale, pelo fato de ser método muito 

sensível à presença de água nos poros ou nas descontinuidades do maciço 

rochoso e assim permitir com facilidade a identificação de anomalias no maciço 

associadas à maior ou menor presença de água, ou às trajetórias traçadas pelo 

fluxo em seu interior.  

 

2.2 Métodos Diretos  

 

Os processos de investigação das camadas de solo por meio direto  

são aqueles que permitem o acesso ao material investigado, seja “in situ” ou 

através de amostras, as escavações são realizadas com o intuito de detectar os 

maciços rochosos e as sondagens mecânicas (Oliveira e Brito, 1998, p.166). 

Objetiva -se basicamente   a determinar   a extensão, profundidade e espessuras 

das camadas do subsolo até a cota desejada e deste solo abstrair informações 

acerca das características deste material.   

 

2.2.1 Mapeamento Geológico  

 

De acordo com Oliveira e Brito (1998, p.165), as investigações são 

geralmente iniciadas pela análise de mapas geológicos (cartas geológicas) 

regionais para passar para o mapeamento geológico de áreas restritas, possíveis 

pontos de locação da barragem. 

Na investigação do mapeamento é possível identificar de forma direta 

os litotipos e a delimitação dos diferentes corpos presentes na área (Barreto, 

1958).  

Durante o desenvolvimento de mapas geológicos, procura-se 

determinar a qualidade do maciço investigado em questão, sob o ponto de vista 

da geomecânico, sendo assim, nota-se que essa investigação possui uma 

condição de caracterização mais qualitativa acerca das condições de fundação. 

Pode ainda existir a ocorrência de condicionantes de extrema 

importância para a estrutura da barragem, que são por exemplo, definição do 



 
 

  

 

   
 

perfil de alteração, existência de aluviões, zonas de falhas, identificação da 

estrutura do maciço, etc.  Os testes para determinação das características 

geomecânicas da rocha de fundação, podem ser efetuados nas primeiras etapas 

dos estudos, a partir de amostras ensaiadas em laboratório.   

  

2.2.2 Sondagens   

 

                 Sondagem é um método de investigações geológicas, realizada 

através do contato direto com solo, ou “in situ”. O procedimento de sondagem 

para determinar as propriedades físicas do solo é de válida importância no 

planejamento executivo do projeto. Com relação a utilização de sondagens 

mecânicas, Oliveira e Brito afirmam que (1998, p.163):  

 
Com as sondagens mecânicas é possível definir com precisão, as 
características dos materiais ao longo da linha de perfuração: 
descrevem-se testemunhos, variações litológicas, estruturas 
geológicas e as características dos materiais Oliveira e Brito (1998, 
p.163).  

  

2.2.2.1 Sondagens à percussão   

 

A sondagem à percussão pelo Teste de Penetração Padrão (SPT) é 

o método de investigação geotécnica mais utilizado na construção civil, 

principalmente no que se refere a fundações de barragens, por apresentar 

vantagens técnicas e econômicas e de fácil execução, em relação aos demais 

métodos. São também comumente utilizadas em obras de pequeno porte, devido 

a fácil execução do método e baixo custo. 

De acordo com Andrade (2001), a mesma destina-se à prospecção de  

solos e tem por objetivo definir as camadas constituintes do subsolo.  O método   

é normatizado pela NBR 6484/01 (Execução de sondagens de simples 

reconhecimento   dos solos) e consiste essencialmente em operações alternadas 

de perfuração e amostragem.  A perfuração pode ser feita com circulação de 

água ou trado.  As ferramentas necessárias para o teste de penetração padrão 

estão descritas na figura 01.  

 

 



 
 

  

 

   
 

Figura 01: Equipamento SPT 

 

Fonte: Pereira, 2015. 

 

 

2.2.2.2 Sondagem Rotativa   

 

A sondagem rotativa permite através da ação perfurante dada 

basicamente por forças de penetração e rotação, a investigação e o 

reconhecimento de rochas e solos, permitindo a retirada de amostras da rocha 

atravessada, que, conjugadas, atuam com poder cortante, podendo atingir 

grandes profundidades (Oliveira e Brito, 1998).  Nas palavras de Pereira, 2015:  

 

Os resultados das sondagens são apresentados em relatório, com 
planta do local e indicação dos pontos perfurados, perfis geológicos 
geotécnicos de cada sondagem, contendo as informações da obra, 
número, inclinação e rumo da sondagem, data de início e término, cota 
do furo e nível d’água quando encontrado, profundidade e cotas na 
vertical, diâmetros de sondagem e profundidade dos revestimentos, 
comprimento de cada manobra, número de golpes SPT (quando solo), 
recuperação dos testemunhos, alteração, coerência, fraturamento, 
RQD, descontinuidades, classificação e interpretação geológica. 
(PEREIRA, 2015).  

  

2.2.2.3 Sondagens à Trado  
 

Sondagens à trado são tipos de sondagem realizada manualmente ou 

de forma mecanizada, com o auxílio de uma broca (chamada trado), cuja 

tipologia varia de acordo o solo analisado. Segundo Pereira (2015), os tipos de 



 
 

  

 

   
 

trados mais utilizados são: concha ou cavadeira e helicoidal e com menor 

emprego, os trados torcidos e espiral. Segue a figura com os tipos mais 

comuns de trado.  

Figura 02: Tipos mais comuns de trado 

 

. Fonte: Pereira, 2015.  

  

3 EVOLUÇÃO DOS MÉTODOS DE INVESTIGAÇÃO   

  

Como dito no tópico anterior, os tipos de investigação de fundações 

de barragens não se modificaram muito no decorrer dos anos, porém observou-

se uma considerável mudança tecnológica nos métodos utilizados para realizá-

los, principalmente no que diz respeito aos equipamentos utilizados no 

levantamento. Os mapeamentos geológicos, podem ser auxiliados pela 

utilização de mapas geológicos, e são consideradas ferramentas indispensáveis 

para a determinação da implantação da barragem. Pelo fato de em muitos casos 

esta ferramenta não apresentar um detalhamento desejado do local, tem-se a 

necessidade de um levantamento diretamente no campo, onde geralmente faz-

se a cobertura de uma área substancialmente maior que aquela diretamente 

afetada pela obra. Neste mister, as metodologias de levantamento apresentaram 

uma considerável evolucao, desde a primeira metade do século passado, mais 

em função das ferramentas que a tecnologia moderna pôs à disposição do 

geólogo e engenheiro, que no processo do levantamento em si (Leinz e Amaral, 

1989).  



 
 

  

 

   
 

As investigações vêm sofrendo um grande avanço tecnológicos desde 

a segunda metade da década de 50, com objetivo principal de atender as 

necessidades da indústria de construção, o desenvolvimento de ensaios 

tecnológicos em materiais de construção e a busca de soluções para situações 

inéditas da geologia (Giacomo, [20-?] p.6).  

Ainda segundo Giacomo ([20-?] p.6), Litologias continuam a ser 

identificadas nos moldes equivalentes, atitudes de descontinuidades são 

igualmente medidas e classificadas, mas a interpretação e a manipulação dos 

dados levantados passaram a ser facilitadas pela possibilidade de utilização de 

dados topográficos e geodésicos mais precisos e expeditos (por meio da 

utilização de GPS, por exemplo), pela possibilidade de utilização de fotos aéreas 

e de satélites, e pela utilização de métodos computacionais (numéricos ou 

geoestatísticos) que facilitam o tratamento de uma considerável quantidade de 

dados num período de tempo relativamente restrito.  

Segundo Andrade (2001), O parâmetro “recuperação”, que 

antigamente servia como principal elemento classificatório da qualidade dos 

materiais investigados, deixou de selo, sendo comum, nas especificações de 

serviços de sondagens, exigir que o mesmo se situe próximo de 100%, isto já 

nos trabalhos executados a partir do início dos anos ’70, deste modo verifica-se 

uma considerável evolução dos métodos de prospecção em subsuperfície, 

desde as sondagens de pequeno diâmetro.  

Os fatores classificatórios do subsolo, obtidos a partir de sondagens à 

percussão ou rotativas, encontram-se praticamente padronizados, tornando mais 

objetiva a descrição dos resultados das sondagens e mais viável a sua utilização 

nos projetos.   

Segundo Giacomo ([20-?], p.5) os métodos geofísicos de também 

apresentaram importante evolução ao serem aplicados também a partir do 

interior do maciço rochoso. Os ensaios sísmicos são efetuados a partir de furos 

de sondagem com ensaios crosshole, permitem efetuar uma tomografia espacial 

do maciço rochoso, vale ressaltar que essa a tomografia sísmica ocorre de 

acordo com a variação da velocidade. 

Outros processos de investigação de subsuperfície, especificamente 

voltadas à definição das características hidrogeológicas dos maciços, 



 
 

  

 

   
 

apresentaram avanços significativos no decorrer dos anos, porém, ainda assim 

continuam apresentando dificuldades de execução e processos de execução 

com custo elevado. 

  

CONCLUSÃO 

 

A investigação geológica fornece a compreensão do estado e do 

comportamento do meio físico do corpo geológico, consequentemente, orienta o 

projeto segundo as aptidões naturais do local, propiciando dessa forma um 

empreendimento harmonioso com o terreno, econômico, seguro e com maior 

facilidade de execução.  

Através deste, conclui-se que antes de efetuar a construção de uma 

barragem ou qualquer outro empreendimento, deve-se fazer o estudo prévio do 

solo onde será executado a construção da obra pelo geólogo e/ou engenheiro. 

Ou seja, o engenheiro geotécnico, deve acompanhar o passo a passo do plano 

de investigações do empreendimento, de modo a dar corrigir rumos e averiguar 

possíveis riscos. Com a descrição de etapas de estudo desenvolvido para 

investigações, métodos, técnicas e critérios empregados, na análise das 

informações, para a perfuração de um solo.   

Houve sensível evolução tecnológica, seja na área das investigações 

de campo, seja na área industrial e de pesquisa, com a criação de diversos 

laboratórios voltados para a geomecânica.  
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